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RESUMO

Proposta por Charles Darwin, a teoria da evolução por seleção natural constitui um 

marco na história da biologia e seu estudo interessa sobremaneira a historiadores da ciência e 

biólogos;  não  obstante,  considero  o  pensamento  do  sábio  inglês  uma  grande  contribuição 

também  à  filosofia,  particularmente  a  sua  nova  imagem  da  natureza  viva.  Outro  ponto  de 

interesse consiste no procedimento analógico pelo qual o cientista inglês alcançou o conceito de 

seleção natural; esse método heurístico caracterizou a reflexão dos físicos jônicos, tendo sido 

utilizado também na astronomia inovadora de Galilei. Todavia, embora sua utilização seja muito 

frequente  no  trabalho  de  cientistas  eminentes,  não  é  usualmente  prescrito  pelos  cânones 

científicos  ortodoxos  que,  efetivamente,  sequer  lhe  reconhecem.  Ademais,  o  significado  da 

expressão evolução, conceito central da revolução darwiniana, está presentemente obscurecido, 

pois opiniões que lhe atribuem uma horizontalidade procuram se afirmar e, caso obtenham êxito, 

podem vir a eliminar a verticalidade da árvore genealógica darwiniana, sua grande contribuição 

na reinterpretação do devir da natureza viva que possibilitou a superação do criacionismo.

Esta dissertação trata desses e de outros temas que interessam à filosofia da ciência 

presentes na obra de Darwin; para tanto, vale-se da orientação geral proposta por Thomas Kuhn 

no ensaio intitulado A estrutura das revoluções científicas,  que alerta o candidato a filósofo da 

ciência  1) sobre a necessidade fundamental  de estudar  a história da ciência para alcançar  a 

natureza  da  ciência  e  de  seus  argumentos;  2) que  nem  sempre  a  ciência  consiste  num 

empreendimento exatamente racional, seja durante a construção de teorias revolucionárias, seja 

quando alguns cientistas passam a defendê-las; 3) que a passagem de um paradigma a outro (por 

construção  ou  adesão)  consiste  numa  experiência  psicológica  que  traz,  do  cerne  da 

individualidade, uma visão em bloco de uma nova visão de mundo e;  4) sobre a natureza sutil 

das revoluções científicas, que reinterpretam conceitos em situações de pressão profissional e 

intelectual.

Assim,  o  episódio  histórico  da  emergência  da  teoria  da  descendência  com 

modificação foi estudado sob a égide das teses da filosofia da ciência de Kuhn, quer por seu 

interesse filosófico intrínseco quer como ilustração da nova posição historicista proposta pelo 

pensador norte-americano.
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Ao menino Gabriel,
levado pela seleção natural.
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DEFESA

Fui apresentado às ideias de Karl Popper já no primeiro semestre do meu curso de 

graduação,  doutrina  que  deu  um tom  marcadamente  racionalista  ao  curso  de  Introdução  à 

filosofia, ministrado pelo Prof. Dr. Pablo Mariconda. Imbricadas ao conhecimento, a lógica e a 

lógica do método constituiriam um arcabouço que estaria presente especialmente no pensamento 

e  na ação dos principais  protagonistas  do desenvolvimento  da ciência  natural.  A história  da 

ciência apresentada pelo racionalismo crítico era, por sua vez, fonte inesgotável de exemplos 

corroborativos  dessa  concepção  de  ciência,  e  a  coesão  parecia  irresistível.  Não  se  tratou 

absolutamente de um caso isolado, pois, indubitavelmente, o próprio Departamento de Filosofia 

da USP/SP segue a orientação tradicional – por exemplo, as matérias obrigatórias são geralmente 

preenchidas pelo estudo de Descartes e de Kant, através do método internalista da  ordem das 

razões de Guéroult. Portanto, nada mais consequente do que fechar o percurso dos graduandos 

com a Lógica I e II, nos penúltimo e último anos; assim, segui inicialmente com interesse a rota 

institucional.

Todavia, a filosofia de Popper carrega em si mesma seu antídoto: para além de seu 

caráter  normativo,  o  racionalismo  crítico  pretende  efetivamente  ter  alcançado  a  natureza  da 

ciência e de seus argumentos, presentes nos clássicos da ciência e dos quais teria sido inspirado e 

inferido  -  consequentemente,  a  obra do autor  de  A lógica da pesquisa científica  remete  aos 

escritos de Galilei,  Newton, Darwin, Einstein etc. Com efeito, o Prof. Mariconda incentivava 

seus alunos a ler originais, organizando grupos de estudo da Física de Aristóteles, dos Elementos 

de Euclides etc. - foi com esse incentivo que li A mensagem das estrelas de Galilei e, surpreso, 

reparei que nem remotamente o texto revolucionário encaixava-se na imagem de ciência que eu 

passara  a  possuir.  Seguiram-se  extratos  de  Copérnico,  Kepler  e,  mais  tarde,  Darwin  –  mas 

nenhum desses cientistas havia trabalhado conforme a imagem do empreendimento científico 

que me fora apresentada e que deveria se reforçar pela leitura de originais.

No meio  do percurso da graduação,  um contato  com Nietzsche (franqueado pela 

Profª. Scarlet Marton, numa disciplina optativa) abriu terreno à heterodoxia em meu espírito (já 

impressionado com o Hume do Prof. Walter Rehfeld) - a Gaia ciência aproxima-nos dos físicos 

gregos  antigos  e  dos  associacionistas  ingleses,  terminando  por  solapar  as  fundações  da 

racionalidade  clássica.  Para  o  darwinista  alemão,  conhecer  implica  em associar  e  ajustar:  o 

conhecido  é  sobreposto  ao  desconhecido  e,  em seguida,  a  matéria  obtida  é  burilada.  Como 

resultado da leitura de alguns originais e da incursão pela heterodoxia, meu interesse pela lógica 

avançada havia arrefecido no último ano da graduação, juntamente com a certeza de estar na 
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trilha  mais  adequada.  Naqueles  dias,  interpretava  Popper  como um sofisticado  ideólogo que 

invertera  o  positivismo  pelo  avesso  e  lhe  conferira  uma  sobrevida  filosófica.  No  segundo 

semestre daquele ano, por ocasião de um curso de História e filosofia da ciência, o próprio Prof. 

Mariconda indicou a leitura de A estrutura das revoluções científicas, e o meu espírito, como que 

já preparado, pode alcançar o grande significado das teses reformadoras de Kuhn. O historiador 

americano fora também um ex-popperiano, que se tornara dissidente em virtude de um contato 

com textos originais que não ofereciam suporte à imagem racionalista crítica do empreendimento 

científico.

II

David Hull, no livro  Filosofia para a biologia, em face dos legados de Hempel e 

Kuhn, observa que a imagem da ciência varia segundo a natureza de sua reconstrução, que pode 

ser  racional  ou  histórica.  No  diálogo  Mênon,  Platão inaugurou  a  tradição  que  pensa  o 

conhecimento racional como uma sequência de enunciados articulados internamente, num plano 

atemporal; a sua validade não dependeria do momento e das circunstâncias de sua proposição 

(ademais,  o  conhecimento  seria  uma  “rememoração”  metafísica),  sendo  solidária  apenas  à 

solidez da ligação das teses. Tal concepção do conhecimento como conjunto lógico deriva da 

geometria  antiga,  e  coube a  um matemático  moderno voltar  a aplicá-la  na filosofia  natural: 

Comte sustentou que,  tal  como na matemática,  os enunciados  finais  válidos  produzidos pela 

ciência natural seriam positivos, ou seja, verdades eternas, absolutamente seguras e certas; uma 

vez  alcançado,  o  enunciado  verdadeiro  seria  articulado  tese  sobre  tese,  acumulando 

conhecimentos e conduzindo a ciência ao progresso. A garantia contra qualquer contingência 

estaria numa metafísica progressista, etapista;  além do que, a verdade residiria nos fatos, e o 

cientista apenas os “descobriu” e articulou. Um exemplo contemporâneo desse modo de pensar a 

dinâmica do conhecimento foi fornecido por Ricardo Ferreira,  em sua obra  Bates,  Darwin e 

Wallace, quando reconstruiu de modo tradicional os sucessos da biologia até a atualidade:  

“Em 1858, o mecanismo da seleção natural foi descoberto por Darwin e por Wallace. ... 
Em 1865, num mosteiro da Boêmia, Gregor Mendel descobriu as leis da hereditariedade 
biológica...  . August  Weismann, a partir de 1890, insistiu em que há uma separação 
nítida entre o material genético e o somático... . Na segunda década deste século, T. H. 
Morgan demonstrou que os genes, os fatores hereditários de Mendel, encontram-se nos 
cromossomos  dos  núcleos  celulares.  Finalmente,  nas  décadas  de  30  e  40,  vários 
cientistas (notadamente Dobzhansky, Mayr, Wright, Fisher e Haldane) realizaram uma 
verdadeira  síntese das ideias da genética,  paleontologia,  citologia e ecologia com os 
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princípios da seleção natural, dando origem ao que chamamos de neodarwinismo, e que 
é a espinha dorsal da biologia contemporânea”1.
 
Puramente  objetiva  e  lógica,  a  ideia  de  ciência  que  alcançou  a  supremacia  na 

modernidade recebeu reparos dos filósofos, embora tenha se mantido praticamente intocada nos 

meios científicos: no século XIX, em meio aos momentosos acontecimentos que acabaram por 

conduzir à revolução einsteiniana na física e ao abandono do fixismo na biologia, Peirce afirmou 

a  falibilidade  da atividade  científica  e  que a  condição  do progresso científico  são correções 

atualizadoras. Em meados do século XX, frente ao avanço dos estudos em história da ciência, 

que já se fazia sentir, Hempel admitiu que a maior parte dos enunciados científicos anteriormente 

tidos como positivos já não eram mais sustentáveis. Entretanto, manteve a tradição ao elaborar 

uma concepção estatística e probabilística da ciência, cujo maior ônus consiste no afirmar que a 

comunidade dos cientistas praticantes  abandona hipóteses e teorias assim que se verifica  um 

contra-exemplo em seus enunciados positivos. Seriam mantidas apenas as teses que resistem aos 

testes da natureza e de laboratório, que permanecem com uma probabilidade cada vez maior de 

serem verdadeiras - segue-se, então e finalmente, a feliz articulação lógica das teses. Por fim, 

Popper não aceitou (como Comte e os positivistas) que o genuíno saber pudesse estar associado à 

imprecisão probabilística e, não obstante tenha reconhecido a validade da doutrina de Hempel 

para os enunciados positivos, localizou a verdade absoluta da ciência na refutação irremediável 

que sofreram as teorias hoje obsoletas. Para o filósofo austríaco existe, então (como explica o 

Prof. Mariconda), um único ponto de contato entre teoria e realidade, instante no qual aquela é 

refutada (sabemos seguramente que a Terra não está no centro do mundo; que as espécies não 

foram criadas prontas etc. - como na teologia negativa de Maimônides), somente então se pode 

aprofundar o conhecimento atemporal.

Assim como Hempel, Popper fez eventuais incursões pela história da ciência com o 

fito de reforçar os pontos relevantes de sua doutrina; todavia, seu trabalho histórico assemelha-se 

ao do positivismo, retirando da história apenas o corroborativo. Contudo, a história da ciência, já 

na segunda metade do século XX, tornou-se exaustiva e não mais oferece suporte às filosofias 

que pretendem evidenciar apenas os aspectos com os quais possuem compromisso. Kuhn negou-

se a consentir que se pince em obras inteiras de cientistas do passado apenas o enunciado que se 

articule razoavelmente com outros enunciados também selecionados de outros autores,  assim 

procedendo-se por reconstrução racional, até que se monte uma galeria de heróis descobridores 

e uma doutrina sintética, à espera dos estudantes nos manuais. George Orwell mostrara, na obra 

1984,  como  o  totalitarismo  reconstruía  a  versão  oficial  dos  fatos  políticos  e  científicos 

1Obra citada, p. 1.
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periodicamente, alterando a galeria dos “grandes homens”, abandonando teses até então caras e 

(re)pinçando outras de obras e biografias inteiras. Os livros de história eram rescritos ao sabor da 

nova linha de poder, adversários e antigos aliados simplesmente desapareciam das edições mais 

recentes, e a educação através de manuais re-sintetizados culminava o processo de formação da 

nova versão.

A disciplina auxiliar e o fundamento mais seguro da filosofia da ciência deve ser a 

história  completa dos acontecimentos científicos, ainda que esta revele, como salientou Kuhn, 

que presentemente não estamos em condições de explicar precisamente o extraordinário êxito da 

atividade científica. Por este caminho, sabemos hoje que, em 1858, quando proposta, a tese da 

seleção natural não era um fato que foi  descoberto, e sim um princípio metafísico (como bem 

lembrou  Caponi),  organizador  de  um  sistema  de  pensamento  concebido  em  oposição  ao 

criacionismo. Longe de se harmonizar com a evolução darwiniana, a genética do padre Mendel 

era em 1865 uma máquina de guerra contra o transformismo, pois o clérigo pretendia demonstrar 

(e o fez) as leis imutáveis da herança que, no nível em que estava quando de sua proposição 

inicial,  refutava  a  crença  de  Lamarck  e  de  Darwin  em variações  (observáveis,  em tese,  na 

descendência).  Não  existem  variações  para  Mendel,  e  a  prole  para  ele  é  em  proporções 

matemáticas precisas e prognosticáveis dominante, híbrida ou recessiva, sem outra alternativa. 

Por fim, a nova síntese em biologia, tal como foi obtida nos anos quarenta, só foi possível em 

virtude de o tempo ter eliminado a forte resistência devota - e a redução do que era teologia 

natural  à  condição de decorrência  lógica do darwinismo pode se dar.  Entretanto,  isso só foi 

alcançável à custa do sacrifício do sentido metafísico que a doutrina apontava, com a supressão 

do cristianismo de Mendel2. Assim, da história da ciência, outra imagem da dinâmica científica 

salta  aos  olhos,  na  qual  as  teorias,  longe  de  se  harmonizarem,  opõem-se  ou  sequer  se 

comunicam: Kuhn denominou essa situação de  incomensurabilidade das teorias científicas. O 

conhecimento, nesse ponto de vista, não avança por acumulação harmônica de teses, mas por 

uma substituição frequentemente discreta e não assumida. 

III

Esta dissertação segue a linha de Kuhn e pretende só avançar às alturas da filosofia 

da  ciência  após  a  obtenção  de  sólido  conhecimento  histórico;  o  autor  americano  optou  por 

Copérnico e, eu, por Darwin. Este texto organiza-se do seguinte modo: uma Introdução, na qual 

2Em minha tese de doutorado (vide Horta,  2005, net),  corrigi  este grave erro sobre o pensamento filosófico de 
Gregor Mendel, um evolucionista convicto e notável.
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apresento o problema propriamente metodológico e as razões que me conduziram a pensar e 

escrever sob a orientação do reformador norte-americano (itens I e II). O primeiro capítulo, sob 

forte  influência  auxiliar  de  Nietzsche,  intitulado  Imanência  e  homologia,  sustenta  que  a 

constituição da filosofia natural deve-se, inicialmente, a uma atitude pontualmente cética frente 

ao  discurso  religioso  tradicional;  dois  outros  episódios,  como exemplos,  foram apresentados 

juntamente ao caso de Darwin, pois este poderia ser tomado como isolado:  1) o naturalismo 

grego, iniciado pelos físicos jônios, que deram a essa disposição seu impulso inicial; esta atitude  

política foi seguida e acabou por gerar um partido de ideias e um programa que, ao tempo de 

Platão, já era muito popular e estava mais bem definido; 2) a astronomia reformada de Copérnico 

até Galilei - este último personagem foi apresentado, desde sua morte, como o grande cientista 

perseguido, modelo de coragem e racionalidade a ser seguido, símbolo da causa científica contra 

o  obscurantismo  religioso.  Todavia,  a  leitura  de  seus  relatórios  deveria  ruborizar  os 

propagandistas, pois sua argumentação - afora a constatação, poderoso meio de convencimento -, 

nem  sempre  se  assemelha  à  demonstração  racional  prescrita  pelos  cânones  lógicos.  Galilei 

insulta seus adversários, procura acalmar os adeptos reticentes com argumentos psicológicos, faz 

analogias (algumas se mostraram válidas, outras não), metáforas, elabora diálogos erísticos etc. 

Assemelha-se mais a um militante apaixonado do que a um lógico sistemático - quase ousaria 

dizer, um político...

Enfim, Darwin confirmou perfeitamente bem a regra: seu argumento de mais amplo 

alcance, que escora toda sua teoria, consiste na presunção de que as leis inferidas da atividade 

dos fazendeiros criadores aplicam-se igualmente às selvas - se há uma seleção artificial,  deve 

haver uma natural.  O caráter prático (e não exatamente racional) do argumento é evidente: a 

criação artificial era tudo o que ele tinha em mãos, sua única luz - ou estendia suas leis ao todo 

ou nada se faria. A analogia devia valer, sem nenhuma possibilidade de justificação dentro dos 

rígidos  cânones  ortodoxos.  O  famoso  biólogo  orientou  seu  trabalho  de  prático  amador  em 

biologia através de uma inovadora imagem da natureza viva, pano de fundo de cada passagem de 

suas obras mais famosas. O objetivo do capítulo II desta dissertação foi extraí-la. Os argumentos 

de Darwin só revelam o extraordinário poder que seus leitores e adeptos reconhecem quando 

iluminados por essa cosmografia revolucionária: a natureza viva forja-se pela pressão sistemática 

da guerra de todos contra todos, pela superpopulação e por variações aleatórias - selecionadas e 

retidas as mais úteis. Do secreto drama natural resulta algum progresso, ocorrido desde tempos 

imemoriais, e que veio a engendrar o ser humano, seu fruto e beneficiário. O terceiro capítulo, 

intitulado  A evolução como progresso, demonstra como o conceito de evolução darwiniano é 

solidário à ideia de progresso - mesmo sendo, ou melhor, por ser o mundo uma fábrica de moer 
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vida (concepção de Darwin), dele resultam organismos a cada geração mais bem adaptados ao 

meio no qual vivem (em virtude de uma adaptação incessante a meios potencialmente complexos 

no mais alto grau). Com base em três obras do sábio inglês (uma escrita na juventude, outra na 

maturidade e a última na senectude), as referências do biólogo quanto ao progresso e ao advento 

do homem são apresentadas como evidências contra as anacrônicas opiniões atuais, que atribuem 

ao seu pensamento tanto um mal-estar com relação à ideia de progresso e suas consequências 

quanto uma concepção da evolução como mera alteridade.
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INTRODUÇÃO

Separação atual entre  filósofos e  cientistas. A filosofia da ciência tem potencial para  
reaproximá-los. A história como seu melhor fundamento, porque anterior à articulação  
lógica dos manuais. Darwin como objeto da filosofia. Os seus procedimentos falam  
sobre a natureza da ciência.

Esta introdução é, a um só tempo, um manifesto de apoio aos que fundamentaram a 

filosofia da ciência com a história da ciência e uma justificativa de estudar, dentro de um curso 

de mestrado em filosofia, um pensador tal como Darwin. No século XX, a filosofia e as ciências 

da natureza encontram-se atentas a faces distintas da moeda do conhecimento; mas nem sempre 

foi assim: por exemplo, se nos escritos de Platão há considerações acerca do que hoje denomina-

se  teoria  do  conhecimento  (especialmente  no  diálogo  Mênon),  há  neles  também uma  teoria 

astronômica e uma cosmologia (particularmente no  Timeu), conforme a tradição investigativa 

herdada  dos  físicos  jônios  e  dos  pitagóricos.  Descartes  e  Kant,  reconhecidos  filósofos, 

pontificaram sobre a natureza, as condições e as possibilidades do conhecimento; não obstante, 

também  desenvolveram  trabalhos  sobre  física,  fisiologia,  geologia  etc.3 Galilei,  Newton  e 

Darwin tomaram parte no debate sobre o método e a validade do saber, e não distinguiam se o 

que faziam era ciência ou filosofia natural, denominando sua atividade ora por um nome ora por 

outro4. Porém, o curso de um processo (que aqui não cabe considerar em detalhe) levou a uma 

clivagem - uma separação reorganizadora de interesses: a ciência permaneceu tendo o próprio 

mundo por objeto,  enquanto a filosofia recuou e fez da epistemologia,  muito mais do que a 

construção cosmográfica, seu campo privilegiado de especulações.

A lenta  redefinição  de  competências  da  modernidade  ganhou uma extraordinária 

velocidade e parece ter chegado a termo no século XIX, com o nascimento de uma espécie de 

3Cf. Vlastos, O universo de Platão; Granger, introdução ao vol. Descartes da coleção Os pensadores, pp. 10-17; e 
Pascal, O pensamento de Kant, pp. 20-23. Platão insere-se na tradição investigativa herdada dos físicos jônios e dos 
pitagóricos, mais estritamente no projeto de  salvar as aparências (cf. Duhem, Salvar os fenômenos) - a teoria ou 
hipótese científica possuía uma única obrigação: levar em conta os dados empíricos.
4O título completo do Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, de Galilei, é revelador: na obra, seriam 
apresentadas  imparcialmente  “as  razões  filosóficas  e  naturais”  de  Ptolomeu  e  Copérnico  (cujo  heliocentrismo 
acabou por defender apaixonadamente, descumprindo o compromisso). Segundo Nascimento, Galilei “reivindica o 
título  de  filósofo...  porque  pretende  não  se  restringir  ao  puro  cálculo  astronômico,  mas  pronunciar-se  sobre  a 
estrutura real do universo” (Para ler Galileu Galilei, p. 12). Já Newton denominou seu trabalho mais reconhecido 
de Princípios matemáticos de filosofia natural e Darwin, por sua vez, era conhecido e se proclamava filósofo (cf. 
várias passagens da Viagem de um naturalista ao redor do mundo e algumas de suas cartas). Nas obras de Galilei e 
Newton há discussões sobre o método empírico, a adequação do instrumental matemático, o papel da lógica (com 
Bacon, a busca de uma lógica da descoberta) etc.; Darwin mantinha diários secretos (publicados recentemente na 
Inglaterra sob o título de  Notebooks) nos quais pacientemente teceu a malha de sua filosofia. Não pretendo, com 
isso,  corporativamente  insinuar  que  esses  autores  eram  filósofos  e  não  cientistas.  Entretanto,  a  opinião 
contemporânea que os situa inteiramente na segunda profissão é um anacronismo generalizado, pois naqueles anos a 
questão era de grau e, hoje, de natureza.
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prático  especializado,  o  cientista  profissional5 que,  liberto  das  problemáticas  reflexões 

filosóficas preliminares, pôde sair a campo com uma base filosófica mínima, uma metodologia 

aparentemente  indutivista  e  com objetivos  bem definidos:  catalogar  exaustivamente  os  fatos 

conhecidos,  buscar  novas  descobertas  e  articulá-los  teoricamente.  Desde  então,  esse  novo 

personagem trabalha  na  vanguarda da  atividade  produtora  de conhecimento,  cujas  principais 

características são centralizar os seus debates no que está atual e a obsessão pela ponta.

Entrementes,  a  situação  agravou-se,  e  o  que  no  século  passado  se  resolvera  em 

distanciamento,  neste avançou para um indesejável estranhamento.  Dentre outros pensadores, 

Beveridge reconheceu essa situação, escrevendo que “o professor Jaques Monod disse em seu 

livro  Chance and necessity  que é preciso cautela no uso da palavra filosofia no título de uma 

obra, ou até mesmo num subtítulo,  porque ele será recebido com desconfiança por parte dos 

cientistas e, por parte dos filósofos, na melhor das hipóteses com condescendência - tão grande é 

a distância entre cientistas e filósofos”6. Essa situação pode ser parcialmente atribuída ao fato de 

que, no curso de seu desenvolvimento, a filosofia diversificou seus interesses e nem todos são 

diretamente  referidos  ao  conhecimento  proveniente  da  natureza:  o  esteta,  o  político  ou  o 

medievalista  possuem  apenas  uma  vaga  curiosidade  pelos  resultados  finais da  atividade 

científica. O desinteresse pela opinião corrente dos cientistas num dado assunto mais de uma vez 

conduziu  a  conflitos  com  os  filósofos7.  Ademais,  a  ciência  não  recebe  mais  da  filosofia 

contribuições  identificáveis  por  seus  membros  como dignas  de  interesse  direto  -  teorias:  os 

filósofos-cientistas  já  não  existem  mais.  A  ciência  hodierna  tornou-se  excepcionalmente 

complexa e, em geral, os filósofos são incompetentes em seus aspectos técnicos. Todavia, esse 

mal-estar  pode  não  ser  insuperável;  houve  de  certo  modo  uma  sucessão  nos  domínios  da 

filosofia:  o  filósofo-cientista  extinguiu-se,  mas  antes  conseguiu  gerar  algo  como  uma 

“descendência modificada”, o filósofo da ciência. Desde os anos setenta, sua atividade passou a 

gozar de certo respeito na comunidade científica, e alguns de seus membros perceberam que ela 

tem outro tipo de contribuição a dar ao seu projeto de conhecimento (há cientistas que não só 
5A passagem do naturalista amador ao cientista profissional no séc. XIX é tema recorrente em Darwin - A vida de  
um evolucionista atormentado, de Desmond & Moore. 
6Beveridge, Sementes da descoberta científica, p. 55. 
7Exemplifico com o período no qual  a  biologia moderna insistiu na desigualdade  humana e muitos pensadores 
democráticos  na  igualdade,  baseados  em  ideais  políticos.  De  início,  gerações  de  cientistas  confrontaram 
agressivamente  os  postulados  adversos;  entretanto,  hoje,  parecem  velozmente  recuar  –  significativamente, 
denunciam o pensamento de seus precursores como pseudociência. Faz pouco tempo, alguns biólogos destacados 
seguiam a velha rota, como o influente neodarwinista Ernst Mayr que, segundo Blanc, pensava que “se os filósofos 
iluministas tivessem se beneficiado, no século dezoito, de alguns ensinamentos da biologia evolucionista (nascida 
um século depois deles), não teriam desenvolvido essa concepção, segundo ele, errônea da democracia, retomada na 
Declaração dos Direitos do Homem, segundo a qual todos os homens são iguais” (Os herdeiros de Darwin, p. 18). 
Em geral, o não-alinhamento nem sempre é bem tolerado, visto que ao pensamento médio dos cientistas escapa que 
possa haver teses válidas em mais de um registro, como frutos da autonomia relativa - ainda hoje muitos sonham 
com uma precedência totalitária (o tema será considerado, de passagem, nos caps. I e III desta dissertação).
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têm contato  com a produção da filosofia  da ciência  como ainda  oferecem sua colaboração), 

sendo esta a estreita via que tem mantido a comunicação entre os dois ofícios.

Apesar de o estabelecimento da filosofia da ciência como disciplina acadêmica ser 

relativamente recente, ela já produziu tal aprofundamento na compreensão do empreendimento 

científico que reformas em sua orientação geral se mostraram necessárias para, ao lhe fornecer 

uma base mais ampla, permitir que em seu âmbito a reunião possa continuar significando avanço 

a ambas as partes. Um marco em seu desenvolvimento foi para mim e tantos outros a perspectiva 

proposta por Kuhn, que fez da história uma ferramenta de valor inestimável8; ele não se referia 

àquela “história” dos manuais, vertical, preocupada com a “contribuição” de cada cientista a um 

saber atual (essa historiografia, de inspiração positivista, parece menos destinada a subsidiar o 

pensamento  e  mais  a  reforçar  um pensamento,  orientando uma educação  de convicções).  O 

pensador  americano  buscava  a  história  exaustiva,  horizontal,  que  se  esforça  por  alcançar  o 

pensamento completo do investigador da natureza, tanto em sua relação com o seu próprio tempo 

quanto em sua dívida com o passado e sorte que veio a ter  no futuro9.  Como preliminar,  o 

candidato a filósofo da ciência deve estudar a história da ciência (Kuhn dedicou-se ao estudo do 

copernicanismo, dentre outros temas), com os olhos especialmente voltados aos temas caros à 

filosofia.  A natureza  da  ciência  aí  se  encontra,  muitos  reconhecem hoje;  por  exemplo,  para 

Shozo Motoyama, “a ciência parece ter muitas faces e dimensões, como um ser mitológico de 

natureza enigmática. É preciso acompanhá-la, com carinho, nos tortuosos caminhos da história, 

para entender a sua natureza. Em outras palavras, é preciso conhecer a história da ciência”10. E 

uma especial atenção deve ser dada às realizações científicas reconhecidas como bem-sucedidas, 

que se erigem como paradigmas que vertebram subcampos inteiros.

Cabe ao filósofo preocupado com temas tais como o método, a estrutura conceitual, a 

natureza da ciência, sua dinâmica, tipo e validade dos argumentos etc. primeiramente considerar 

8Kuhn oferta  um testemunho pessoal: pós-graduando em física,  resolveu fazer  um curso de história da ciência, 
acabando por mudar de rota, pois “esta exposição a teorias e práticas científicas antiquadas minou radicalmente 
algumas das minhas concepções básicas a respeito da natureza da ciência e das razões de seu sucesso incomum. Eu 
retirara essas concepções em parte do próprio treino científico e em parte de um antigo interesse recreativo na 
filosofia  da  ciência.  De  alguma  maneira,  quaisquer  que  fossem  sua  utilidade  pedagógica  e  sua  plausibilidade 
abstrata,  tais  noções  não  se  adaptavam  às  exigências  do  empreendimento  apresentado  pelo  estudo  histórico. 
Todavia, essas noções foram e são fundamentais para muitas discussões científicas. Em vista disso parecia valer à 
pena perseguir detalhadamente suas carências de verossimilhança. O resultado foi uma mudança drástica nos meus 
planos profissionais, uma mudança da física para a história da ciência e a partir daí, gradualmente, de problemas 
históricos relativamente simples às preocupações mais filosóficas que inicialmente me haviam levado à história” (A 
estrutura das revoluções científicas, Prefácio, pp. 9-10).
9O contraponto com o cientista é visível: este almeja o conhecimento atual e de ponta e, o historiador, preocupado 
com a totalidade do objeto investigado, vai buscar também o que no tempo não vingou, almejando a compreensão - 
tanto que acaba por perceber  que a ideia dominante de ciência,  um conjunto de proposições articuladas aceitas 
somente após um rigoroso escrutínio estritamente lógico, é uma reconstrução.
10Motoyama, História ilustrada da ciência, vol. 1, Apresentação, p. 7.
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e interrogar detidamente o passado, a fim de obter material genuíno para a sua reflexão - assim 

fundamentada,  a  filosofia  da  ciência  pode  realizar  o  balanço  de  um  saber  que  reintegre 

vanguarda  e  retaguarda.  Porém,  devo  observar  que  este  projeto  passa  por  um  esforço  em 

progresso e não convém já exigir resultados imediatos e definitivos;  a história da ciência,  ao 

contrário da história do Estado, só recentemente tem sido enriquecida: por exemplo, a edição 

(quase) completa das cartas de Darwin acaba de ser publicada. Seu último volume sequer foi 

publicado!

Por sua vez, Popper tomou algures a  formação científica  como base apropriada ao 

filósofo da ciência, posição que se considerada suficiente estabelecerá uma relação direta entre a 

filosofia da ciência e a própria ciência. Há neste popperianismo, hoje vulgarizado, um otimismo 

exagerado, e sustento que sem um contato mais próximo com a história (da ciência e também da 

filosofia), a filosofia da ciência corre o risco de tornar-se apenas uma ideologia, cuja função será 

oferecer  ao praticante  da ciência  uma boa consciência  de sua atividade,  pois  este  haverá  de 

imaginá-la  como  um feliz  processo  unilinear  e  progressivo  que,  por  acúmulo  de  resultados 

provados ou por falseamento puramente lógico & fatual das teorias,  avança irresistivelmente 

rumo a um saber positivo, racional e atual - seja na linha das verdades eternas (concepção ainda 

predominante entre boa parte dos cientistas) ou na dos falibilistas11. Penso que meramente fazer 

ciência12 pode ser tão alienante para fins propriamente filosóficos quanto não fazê-la, pois não há 

garantia que, por exemplo, o que faz um paleontólogo agora lhe ensine sobre o empreendimento 

11O falibilismo, tal como presentemente entendido, guarda poucas semelhanças com a concepção original de Peirce; 
este considerava a ciência falível em virtude de uma ontologia com destacado papel do acaso. A indeterminação de 
raiz  da  realidade  conduz  a  uma  epistemologia  que  deve  consagrar  o  trabalho  de  correção,  pois  os  resultados 
científicos nunca podem garantir a absoluta exatidão. A expressão fez fortuna, sem guardar, entretanto, a doutrina 
que originariamente encerrava. Quando Popper admitiu a falibilidade da ciência, julgou a mudança uma necessidade 
decorrente dos erros cometidos no passado; o surpreendente anacronismo (que faz com que se pense que Ptolomeu, 
por exemplo, em lugar de ter produzido um extraordinário trabalho, construiu uma teoria errônea cujo papel foi o de 
aguardar  que  Copérnico  a  corrigisse)  não  passou  despercebido,  e  Kuhn  apontou  sua  origem  no  mais  trivial 
mandamento comum: “o prefácio escrito para Conjecturas e refutações inicia-se com esta sentença: ‘Os ensaios e 
conferências  de que se compõe este  livro são variações sobre um tema muito simples -  a tese segundo a qual 
podemos aprender com nossos erros’. O grifo é de sir Karl: a mesma tese repete-se em seus escritos desde uma data 
bem  anterior;  tomada  isoladamente,  ela  obriga  inevitavelmente  ao  assentimento.  Todos  podemos  aprender,  e 
aprendemos, com nossos erros; o processo de isolá-los e corrigi-los é uma técnica essencial no ensino das crianças. 
A retórica de sir Karl tem raízes na experiência cotidiana. Apesar disso, nos contextos para os quais ele invoca esse 
imperativo  familiar,  suas  aplicações  parecem  decididamente  torcidas,  pois  não  estou  certo  de  que  tenha  sido 
cometido um erro... . Os erros para os quais aponta geralmente não são atos, senão teorias científicas do passado: a 
astronomia ptolomaica,  a  teoria  do flogisto  ou a dinâmica newtoniana,  e  ‘aprender  com nossos erros’  é  o que 
acontece,  correspondentemente,  quando uma comunidade  científica  rejeita  uma dessas  teorias  e  a  substitui  por 
outra” (A crítica e o desenvolvimento do conhecimento,  Lógica da descoberta ou psicologia da pesquisa?, pp. 17-
18). É inegável o empobrecimento do falibilismo desde sua primeira proposição; não obstante, independentemente 
do fundamento,  a ideia que o desenvolvimento da ciência se faz por correções,  em virtude de sua falibilidade, 
popularizou-se entre alguns cientistas e muitos filósofos.
12Assim como  fazer filosofia,  atividade que Popper recomendava aos que lhe perguntavam o que é filosofia. A 
insuficiência da linha dos falibilistas parece ser principalmente a de não distinguir o momento no qual ciência é 
realizada daquele em que ela é ensinada. No segundo, é geralmente possível encontrar tudo o quanto alegam nela 
existir. No primeiro, muito dificilmente.
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dos físicos, da física do século XVII e, por fim, acerca da totalidade da experiência científica. A 

meta é a compreensão, mais do que a inserção. Em um esquema indireto, a história seria a ponte 

entre a filosofia e a ciência; sem ela, estas poderiam perfeitamente, na ilusão de estar dialogando, 

permanecer radicalmente separadas13. Algumas convicções compartilhadas dariam aos cientistas 

uma imagem confortável de seu empreendimento e, os filósofos, sem dispor de uma filosofia da 

ciência  satisfatoriamente  fundamentada,  recairiam  em  seu  papel  de  ideólogos,  com  uma 

produção sem contato com o mundo.

Essa filosofia da ciência renovada (fundamentada numa história descompromissada 

com  a  produção  de  uma  determinada  imagem  do  empreendimento  científico)  segue  certa 

tendência contemporânea da filosofia, a de buscar material de interesse para a reflexão filosófica 

fora dela - na linguística, na biologia, na física, na termodinâmica, na matemática etc. -, o que 

torna  mais  fácil  justificar  Darwin  como  protagonista  de  uma  dissertação  de  mestrado  em 

filosofia. Tal atitude rompe com um período de isolamento e de auto-suficiência que marcou a 

linhagem mais reconhecida da filosofia  em sua relação com o método experimental  desde o 

século XIX, com raiz no racionalismo. Numa série de conferências sobre a religião e a evolução, 

em 1905, Haeckel tocou no ponto:

“A  filosofia  propriamente  dita  não  se  importava  com  o  dilema.  Preocupada  quase 
exclusivamente com especulações  metafísicas e dialéticas,  olhava para os progressos 
imensos realizados no intervalo pelas ciências naturais com um soberano desprezo ou 
pelo  menos  com  indiferença.  Considerando-se  pura  ciência  do  espírito,  a  filosofia 
pensava poder fazer sair o mundo do cérebro humano e não ter precisão dos variados 
materiais,  custosamente  adquiridos  pela  experiência  e  pela  observação.  Isto  era  um 
acontecimento  na  Alemanha  especialmente,  onde  o  sistema  do  idealismo  absoluto, 
representado por Hegel, gozava em Berlim da mais alta consideração, sobretudo desde 
que se tornou obrigatório o título de filosofia do Estado do Reino da Prússia, favor sem 
dúvida devido a que, segundo Hegel, a ‘vontade divina por si mesma está presente no  
Estado e na constituição monárquica, só ela incarna o desenvolvimento da razão, todas 
as outras constituições são etapas inferiores do desenvolvimento da razão’. A abstrusa 
metafísica de Hegel foi altamente louvada (o monumento que lhe erigiram eterniza a 
recordação da razão absoluta), porque é precisamente um desenvolvimento sistemático 
da  ideia  fundamental  da  evolução;  mas esta  falsa  evolução  da  razão  pairava  muito 
acima  da  natureza,  no  puro  éter  do  espírito  absoluto  libertada  de  toda  a  bagagem 

13Collingwood e Feyerabend também perceberam o referido distanciamento. O primeiro escreveu que “antes do 
século  XIX,  os  mais  eminentes  e  prestigiosos  cientistas  filosofaram  sempre  sobre  a  sua  ciência,  tal  como 
testemunham os seus  escritos.  E dado que consideravam a ciência  natural  como a sua obra principal,  torna-se 
razoável admitir que esses testemunhos abrangiam o campo da sua filosofia. No século XIX propagou-se a moda de 
separar os estudiosos da ciência natural e os filósofos em dois grupos profissionais, cada qual pouco sabendo do 
trabalho do outro e alimentando ainda menos simpatia por ele. É uma moda de mau gosto, que só tem prejudicado 
ambas as partes, já que nelas existe o mais vivo desejo de solucionar essa situação construindo uma ponte sobre o 
abismo de mal-entendidos a que deu origem. A ponte tem de começar a ser construída por ambas as partes; e eu, 
como membro da profissão de filósofo, tentarei fazer o melhor que posso filosofando sobre a experiência que tenho 
da ciência natural. Não sendo um cientista profissional, sei que posso passar por louco; mas o trabalho de construir 
uma ponte tem de começar” (Ciência e  filosofia,  p. 10).  Já o segundo disse que “faz-se claro que a crescente 
separação  entre  história,  filosofia  da  ciência  e  ciência  é  inconveniente  e  deveria  cessar,  no  interesse  das  três 
disciplinas” (Contra o método, p. 73, n. 2).
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material amontoada, durante este tempo, pela história empírica do desenvolvimento do 
cosmos, da terra, e dos organismos que a povoam” 14.

A filosofia da ciência do final do século XX pode se propor a tarefa de, num só movimento, ao 

superar essa separação excessiva com a ciência experimental, evidenciar a verdadeira natureza 

desta e seus reais procedimentos.

Esta  dissertação insere-se nesse projeto geral,  sustentando-se em alguns livros de 

Darwin, especialmente nas obras Viagem de um naturalista ao redor do mundo,  A origem das 

espécies e A  origem do homem15;  o  tema  relaciona-se com a  filosofia  da ciência  de alguns 

modos:  1) ao  investigar  como  é  possível  obter  ciência  de  convicções  presentes  numa  dada 

sociedade; noutras palavras, como se passa do “irracional” ao “racional” (e, no caso, no sentido 

estrito da expressão: a teoria da evolução é um trabalho que sobreviveu sem abalos definitivos 

aos  séculos  XIX e XX,  e  integra  o  paradigma da  biologia  contemporânea.  Portanto,  é  uma 

doutrina altamente qualificada para ser exemplo de racionalidade e atualidade em ciência); 2) ao 

rastrear  o  progressismo filosófico  (sua inevitável  chegada  à  biologia  e  as  suas  tentativas  de 

fundamentação pré-darwinistas) e a inflexão que nele se operou após o advento da teoria da 

evolução (ou seja, após um êxito científico, o que restringe e dá forma concreta à posição) – 

circunstância  que  ajudou  involuntariamente  a  pretensão  de  estender  triunfalisticamente  essa 

metafísica  a  todo o universo;  3) ao apresentar  o  pensamento  de Darwin  em sua articulação 

interna,  sem deixar  de  contextualizá-lo  histórica  e  filosoficamente.  Assim,  consegue-se  uma 

intelecção  precisa  do sistema do biólogo inglês,  apontando os elementos  que Darwin tomou 

emprestados da cultura europeia para construir ecleticamente sua teoria (por exemplo, as teses 

que Darwin aceitou do transformismo de Lamarck, do uniformitarismo de Lyell e do polemista 

Malthus para construir sua imagem do mundo vivo); 4) ao repassar em bases mais cuidadosas e 

radicais o debate evolucionismo darwinista  vs criacionismo, com o objetivo de caracterizar o 

darwinismo como alternativa consciente à teologia natural; e 5) ao oferecer especial atenção ao 

esclarecimento dos conceitos utilizados pelo pensador inglês, evidenciando a subversão de seus 

conteúdos no debate contemporâneo da evolução.

14Haeckel, Religião e evolução, p. 20.
15A intenção  original  do projeto era buscar  o Darwin filósofo,  estudando sua correspondência  completa e  seus 
apontamentos diários,  contidos nos  Notebooks. Isso porque,  de modo geral,  tem-se obtido sucesso na busca de 
discussões propriamente filosóficas na correspondência de cientistas. A publicação da correspondência completa do 
sábio  inglês  é  relativamente  recente  (década  de  90)  e,  possivelmente,  nesse  momento,  muitos  pesquisadores 
trabalham na esperança de garimpar filosofia desse veio, que promete (tendo em vista, por exemplo, os grandes 
êxitos filosóficos que foram a publicação da correspondência de Galilei, do debate Leibniz-Clarke etc.). Entretanto, 
para tal aproximação fez-se forçoso considerar detidamente biógrafos, comentadores e as obras básicas do autor, em 
busca do contexto no qual suas missivas e notas estão inseridas. Esta preparação ocupou tal espaço e tempo que fui 
obrigado a dividir o projeto em dois movimentos: para o mestrado, escrever sobre os textos (hoje clássicos) que 
Darwin publicou e, num futuro doutorado, procurar debates propriamente filosóficos em cartas e apontamentos.
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O capítulo inaugural desta dissertação,  intitulado  Imanência e homologia, procura 

apresentar o primeiro movimento constituinte da filosofia natural ou ciência (aqui identificados) 

como uma atitude  pontualmente cética  frente  ao discurso religioso tradicional.  A história  da 

filosofia  reconhece  que  os  físicos  jônios,  de  certo  modo,  deram  o  impulso  inicial  a  essa 

disposição; seu método de reflexão foi seguido e acabou por gerar um partido de ideias e um 

programa  que,  ao  tempo  de  Sócrates,  Platão  e  Aristóteles  eram  muito  populares  e  melhor 

definidos. Apesar da ocorrência inauguradora, reviravoltas históricas obrigaram os praticantes da 

filosofia natural a reafirmar periodicamente sua originalidade. Assim, a saga de Galilei (tendo 

como pano de fundo a  revolução copernicana)  e  o  trabalho  de Darwin (declaradamente  um 

esforço  de  produzir  uma  alternativa  à  teologia  natural)  foram estudados,  com o  objetivo  de 

evidenciar  a  estrutura  conceitual  e  o  procedimento  básico  formadores  da  mentalidade  que 

precede o trabalho de campo do cientista e a elaboração de manuais sintéticos, através dos quais 

as novas gerações de praticantes são educadas.

O  segundo  capítulo,  intitulado  A  nova  imagem  da  natureza  viva,  apresenta  a 

cosmografia  que  Darwin  francamente  produziu  em  alternativa  à  visão  cristã  de  mundo; 

indubitavelmente, os fatos com os quais se deparou em sua viagem ao redor do globo foram de 

inestimável importância para seu êxito; os fatos que conheceu quando passou a se relacionar com 

os  fazendeiros  criadores  também  foram  importantes.  Todavia,  destaco  aqui  o  ecletismo  do 

cientista inglês, um estudioso da cultura de seu tempo, e sua motivação básica: fazer com que a 

biologia adentrasse na senda da filosofia natural, sem o custoso compromisso mantê-la ancorada 

na Bíblia. O resultado foi uma cosmografia na qual a luta pela vida está onipresente no mundo 

vivo,  no  qual  apenas  sobrevive  tempo  suficiente  para  gerar  descendência  os  seres  vivos 

casualmente mais bem municiados - nenhuma clemência, nenhuma bondade intrínseca, apenas a 

furiosa batalha na qual viver implica em matar.

O  terceiro  capítulo,  intitulado  A  evolução  como  progresso,  demonstra  como  o 

conceito darwiniano de evolução significa assumidamente progresso - o mundo passa a ser visto 

como uma  fábrica, na qual organismos a cada geração mais bem adaptados ao seu meio são 

produzidos (através de uma adaptação incessante a  habitats cada vez mais complexos).  Com 

base em três obras do sábio inglês, uma de juventude, outra de maturidade e outra de senectude, 

as referências ao progresso e ao advento do homem são apresentadas como evidências contra as 

anacrônicas opiniões atuais que atribuem ao seu pensamento tanto um mal-estar com a ideia de 

progresso e suas consequências quanto uma concepção da evolução como mera alteridade.
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CAPÍTULO I

IMANÊNCIA E HOMOLOGIA

Se o corpo da águia se mantém no ar graças às suas 
asas, por que, rumo às alturas, o homem não poderá 
também dominar o ar por meio de asas?

Leonardo da Vinci

As disputas  travadas  entre  ciência  e religião  constituíram-se num tema filosófico 

clássico que, de algum modo, sempre lançou luz sobre a natureza das duas atividades:  nesta 

dissertação, o foco tenciona evidenciar os pressupostos da mentalidade científica. As obras de 

Darwin aqui estudadas revelam fundamentos comuns entre o seu trabalho, a saga de Galilei e o 

pioneirismo  dos  físicos  gregos  -  três  dos  episódios  mais  marcantes  do  longo  processo  que 

resultou no grau de separação atual das atividades naturalista e mítica16.

Kuhn mostrou uma especial  sensibilidade relativamente aos textos pelos quais  os 

membros  da  comunidade  científica  são  formados;  são  livros  didáticos,  divulgadores  e 

apologéticos estudados ao longo de um percurso que marca profundamente esses espíritos: os 

cientistas recebem dessas obras basicamente a concepção tradicional da natureza da ciência e de 

seus argumentos. A concepção clássica foi indubitavelmente sofisticada por alguns dos membros 

mais ecléticos da comunidade científica e também por filósofos profissionais; porém, a maioria 

dos cientistas continua a pensar como aprendeu em seus cursos, fortemente influenciada pelo 

pensamento padrão. Quando chamados a caracterizar sua atividade em oposição à religião,  é 

lugar comum dentre os que fazem ciência sustentar uma concepção essencialista, na qual uma 

atividade  possui  algo  que  a  outra  não.  Assim,  a  pretensa  distância  absoluta  entre  ciência  e 

religião  seria  a  que  vai  1) da  razão  à  fé;  2) da  causalidade  até  a  não-causalidade;  3) do 

pensamento  lógico  ao  ilógico.  Inicialmente,  tenciono  demonstrar  que  estas  opiniões,  tão 

sedimentadas,  não  resistem  a  uma  análise  mais  cuidadosa  dos  conceitos  empregados;  em 

seguida, apresento o que penso ter produzido o presente distanciamento entre as duas atividades 

e sua presença operativa nos três episódios históricos acima citados.

A opinião mais frequente encontrada dentre os cientistas sustenta ingenuamente a 

completa racionalidade científica em oposição à religião, esta sim caracterizada pela fé. Uma 

mentalidade  estritamente  naturalista  não  reage  tranquilamente  em  face  a  um  artigo  de  fé 

religioso, por exemplo, a crença na qual o personagem histórico Jesus de Nazaré seria o Cristo, 

ou  a  encarnação  de  Deus.  Enquanto  naturalistas,  os  cientistas  apresentarão  uma  dificuldade 

insuperável à aceitação dessa máxima, pois não é da experiência vulgar lidar com o divino; não é 
16Mito e religião, para os fins desta dissertação, foram identificados.
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ordinário Deus tornar-se homem; por conseguinte, crer neste dogma é praticamente impossível a 

um naturalismo de raiz, que haverá de negar a possibilidade do dogma central do cristianismo ou 

suspender  o  juízo  nesse  assunto  religioso17.  Todavia,  baseando-se  no  estudo  da  indução,  o 

procedimento intelectual tradicionalmente tido por central na ciência natural, a filosofia clássica 

observou em mais de uma oportunidade que a fé poderia ter lugar tanto na ciência quanto na 

religião, embora de modo diverso. Rapidamente, os membros de uma comunidade que desposa a 

filosofia natural concordariam que, por exemplo, o pão que será servido alimentará, apesar de, 

talvez, o único fundamento dessa convicção ser o hábito: milhares de experiências pretéritas nas 

quais, ao ser consumido, um pão produziu o efeito de alimentar justificam a expectativa. Não 

obstante, com seu ceticismo moderado, David Hume insistiu que não é propriamente a razão que 

sustenta a convicção de que o futuro será semelhante ao passado:

“Reconhece-se que a cor, a consistência e as outras qualidades sensíveis do pão não 
parecem ter por si mesmas nenhuma conexão com os poderes secretos de nutrição e 
sustento. Porque, se assim não fosse, poderíamos inferir tais poderes secretos à primeira 
vista de tais qualidades sensíveis, sem o auxílio da experiência, contrariando a opinião 
de todos os filósofos e contrariando a evidência dos fatos. Aqui temos, pois, o nosso 
estado natural de ignorância no tocante aos poderes e influência de todos os objetos. 
Como remediar a isso pela experiência? Ela se limita a mostrar-nos certo número de 
efeitos  semelhantes  que  resultam de  certos  objetos,  e  nos  ensina  que  esses  objetos 
particulares, nessa ocasião particular, estavam dotados de tais poderes e forças. Quando 
se nos apresenta um novo objeto dotado de qualidades sensíveis semelhantes, esperamos 
poderes e forças semelhantes e contamos com um efeito análogo. De um corpo cuja cor 
e  consistência  se  parecem  com  as  do  pão,  esperamos  uma  nutrição  e  sustento 
semelhantes.  Mas temos aí,  por  certo,  um passo ou avanço do intelecto que requer  
explicação.  Quando um homem diz:  em todos os  exemplos  passados encontrei  tais  
qualidades sensíveis ligadas a tais poderes secretos,  e quando acrescenta:  qualidades  
sensíveis  semelhantes  estarão  sempre  ligadas  a  poderes  secretos  semelhantes,  esse 
homem não está  incidindo numa tautologia,  nem são estas  proposições  idênticas  de 
qualquer ponto de vista. Dizeis que uma é a inferência da outra; mas deveis confessar 

17Segundo Pike, “a doutrina fundamental do cristianismo afirma que Jesus Cristo (a segunda Pessoa da Trindade) é, 
por sua vez, Deus e Homem” (verbete  Cristo, Diccionário de religiones, tradução minha). Quem possui fé neste 
dogma crê num evento que seria único, pois o milagre da encarnação divina não é frequente, de tal modo que fosse 
possível aguardar tranquilamente sua repetição – trata-se de um princípio de fé absoluto, enraizado num livro que 
determinada tradição considera revelado. Mas crer que o Sol nascerá amanhã significa apenas aguardar que algo que 
já foi observado inúmeras vezes no passado se repita no futuro - nada de único, fantástico ou miraculoso. Porém, 
como descortinou Hume, também implica em fé; os céticos avançaram extraordinariamente na crítica das pretensões 
tanto dos racionalistas clássicos quanto da metafísica tradicional, e fico com apenas um de seu amplo repertório de 
argumentos. Hoje, é comum dentre os filósofos indutivistas contemporâneos uma atitude pragmática (no sentido 
corrente da expressão) frente ao problema (cf. Abbagnano, Dicionário de filosofia, verbete Indução, p. 533): Peirce 
sustentou o caráter autocorretivo de uma ciência natural construída através da indução (Collected papers, p. 2729); 
mas  Black  objetou,  dizendo  que  revisar  não  é  corrigir,  pois  essa  convicção  pressupõe  que  as  revisões  sejam 
progressivas,  isto  é,  numa única  e  apropriada  direção,  que  é  exatamente a  segurança  que  a  indução  não  pode 
oferecer. Kneale, lógico americano, expressou com felicidade o atual estado do debate, ao admitir que a indução seja 
o recurso que a ciência natural dispõe, o que justifica o seu uso, ainda que este traga consigo intrinsecamente a 
possibilidade de imprecisões (idem, Abbagnano, p. 532). Por fim, vale dizer que o debate acerca da natureza não 
estritamente racional da ciência natural, presentemente, não se centra no problema da indução, como salienta Kuhn 
(A crítica e o desenvolvimento do conhecimento,  p. 18), que caracterizou a concepção de ou a adesão a uma nova 
teoria como uma ocorrência semelhante às descritas pela psicologia da gestalt, algo similar à conversão religiosa.
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que a inferência não é intuitiva, e tampouco é demonstrativa: de que natureza é, então?” 
18.

Os  naturalistas  prognosticam  compreensivelmente  que  o  pão  presente  é  capaz  de  gerar  os 

mesmos efeitos produzidos pelos pães do passado; mas como Hume insinuou, o passo para esta 

expectativa não é propriamente racional, mas um tipo de fé. 

Causal o pensamento mítico também é: sem dúvida, um xamã tenta provocar chuva 

magicamente; mas por que chuva? Porque o xamã sabe que o crescimento das plantas e a maior 

oferta de caça devem-se às chuvas; sabe que o brotar da vida não é um fenômeno autônomo, 

independente  ou isolado.  Portanto,  sua magia  é  uma atividade  baseada na noção de causa e 

efeito: se o xamã não dispõe da técnica apropriada para provocar chuva, acerta ao crer que este 

fenômeno pode ser provocado pela ação humana – muito antes de Bacon, a intuição dos antigos 

xamãs percebera que a natureza podia ser controlada19. Einstein foi uma importante autoridade 

científica que sustentou ser o pensamento científico racional porque causal, e o religioso não; ao 

menos é isso que se depreende de suas palavras, escritas para prefaciar uma obra de Galilei: 

“O Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, de Galileu, é um manancial de 
informações a todos os interessados na história cultural do Ocidente e em sua influência 
sobre o desenvolvimento econômico e político. Nele, um homem revela-se possuidor da 
vontade  passional,  inteligência  e  coragem  para  erguer-se  como  o  representante  do 
pensamento racional  contra a hoste dos que (confiando na ignorância do povo e na 
indolência  dos  professores  de  batina  e  beca)  mantêm  e  defendem  posições  de 
autoridade. Seu raro talento literário capacita-o a dirigir-se aos homens educados de sua 
época numa linguagem tão clara e marcante que supera o pensamento antropocêntrico e 
mítico de seus contemporâneos, levando-os de volta a uma atitude objetiva e causal em  
relação ao cosmos - atitude que havia sido perdida para a humanidade com o declínio 
da cultura grega” 20.

Com  grande  respeito  ao  extraordinário  físico,  produtor  de  uma  obra  científica 

revolucionária,  penso  que  a  atitude  causal não  se  perdeu  com  o  fim  da  era  helênica;  por 

exemplo, quando um teólogo crê no dogma que o universo foi criado por Deus, o princípio da 

causalidade também está presente em seu raciocínio - em sua cosmogonia, Deus é causa e, o 

universo,  efeito.  A  estrutura  desse  raciocínio  é  a  mesma  da  utilizada  pelos  naturalistas; 

efetivamente, historicamente os cientistas se mostraram mesmo menos apegado aos ditames da 

causalidade do que os teólogos, cuja disciplina metafísica necessita muito mais desse princípio. 

Mesmo em Einstein,  a expressão  causal ganhou um significado pouco técnico,  prestando-se 

talvez mais ao entrincheiramento do que ao entendimento.

No último caso essencialista,  ao pensamento científico atribui-se o monopólio  da 

lógica (cuja consequência parece ser a de que o discurso religioso seria, então, desorganizado); 

18Hume, Investigação sobre o entendimento humano, pp. 146-47.
19Devo parte desse exemplo à Ronan, História ilustrada da ciência, tomo I, p. 12.
20Einstein, prefácio ao Diálogo sobre os dois sistemas máximos do mundo de Galilei, tradução e itálico meus.
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porém, quando temos contato com os tratados teológicos, não podemos nos furtar a reconhecer 

que  seus  autores  trabalham  numa  argumentação  silogística  rigorosa:  lendo  Platão  e  outros 

helenos, notamos que havia teologia formalmente bem construída já na antiguidade; teólogos 

medievais  como  Aquino  ou  Abelardo,  por  exemplo,  não  só  valeram-se  amplamente  desse 

instrumental como ainda ajudaram a aperfeiçoá-lo; e o mesmo pode ser dito para o que hoje se 

faz nesse terreno. Por conseguinte, essa concepção não consegue se sustentar, bastando para isso 

que  entendamos  pela  expressão  lógica o  seu  significado  estrito:  um  instrumento  para  a 

construção (ou análise) de um discurso sem contradição interna.

Entretanto, a palavra  lógica tornou-se na mão dos polemistas científicos um proteu 

que se amolda às conveniências e ao adversário que se deseja abater. Um exemplo sugestivo foi 

fornecido por Huxley e Fisher, dois membros destacados na comunidade científica da primeira 

metade deste século e responsáveis, dentre outros, pela elaboração da  nova síntese biológica. 

Defendendo que a discordância existente entre os biólogos quanto ao modo pelo qual a evolução 

opera não permite que se lance dúvida sobre sua qualidade de fato, e que as conclusões negativas 

dos críticos criacionistas são excessivas, os cientistas ingleses escreveram que:

“Podemos  perfeitamente  assegurar  que  um  processo  ocorre  sem  conhecermos  bem 
como ele ocorre. Todos descendemos do ovo, passamos pela fase do embrião, chegamos 
ao adulto. Nenhum biólogo hoje pretende compreender todo o formidável mecanismo 
pelo  qual  este  desenvolvimento  é  efetuado:  mas  nenhum  procura  negar  que  o 
desenvolvimento se realiza. Argumento análogo seria o de um selvagem, para negar a 
existência do movimento do automóvel, porque não conseguiu compreender o método 
pelo qual funciona o mecanismo. Também o fato de não termos ainda sido capazes de 
descobrir  a  explicação natural  de um processo em todos os seus pormenores,  não é 
fundamento para afirmar que não tem ele explicação natural, mas deve ser elucidado 
sobrenaturalmente ou misticamente”21.

Argumento na linha do razoável se ficasse por aí. Mas a essência dos críticos e da 

crítica entrou  em  jogo,  evidenciando  os  pressupostos  da  concepção  de  ciência  dos 

argumentadores. Segundo os biólogos, essas razões tão básicas não são aceitas porque “alguns 

controversistas são tão estúpidos ou tão desprovidos de lógica que deixam de deduzi-las”22. O 

enunciado é claro: os adversários religiosos são estúpidos e desprovidos de lógica; além do que, 

como  são  subumanos,  nenhum cientista  haverá  de  reclamar  que,  para  detratá-los,  Huxley  e 

Fisher  tenham  chamado  de  lógico um  procedimento  analógico -  a  agressividade  polêmica 

sempre foi vista pela comunidade científica como uma aliada. Mas penso que essa disposição faz 

vítimas em ambos os lados: os escritores ampliaram indevidamente num front o significado da 

expressão  lógica,  e  equivocaram-se  também  noutro,  quando  se  tratava  de  ensinar  aos  seus 

leitores o estatuto de certeza do princípio de seleção natural:

21Huxley & Fisher, Darwin, p. 33.
22Idem, p. 34.
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“[Darwin] desenvolve o grande princípio dedutivo da Seleção Natural. Concedido que 
animais e plantas variam, e que pelo menos parte da variação é herdada; admitindo-se 
também que todos os animais e plantas produzem mais descendência do que a que pode 
sobreviver,  e que portanto uma luta constante pela existência deva ocorrer,  segue-se 
então que em toda a natureza orgânica deve haver  um elemento operante  a que ele 
crismou de Seleção Natural, pelo qual a maioria das variações melhor adaptadas para as 
condições  de  vida,  em  média,  haveriam  de  sobreviver  e  que  alguns  destes 
aperfeiçoamentos se transmitiriam à geração subsequente”23.

Seria  esse,  como querem Huxley e  Fisher,  um raciocínio  dedutivo? Por tradição, 

desde Aristóteles,  considera-se dedutiva uma demonstração na qual  a conclusão deriva da(s) 

premissa(s) em virtude de sua forma lógica, como, por exemplo, no silogismo seguinte:

Todos os animais são mortais.

Todos os homens são animais.

Logo, todos os homens são mortais.

Obtidas  as  duas  premissas  iniciais,  a  conclusão  decorre  inevitavelmente.  Temos  aqui  um 

raciocínio interno que explicita, no enunciado final, o que estava contido nos precedentes e que, 

embora não traga nenhum conhecimento novo, é seguro e certo. Parece que é este estatuto de 

certeza absoluta que os escritores querem atribuir ao pensamento de Darwin, como que para, ao 

super  validá-lo,  impor  sua  aceitação  -  seria  a  estratégia,  entretanto,  mais  do  que  retórica 

intimidativa? Voltando ao silogismo, se afirmássemos que:

Todos os animais são mortais.

Todos os homens são animais.

Logo, todos os homens são mortais e racionais;

não obteríamos uma dedução, pois teríamos adicionado uma informação nova à conclusão, o que 

rompe o aspecto interno do raciocínio estritamente lógico. Tentemos aplicar a estrutura clássica 

às teses apresentadas por Huxley e Fisher:

Todos os seres vivos produzem mais descendência do que a que pode sobreviver.

Alguns seres vivos produzem descendência com variações.

Logo, as variações mais bem adaptadas às condições de vida sobrevivem.

23Idem, p. 42, negrito & itálico meu. Na única oportunidade que descobri na qual se manifestou sobre a natureza do 
raciocínio que o conduziu à seleção natural, Darwin admitiu-o como não sendo lógico-dedutivo. Ao pontificar sobre 
a inserção dos instintos na regra geral da seleção natural, reconheceu que “conquanto não se trate de uma dedução 
lógica, satisfaz plenamente a meu modo de entender considerar certos instintos, como o do filhote de cuco que 
expulsa do ninho seus irmãos de criação, o da formiga que escraviza suas congêneres, o da larva de ichneumonídeo 
que  devora  lagartas  vivas,  e  outros  similares,  não  como  reações  inatas  ou  criadas,  mas  como  pequenas 
consequências  de uma regra  geral  orientando o aprimoramento de todos os seres  organizados,  levando-os a  se 
multiplicarem e variarem, e fazendo com que os mais fortes sobrevivam e os mais fracos venham a perecer” (A 
origem das espécies, p. 207, itálico meu). Isso porque Darwin tinha plena consciência de como a metáfora da luta 
pela vida e o princípio analógico da seleção natural articulavam suas teses. Um pensamento calçado numa metáfora 
e  numa analogia  não pode se pretender  dedutivo e sim dependente  de conversão  e reforço,  como veremos no 
capítulo seguinte, na caneta do próprio biologista.
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O raciocínio formalmente mal construído necessita de uma grande condescendência 

por parte do leitor, atitude por princípio estranha à lógica24; forçando extraordinariamente a boa 

vontade do leitor, consigo imaginar e apresentar uma conclusão na qual alguma descendência 

(com e sem variações) sobrevive - mas então teríamos, no máximo, a sobrevivência dos que 

sobrevivem, como corretamente já se observou25. Ao incluir a melhor adaptação, Darwin inseriu 

um aspecto aristocrático no mundo vivo26: há aqui uma informação a mais, a de que não são os 

24O silogismo não é o único modo lógico de apresentar o raciocínio de Huxley & Fisher; contudo, a formalização 
com outros  meios  fornece  o  mesmo resultado.  A escolha  deve-se  à  simplicidade  e  facilidade  de  visualização 
permitida pela estrutura clássica. 
25Gould  informa-nos  que  o  lógico  Bethell,  num  artigo  de  1976  intitulado  Darwin`s  mistake,  observou  que 
logicamente a expressão “sobrevivência dos mais aptos” (aptidão entendida como a produção de um número maior 
de descendentes que os competidores) resolve-se numa tautologia - a “sobrevivência dos que sobrevivem” (Darwin 
e os grandes enigmas da vida, p. 31 e segs.). Talvez por julgar a lógica a essência da ciência, o crítico conclui que, 
se a teoria de Darwin possui um erro de encadeamento (por fazer de um princípio uma conclusão) deve, portanto, 
ser abandonada. A conclusão de Bethell só me parece correta aos que participam dessa imagem da ciência - a meu 
ver  a  sua exigência  é  excessiva.  A argumentação  de Darwin  é de outra natureza,  e  responde às  exigências  de 
princípios naturalistas anteriores à lógica (como este capítulo I pretende evidenciar). É oportuno reconhecer minha 
dívida para com Nietzsche, quanto à importância da tese dos associacionistas ingleses, hoje quase esquecida, que 
sustenta que conhecer é relacionar, ou seja, “remeter o novo ao velho, o estranho ao habitual, o extraordinário ao 
familiar, o desconhecido ao já conhecido” (Marton, Nietzsche, das forças cósmicas aos valores humanos, p. 190). 
Denominei este procedimento, nesta dissertação, de homologia e, por vezes, de analogia. Quanto ao imanentismo 
como atitude, tive minha atenção despertada para a sua extraordinária importância por Desmond & Moore, que em 
Darwin, a vida de um evolucionista atormentado (com base, por sua vez, no trabalho intitulado  Immanence, de 
Jacyna - a edição brasileira não fornece mais informações), mostraram como lentamente Darwin foi abandonando a 
concepção cristã de um universo recheado de entidades metafísicas e construindo sua alternativa naturalista. Por 
fim,  devo  a  ideia  de  ciência  como um esforço  para  salvar  as  aparências,  que  não  prescinde  de  metafísica  e 
metáforas, a Duhem, Vlastos e Kuhn.
26Originariamente, a expressão “sobrevivência dos mais aptos” não é de Darwin. Informa-nos Blanc (Os herdeiros 
de Darwin, p. 183) que, a partir da segunda edição de A origem das espécies, ele passou a utilizá-la, aceitando-a de 
seu leitor Herbert Spencer (o influente filósofo, em 1862, havia assim descrito o princípio da seleção natural, talvez 
sem atinar em sua consistência duvidosa). Em 1859, por ocasião da primeira edição do famoso livro, Darwin falava 
trasimaquianamente na “lei do mais forte” e parecia admitir o caráter provável  do princípio de seleção natural. 
Registro a semelhança entre o meu modo de ver a seleção natural e a de Caponi (in Programas metafísicos de 
investigación en biologia). Para este, o princípio é uma postulação metafísica, não sujeita a ser testada, mas capaz de 
gerar ciência testável. De minha parte,  acrescentaria apenas um aspecto histórico, que talvez ajuste a afirmação 
inicial: em 1859 certamente era assim. Entretanto, após a pesquisa de Bates sobre borboletas amazônicas, publicada 
em 1862 que,  ao  constatar  que  a  espécie  Heliconiidae exala  desagradável  odor  e  consegue  evitar  os  pássaros 
predadores,  demonstrou  que  muitas  Pieridae  sobrevivem  porque  a  mimetizam  quase  exatamente,  mantendo  a 
população (cf. Ferreira,  Bates, Darwin, Wallace,  pp. 72-73), a presença da seleção natural foi evidenciada num 
recorte da natureza - o do habitat dessas borboletas. A questão, daí em diante, tornou-se demonstrá-la  em toda a 
natureza viva (pois ela foi advogada como sendo ubíqua) e como causa da especiação.
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piores nem os comuns que sobrevivem27. Trata-se de heurística, não de lógica; o sábio inglês 

estava nos ensinando algo de novo sobre a natureza.

Hempel talvez considerasse o raciocínio geral de Huxley e Fisher uma explicação 

estatístico-probabilística  (e  não  dedutivo-nomológica)28.  A premissa  P,  o  fato  empiricamente 

verificável de que a evolução ocorreu, e a hipótese H, o mecanismo da seleção natural (entendido 

como a eliminação do pior e manutenção do mais bem adaptado às condições de vida), perfaria o 

argumento seguinte:

Se H então P,

P é verdadeiro, então H é verdadeiro.

A  pretensão  de  dedução  caracterizaria  a  chamada  falácia  da  afirmação  do 

consequente,  pois  a  conclusão  da  inferência  não  é  logicamente  necessária.  Sem  dúvida  na 

presença de H a evolução ocorreria, porém ocorreria também no caso de outro mecanismo (os 

criacionistas  proporiam  a  ação  sobrenatural,  Lamarck  o  uso-e-desuso  etc.).  Os  dados  do 

problema (os animais e as plantas variam, e pelo menos parte da variação é herdada; todos os 

animais e plantas produzem mais descendência do que a que pode sobreviver e, portanto, uma 

luta constante pela existência deve ocorrer) aliados às comprovações localizadas de H podem até 

reduzir  o  número  de  hipóteses  rivais  possíveis  ou  reforçar  a  posição  de  H;  porém,  jamais 

estabelecer terminantemente a conexão causal. Neste caso, temos o que Hempel afirmou ser uma 

ocorrência particular da indução: uma conjectura provável, dependente de eventos reiterativos 

27Gould informa-nos que, ao tempo de Darwin, o paleontólogo norte-americano Alpheus Hyatt defendia a “teoria 
dos ciclos de vida racial”, na qual os débeis prevaleceriam. Também a ortogênese, que segundo o comentador foi 
majoritária junto aos evolucionistas do século XIX, sustentava que formas condenadas dominavam até que suas 
peculiaridades desvantajosas as levassem à extinção: “diziam que os alces irlandeses extinguiram-se porque não 
puderam evitar o aumento de seus chifres;  assim, morreram enganchados nas árvores  ou atolados na lama. Da 
mesma forma, o desaparecimento do tigre de dentes de sabre foi atribuído a um crescimento tão desmedido de seus 
dentes caninos que os pobres felinos não podiam mais abrir suas mandíbulas o suficiente para usá-los” (Darwin e os  
grandes enigmas da vida, pp. 34-35). Assim, não se segue necessariamente que dentre os seres vivos sempre restem 
os melhores. A noção de melhor é exigida por outra razão que não a lógica. Inicialmente digo que ela faz parte da 
nova imagem da natureza viva darwiniana (como tratarei no cap. II),  na qual a superpopulação, luta pela vida e 
seleção  são  onipresentes  -  uma  fábrica de  moer  vida  que  lentamente  consegue  engendrar  complexidade.  Esta 
cosmografia  e o projeto explicativo que dela deriva foram concebidos como alternativa à teologia natural;  eles 
possibilitaram a ruptura da aliança, à época existente, entre ciência e religião para o domínio do Estado - a partir 
deles e liberto de apêndices desnecessários, o pensamento naturalista tornou-se soberano na Inglaterra.
28Segundo Hull, Hempel considerou que “as únicas explicações genuinamente científicas são as que se harmonizam 
com o modelo de lei de cobertura. De acordo com esse modelo, a explicação é inferência. Um estado de coisas é 
explicado ao ser inferido de um conjunto de leis e condições iniciais. Essas inferências podem ser dedutivas ou 
indutivas. Numa inferência dedutiva, a conclusão decorre necessariamente das premissas. Numa inferência indutiva 
ou probabilística, a conclusão decorre de premissas com apenas certo grau de probabilidade. Logo, existem dois 
tipos de explicações da lei de cobertura. Nas explicações dedutivo-nomológicas, as inferências são dedutivas. Nas 
explicações estatístico-probabilísticas, as inferências são indutivas ou probabilísticas. Assim, a força explicativa é 
puramente uma questão do grau em que a inferência, no argumento explanatório, se avizinha do ideal dedutivo” 
(Filosofia da biologia, p. 14).
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para nunca se afirmar peremptoriamente - aceitável para a escola falibilista enquanto não surgir 

um fato que a refute29.

Entretanto, mesmo a posição probabilista da natureza do conhecimento da ciência 

experimental, alterada por Popper no sentido de salientar um falsificacionismo não-probabilista, 

não  tem  conseguido  dar  sustentação  à  pretensão  de  validar  (num  estatuto  de  força  lógica 

razoável)  muitos  dos  argumentos  aceitos  pela  ciência:  o  seu  problema  mais  sério  é  que  os 

estudos  de  história  da  ciência  têm  amplamente  evidenciado  que  os  fenômenos  que  não  se 

encaixam numa teoria ou hipótese, longe de serem considerados refutações decisivas, geralmente 

são escamoteados  pelos  seus adeptos,  até  se tornarem extravagantemente  numerosos  para os 

padrões da escola citada. Quando se alcança esse ponto, eles geram uma crise na comunidade de 

praticantes, só resolvida com o advento de um novo paradigma. Um sugestivo exemplo,  que 

mostra  que  Darwin  não  fugiu  à  regra,  jamais  admitindo  que  teorias  e  fatos  que  não  se 

encaixavam  em  suas  concepções  estivessem  derrogando-as,  vem  de  seus  escritos  sobre  os 

instintos, quando considerados à luz da hipótese da seleção natural. Escreveu ele:

“Não vejo dificuldade em crer que, sob condições mutáveis de vida, a seleção natural 
acumule modificações ligeiras de instintos, no rumo de alguma direção útil. Em certos 
casos, provavelmente houve a participação do hábito ou uso-e-desuso. Não acredito que 
os fatos apresentados neste capítulo apoiem ponderavelmente minha teoria; por outro 
lado, creio que nenhum dos casos de dificuldade aqui expostos, pelo que posso julgar, 
seja capaz de aniquilá-la”30.

29Hempel desenvolveu o argumento, com outros exemplos (in Filosofia da ciência natural). Hull procurou conciliar, 
particularmente  para  a  biologia,  a  posição  falibilista  e  estatístico-probabilística  do  conhecimento,  proposta  por 
Hempel, e as conclusões do trabalho de Kuhn (in  Filosofia da ciência biológica, p. 28, subtítulo Reconstituição 
histórica versus racional em ciência).
30A origem das espécies, p. 207. Os fenômenos contrários, presentes no capítulo dedicado aos instintos, são bastante 
fortes  (não  os  cito  por  uma  questão  de  espaço).  Kuhn  fornece  vários  exemplos  de  fenômenos  anômalos 
olimpicamente desconsiderados como refutações por cientistas de vários campos, até que sejam tantos que reúnam 
força paredista para impor uma paralisação intelectual. Para não me alongar excessivamente, visto que a obra citada 
e  outras  tantas  tratam do  assunto,  forneço  apenas  um exemplo:  a  transição  da  cosmologia  geocêntrica  para  a 
heliocêntrica (episódio que Kuhn, como historiador, estudou a fundo). A expressão mais acabada do geocentrismo, 
por tradição atribuída a Ptolomeu (séc. II d.C.), entendia o mundo como um conjunto de planetas em movimento 
circular ao redor da Terra, inclusive a Lua e o Sol, cercado por uma esfera cravejada de estrelas fixas. Entretanto, 
por razões hoje óbvias, os fenômenos sistematicamente observados pelos astrônomos de campo relativamente aos 
movimentos  planetários,  equinócios,  meteoros,  cometas,  posições  estelares  etc.,  não  se encaixavam no modelo 
teórico. Segundo Kuhn, “tanto com respeito às posições planetárias, como com relação aos equinócios, as predições 
feitas  pelo  sistema  de  Ptolomeu  nunca  se  ajustaram  perfeitamente  às  melhores  observações  disponíveis.  Para 
numerosos sucessores de Ptolomeu, uma redução dessas pequenas discrepâncias constituiu-se num dos principais 
problemas  da  pesquisa  astronômica  normal,  do  mesmo  modo  que  uma  tentativa  semelhante  para  ajustar  a 
observação do céu à teoria de Newton forneceu problemas para a pesquisa normal de seus sucessores do século 
XVIII”  (A estrutura das revoluções  científicas,  p.  96).  Mais de um milênio depois de proposto e de acumular 
anomalias,  a  teoria  de  Ptolomeu ainda  não  havia  sido considerada  refutada,  como deveria  ter  acontecido  se  a 
comunidade de astrônomos atuasse segundo as convicções de Hempel; muito pelo contrário, as reformas  ad hoc 
procuravam “corrigir” o esquema, formulando variantes. Segundo Kuhn, “dada uma determinada discrepância, os 
astrônomos conseguiam invariavelmente eliminá-la, recorrendo a alguma adaptação especial do sistema ptolomaico 
de círculos compostos. Mas, com o decorrer do tempo, alguém que examinasse o resultado acabado do esforço de 
pesquisa normal de muitos astrônomos, poderia observar que a complexidade da Astronomia estava aumentando 
mais rapidamente que sua precisão e que as discrepâncias corrigidas em um ponto provavelmente reapareceriam em 
outro” (idem). Kuhn observou que o estado da astronomia era um escândalo no início do séc. XVI (A crítica e o 
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Seria  uma grande  ingenuidade  imaginar  que  a  história  da  ciência  haveria  de dar 

suporte à crença que os cientistas abandonam toda uma linha de pesquisa organizada sobre uma 

promissora hipótese apenas porque há de início oposição fatual ou teórica - se os investigadores 

assim procedessem, a maior  parte  das teorias revolucionárias  não teria  jamais  sido proposta. 

Talvez somente uma torrente de fatos contrários, aliada a uma nova hipótese que se mostrasse 

mais  abrangente,  pudessem  demover  Darwin  (embora  muitos  cientistas  nessa  situação  se 

obstinem e jamais mudem de posição). Equívocos do tipo proporcionado por Huxley e Fisher, 

presumo, devem ser muito frequentes nos textos dos cientistas, pois acabaram por gerar uma 

falsa  ideia  da natureza  de seu empreendimento.  Os que creem que a  lógica  é  a essência  da 

ciência deveriam dominá-la perfeitamente, mas é curioso notar que a rejeição a essa disciplina é 

que marca o cotidiano de seus praticantes, ao menos se dermos crédito ao que escreve Gould:

“Os argumentos [lógicos contra Darwin] de Bethell têm uma nota curiosa para a maioria 
dos cientistas praticantes. Estamos sempre prontos a ver uma teoria cair sob o impacto 
de novos dados, mas ninguém espera o colapso de uma vasta e influente teoria  por 
causa de um erro lógico em sua formulação. Praticamente todo cientista empírico tem 
um que de filisteu.  A tendência dos cientistas é ignorar  a filosofia acadêmica como 
sendo uma busca vazia”31.

desenvolvimento do conhecimento, p. 16). É interessante observar também que a teoria de Copérnico, frente aos 
fenômenos conhecidos, era também escandalosa; Tycho Brahe, extraordinário astrônomo de campo, organizador das 
tabelas rudolfinas (que eram as observações astronômicas mais exatas de então), apontou inúmeras inconsistências 
nesse heliocentrismo, preferindo montar mais um sistema geocêntrico alternativo. Nesse ponto, as conclusões de 
Kuhn  são  diametralmente  opostas  às  de  Popper:  a  comunidade  científica  não  considera  refutada  uma  teoria 
paradigmática em virtude de um evento que não a confirme, abandonando-a; antes, aponta o fracasso do pesquisador 
em não conseguir articular a(s) anomalia(s) - ainda que à força - ao esquema geral. Diz ele que esses testes “não são 
dirigidos, em nenhum sentido usual, para a teoria corrente. Ao contrário, quando está às voltas com um problema de 
pesquisa normal, o cientista deve postular a teoria corrente como a regra do seu jogo. Seu objetivo é resolver uma 
charada, de preferência uma charada em que outros falharam, e a teoria corrente é indispensável para defini-la e para 
assegurar que, em havendo talento suficiente, a charada poderá ser resolvida. É evidente que quem se propõe a tal 
empreendimento precisa testar com frequência a solução conjetural do enigma que seu engenho lhe sugere. Mas só é 
testada a sua conjetura pessoal. Se ela não passar pelo teste, só se impugna a capacidade do cientista e não o corpo 
da ciência corrente. Em suma, conquanto ocorram com frequência na ciência normal, esses testes são de um gênero 
peculiar, pois na análise final, é o cientista e não a teoria vigente que se põe à prova” (idem, pp. 9-10). Reitero que, 
para  Kuhn,  passar  de  uma  teoria  à  outra  significa  uma  conversão  (similar  à  religiosa);  um  acontecimento 
psicológico,  como os  descritos  pela psicologia  da  gestalt.  Salientando que as  dificuldades  da  conversão  foram 
frequentemente indicadas pelos próprios cientistas, cita Darwin, que “numa passagem particularmente perspicaz [de 
A origem das espécies] escreveu: ‘Embora esteja plenamente convencido da verdade das concepções apresentadas 
neste volume... não espero, de forma alguma, convencer naturalistas experimentados cujas mentes estão ocupadas 
por uma multidão de fatos, concebidos através dos anos, desde um ponto de vista diametralmente oposto ao meu... 
(Mas) encaro com confiança o futuro - os naturalistas jovens que estão surgindo, que serão capazes de examinar 
ambos os lados da questão com imparcialidade’” (A estrutura das revoluções científicas, p. 191); ou com uma nova 
parcialidade que lhe fosse favorável.  Em última análise, afirma Kuhn, é um fenômeno biológico que permite a 
substituição de uma teoria por outra: os adeptos da antiga ordem morrem, e os jovens, adeptos da recente, acabam 
por tomar os seus lugares (idem, p. 192).
31Gould, Darwin e os grandes enigmas da vida, p. 31. Como observação importante aos fins deste escrito, também 
escreve que “muitas teorias importantes se mantêm de pé por uma série de metáforas e analogias dúbias” (idem, p. 
32). Ora, pelo método empirista, algo recorrente pode ser legitimamente generalizado – além do que, no passado, a 
exposição do conhecimento nem sempre foi entendida como enunciados articulados, exclusivamente: Platão inseria 
dentro de sua argumentação mitos e metáforas, assumidamente, para aproximar o leitor do que queria dizer; Galileu 
e outros escreveram na forma de diálogo. Estaríamos, novamente, aproximando-nos de uma melhor compreensão da 

25



Penso que ciência  e religião se distinguem; porém, não pelo que é habitualmente 

alegado pelos escritores de formação científica. Há uma disposição formadora da mentalidade 

naturalista que faz com que os seus membros pensem e organizem uma produção intelectual 

diversa -  a  conversão que possibilita  isso é via  de regra frágil,  daí  as pessoas  muitas  vezes 

transitarem  de  um  lado  ao  outro.  Sua  primeira  manifestação  reconhecida  foi  uma  posição 

filosófica  acordada  politicamente  entre  alguns  gregos  na  antiguidade,  que  precedeu  aos 

incipientes trabalhos de campo e especulativo que produziram: não apelar aos deuses quando se 

trata  de explicar  a ordem do mundo,  que deve ser construída apenas a partir  de entidades e 

processos materiais. Com o tempo, as reflexões originais dos físicos jônios parecem ter gerado 

um  partido  de  ideias, que  concordou  em  não  elaborar  nem  considerar  senão  discursos 

imanentistas (cujo compromisso é, levando em conta os fenômenos da experiência sensorial, 

salvar as aparências). Essa especial ênfase no que vem dos sentidos tornou o projeto acessível a 

qualquer  um -  para  participar  o  candidato  devia  contar  apenas  consigo  mesmo.  Como  nas 

sintéticas palavras de Heráclito de Éfeso:

“Deve-se seguir o  comum. Mas enquanto o logos é comum, a maioria vive como se 
tivesse um conhecimento particular”32.

natureza da ciência? A forma do texto filosófico, hoje tida por ideal, vem-nos de Aristóteles e Descartes, o discurso 
técnico e árido das razões encadeadas. Teriam satisfatoriamente conseguido suprimir a necessidade de aproximar 
para saber? Quanto à natureza privilegiadamente lógica da ciência, Feyerabend narra uma experiência pessoal que é 
algo  similar  à  minha  como leitor  de  Darwin,  e  da  qual  um número  cada  vez  maior  de  pessoas  se  dá  conta:  
“[Ehrenhaft] era melhor professor que a maioria dos outros e deu a seus alunos muito melhor ideia acerca do caráter 
precário do conhecimento físico. Ainda recordo quão interessadamente estudamos a teoria de Maxwell (no manual 
de  Abraham-Becker,  em Heaviside,  frequentemente  mencionado  nas  exposições  de  Ehrenhaft,  e  nos  trabalhos 
originais do próprio Maxwell) e a teoria da relatividade, com o objetivo de refutar sua asseveração segundo a qual a 
Física teórica era desprovida de sentido; e quão surpresos e desapontados nos sentimos ao descobrir que não havia 
cadeia dedutiva direta a conduzir da teoria ao experimento e que muitas deduções oferecidas eram assaz arbitrárias. 
Demo-nos  conta,  ainda,  de  que  quase  todas  as  teorias  apoiam sua  solidez  em um reduzido  número  de  casos 
paradigmáticos, sendo necessário comprometer-lhes a estrutura para que passem a abranger os casos restantes. É 
lamentável que os filósofos da ciência só raramente se ocupem de casos de fronteira” (Contra o método, p. 59, n. 5). 
Disto  não se  segue  que  a lógica  não é importante.  Entretanto,  o  discurso rigorosamente  encadeado  é fruto do 
desenvolvimento da pesquisa normal, que explora um paradigma. É possível que sua forma exata só seja encontrada 
após a reconstrução operada pelos textos didáticos e nas salas de aula.
32Citado por Vlastos (O universo de Platão, p. 14, negrito-itálico meu). Segundo Vlastos, o logos a que se referia 
Heráclito é o inteligível, presente no sensível: “'logos', aqui, não é apenas seu próprio discurso, mas nada menos do 
que o seu discurso pretende revelar, ou seja, a estrutura inteligível do processo do mundo” (idem). Não obstante, a 
possibilidade de alcançar a intelecção do ser (que para Heráclito é um vir-a-ser) origina-se no sensível; é o que se 
depreende dos fragmentos B 89 e B 73: “para aqueles que estão despertos, o cosmos é uno e comum. Mas aqueles 
que estão adormecidos desviam-se cada um para um cosmos particular”, e “não devemos agir ou falar como homens 
adormecidos”  (idem).  A  oposição  inicial  é  entre  vigília  e  sono,  e  o  último  é  desqualificado  como  fonte  do 
conhecimento: se o conhecimento tem origem na vigília, falamos do sensível. Heráclito é também um physiologos, 
pois sua cosmologia tem por base o fogo; o fragmento B 30 é, quanto a este ponto, esclarecedor: “este cosmos, o 
mesmo para todos, nenhum deus ou homem o fez, mas foi, é e será para sempre: um fogo constantemente ardendo, 
acendendo-se de acordo  com as  medidas  e  sendo extinto de acordo com as  medidas” (idem, p.  12).  Assim, a 
estrutura última do mundo (o fluxo ou devir - objeto do logos heraclitiano), só alcançável por meio do intelecto, é 
uma inferência absolutamente justificável da experiência comum (do comportamento do fogo e dos rios, do óleo e 
da água etc. - cf. p. 12) - Heráclito faz ontologia, mas pertence também à seleta estirpe dos físicos, como um dos 
mais sofisticados. Escreve Vlastos: “Heráclito não é um típico physiologos - ele tem muito de místico, de poeta e de 
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Falo em política porque essa revolução intelectual se deu sob duas circunstâncias que 

não devem ser  olvidadas:  1) aconteceu  na  polis grega e  2) constituiu  um programa mínimo 

conscientemente assumido por alguns gregos, como o de um partido. Nas palavras de Vlastos:

“[A  tarefa  foi]  feita  simplesmente implementando-se  um  único  axioma  tácito  de 
explicação racional: tudo o que acontece em qualquer região do Universo - nos céus, 
além ou aquém deles - envolve apenas interações entre entidades materiais cuja phýsis 
é sempre a mesma em qualquer lugar em que apareça e se conforma com as mesmas 
regularidades  de alto nível.  Desde que o axioma seja observado,  as teorias sobre os 
mesmos fenômenos podem variar desenfreadamente enquanto contribuem, da mesma 
maneira, para a percepção de um universo racional”33.

Tradicionalmente, a história da filosofia reconhece o início do naturalismo no século 

VI a.C., com Tales de Mileto; a busca do substrato primordial era solidária à concepção teórica 

tudo é um, como bem observaram os comentadores desse pioneiro e das escolas físicas que se 

seguiram.  Quando  este  um foi  identificado  com  um  elemento  material34,  como  no  famoso 

enunciado tudo é água35 (um salto do particular para o universal), inaugurou-se um procedimento 

metafísico para se enquadrar no padrão geral. Mas, embora seja um político independente, ele é mais, e não menos, 
do que um physiologos; de qualquer modo, é um deles - ele tem uma teoria sobre a constituição do universo físico e 
muitas explicações de fenômenos naturais” (idem, p. 12). Vlastos, um notável helenista da geração mais recente, 
especializou-se exatamente em Heráclito (o capítulo 'Os gregos descobrem o cosmos' tem por base seu artigo 'On 
Heraclitus', cf. n. 9); sua exposição do pensamento do físico levou-me à raiz do transformismo e, daí, até Darwin.
33Idem, p. 23 (negrito & itálicos meus). Assim, o advento da filosofia natural é algo comum (Heráclito) e simples 
(Vlastos): criou-se uma mística difícil de vencer que quis adicionar a ela alguma “essência” excepcional. Segundo 
Vlastos,  os  pontos  mínimos  acordados  levavam  a  acreditar  que:  1)  as  regularidades  ou  são  absolutamente 
impossíveis de romper ou qualquer ruptura que tenham comportará uma explicação natural, como um caso especial 
de alguma outra regularidade, ainda mais geral, que é por si mesma absolutamente inquebrável; 2) o que faz do 
mundo um cosmos é a existência de tais regularidades absolutamente inquebráveis. Já a mentalidade não-naturalista 
aceitaria  considerar  a  intervenção  do  sobrenatural  para  explicar  eventuais  irregularidades  na  natureza.  Alguns 
exemplos históricos foram fornecidos por Vlastos, dos quais separei  um: a armada de Atenas encontrava-se na 
planície  da  cidade  de  Siracusa  e  uma  retirada  imediata  fazia-se  obrigatória,  porque  a  posição  não  era  mais 
sustentável.  Entretanto,  Tucídides  registrou  algo  bem diverso:  “mas  depois  de  estar  tudo  pronto  e  quando  se 
achavam na iminência de partir, ocorreu um eclipse da Lua, que na ocasião estava cheia. A maioria dos atenienses, 
preocupada com o fenômeno, instou os comandantes a esperarem. O próprio Nícias, que se dedicava com certo 
exagero à adivinhação e práticas similares, recusou-se terminantemente até a falar no assunto da retirada antes do 
decurso  de  três  vezes  nove  dias,  de  acordo  com as  prescrições  dos  adivinhos.  Esta  foi  a  razão  pela  qual  os 
atenienses, já tão atrasados, demoraram ainda mais a partir” (idem, p. 21). Complementa Vlastos: “e o resultado? 
Todo o exército de Nícias foi devastado - morto ou vendido como escravo. Nícias não era um homem ignorante. Ele 
devia considerar-se um intelectual. Nós o vemos em um dos diálogos de Platão, Laques, desempenhando um papel 
de primeiro plano na argumentação socrática, como adepto do ponto de vista socrático altamente intelectualizado 
sobre a coragem (194 d e seguintes). Mas ainda prisioneiro da tradicional visão de mundo, segundo a qual o Sol e a 
Lua podiam “suplantar suas medidas” e o fariam sob o comando de poderes sobrenaturais” (idem). Aprendendo com 
a experiência, Tucídides organizou um projeto de história imanentista, em oposição a Heródoto - a quem se atribui 
uma história compromissada com a mentalidade mítica: “ouvindo os meus discursos, a ausência de maravilhoso nos 
fatos  relatados  dará  sem  dúvida  a  impressão  de  diminuir  o  encanto;  mas,  se  se  quer  ver  com  clareza  os 
acontecimentos passados e também aqueles que, no futuro, por causa do seu caráter humano comum, apresentarão 
similitudes e analogias, neste caso bastará julgar os meus relatos úteis” (Tucídides, Guerra do Peloponeso, Livro II, 
22, 1). Útil, sem dúvida, o naturalismo foi para a história natural de Darwin.
34Para Tales,  a água,  ou mais precisamente,  o  úmido.  Depois  dele,  o  um continuou a ser  identificado com um 
princípio conhecido, agora por exigência do acordo que se formou entre seus seguidores - a maior frequência foi de 
“elementos” materiais.
35Síntese conclusiva de Nietzsche para o conteúdo dos fragmentos doxográficos de Aristóteles e Simplício acerca de 
Tales (Os pré-socráticos, comentários a Tales, p. 10).
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intelectual (que dificilmente poderíamos considerar exatamente racional, causal ou lógico). Ele 

evidencia  que  não  apenas  a  pergunta  acerca  do  que  é  feito  o  mundo  está  implícita,  como 

geralmente observam os especialistas, mas também que um método de construção do campo de 

conhecimento foi proposto36. Podemos identificar dois movimentos nesse método:  1) Tales, ao 

observar que aquilo que morre resseca, que os alimentos são suculentos etc., elegeu a água como 

substrato primordial37 (e as escolas físicas pré-socráticas, ao divergirem quanto a isto, acabaram 

por apontar os elementos constituintes do mundo); 2) Tales estendeu ao todo, a todo o mundo, a 

elementaridade úmida (assim foi feito por outros com o ar, o fogo, a terra, o intelecto etc., até 

que Empédocles de Agrigento obtivesse um consenso, que iria durar até Lavoisier, ao contar os 

elementos  em  quatro38).  Não  sustento  que  o  imanentismo  materialista  estava  definido  ou 

predominou no pensamento dos naturalistas pré-socráticos; porém, esse aspecto de seu exemplo 

pioneiro acabou por gerar um partido de ideias que ao tempo dos especialmente importantes 

Platão  e  Aristóteles  já  era  bastante  numeroso,  e  cuja  orientação  geral  estes  acabaram  por 

reconhecer39. Platão, no livro 10 das Leis, detalha suas teses:

“Pela natureza e pelo acaso, dizem, fogo e água e terra e ar todos existem - nenhum 
deles existe por arte - e os corpos que vêm a seguir - a Terra, o Sol, a Lua e as estrelas - 
foram gerados por estes meios totalmente sem alma: coisas que se movem por acaso, 
cada qual pelo seu próprio poder, como por acaso se combinam de algum modo umas 
com as outras - o quente com o frio ou o seco com o úmido ou o duro com o macio e 
todas  essas  coisas  que  através  da  mistura  dos  opostos  formaram,  por  acaso,  uma 
intermistura  forçada.  Deste  modo e  destas  maneiras  o  céu  inteiro  e  tudo  que  a  ele 
pertence foi gerado, e, além disso, todos os animais e plantas, todas as estações foram 

36No  caso,  o  cosmos.  Escreveu  Nietzsche:  “a  filosofia  grega  parece  começar  com  uma ideia  absurda,  com a 
proposição: a água é a origem e matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? 
Sim, e por três razões: em primeiro lugar,  porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas;  em 
segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação; e enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em 
estado de crisálida, está contido o pensamento: 'Tudo é um'. A razão citada em primeiro lugar deixa Tales ainda em 
comunidade com os religiosos e supersticiosos, a segunda o tira dessa sociedade e no-lo mostra como investigador 
da natureza,  mas,  em virtude da terceira,  Tales se torna o primeiro filósofo grego...  As parcas  e  desordenadas 
observações da natureza empírica que Tales havia feito sobre a presença e as transformações da água ou, mais 
exatamente, do úmido, seriam o que menos permitiria ou mesmo aconselharia tão monstruosa generalização” (Os 
pré-socráticos, comentários a Tales, p. 10).
37Segundo Simplício, “Tales de Mileto... e Hipão... afirmavam que a água é o princípio, tendo sido levados a isto 
pelas (coisas) que lhes apareciam segundo a sensação; pois o quente vive com o úmido, as coisas mortas ressecam-
se, as sementes de todas as coisas são úmidas e todo alimento é suculento. Donde é cada coisa, disto se alimenta 
naturalmente: água é o princípio da natureza úmida e é continente de todas as coisas; por isso supuseram que a água 
é o princípio de tudo e afirmaram que a terra está deitada sobre ela. Os que supõem um só elemento afirmam-no 
ilimitado em extensão, como Tales diz da água”; ou seja, é um substrato, pois “a terra está deitada sobre ela”, e 
também deve ser estendida ao todo, pois “os que supõem um só elemento afirmam-no ilimitado em extensão” (Os 
pré-socráticos, p. 7).
38Os quatro elementos retidos foram ar, terra, água e fogo. Os processos naturais também foram considerados pelos 
antigos gregos: Heráclito propôs uma metafísica original, ao considerar próprio do mundo o devir. Entretanto, essa 
concepção tem origem provável na observação do comportamento do elemento fogo e do fluir dos rios.
39Platão observou a existência,  no mundo grego,  daquilo  que chamo de  partido de ideias naturalista.  Segundo 
Detienne, “Platão distingue duas espécies de pessoas que não creem na existência dos deuses [nas Leis, 908 B-C]; a 
segunda é a mais perigosa,  e engloba desordenadamente ‘adivinhos, fabricantes aplicados em todos os tipos de 
prestígio, tiranos, oradores populares, generais, malignos inventores de iniciações secretas’” (Os mestres da verdade 
na Grécia arcaica, p. 129, n. 78), sem esquecer os sofistas (908 D), “todos são plenos de astúcias e armadilhas”.
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geradas por estas mesmas coisas, não pela inteligência, dizem, não por um deus, não por 
arte, mas pelo que estamos mencionando: pela natureza e pelo acaso”40.

Quanto às origens do partido e do programa, que, como discípulo de Platão, certamente não 

desconhecia, Aristóteles escreveu com precisão:

“A maior parte dos primeiros filósofos considerava como os únicos princípios de todas 
as  coisas  os  que  são  da  natureza  da  matéria.  Aquilo  de  que  todos  os  seres  são 
constituídos, e de que primeiro são gerados e em que por fim se dissolvem, enquanto a 
substância subsiste mudando-se apenas as afecções, tal é, para eles, o elemento, tal é o 
princípio dos seres;  e por isso julgam que nada se gera nem se destrói, como se tal 
natureza subsistisse sempre”41.

Amplamente aceita foi a opinião de que os deuses existem, mas não se importam 

com os homens nem interferem na regularidade do cosmos (esse aspecto do epicurismo gozou de 

grande popularidade na antiguidade); mais à frente, o famoso sofista Protágoras (por Eusébio de 

Cesaréia) inaugurará o que mais tarde será chamado por Huxley de agnosticismo, sustentando 

que a existência dos deuses está para além das possibilidades do conhecimento; já os atomistas, 

em  particular  Leucipo  e  Demócrito,  teriam  assumido  sem  reservas  a  atitude  dogmática  e 

radicalmente  naturalizante  do  ateísmo42.  Este  ponto  é,  sem dúvida,  de  importância,  pois  as 

convicções religiosas só são impedimentos ao naturalismo quando propõem que suas entidades 

sobrenaturais interferem ordinariamente ou excepcionalmente na regulação do mundo - porém, 

quando os deuses já estão suficientemente domesticados, a conciliação é possível. Entretanto, é 

40Citado por Vlastos, O universo de Platão, p. 90, n. 34.
41Os pré-socráticos, comentários doxográficos de Aristóteles sobre os físicos, p. 7. Com efeito, é essa impressão que 
produz a leitura isolada e assistemática de alguns escritos dos naturalistas. Xenófanes de Colofão, ao escrever sobre 
os deuses, sustenta que “os mortais acreditam que os deuses são gerados, que como eles se vestem e têm voz e 
corpo. Mas se mãos tivessem os bois, os cavalos e os leões e pudessem com as mãos desenhar e criar obras como os 
homens, os cavalos semelhantes aos cavalos, os bois semelhantes aos bois, desenhariam as formas dos deuses e os 
corpos fariam tais quais eles próprios têm”. E mais, que: “os egípcios dizem que os deuses têm nariz chato e são 
negros, os trácios, que eles têm olhos verdes e cabelos ruivos” (idem, p. 64). Já Heráclito de Éfeso, ao pronunciar-se 
sobre a origem do mundo, abandona a criação e a cosmogonia: “este cosmos, o mesmo de todos os seres, nenhum 
deus, nenhum homem o fez, mas era, é e será um fogo sempre vivo, acendendo-se em medidas e apagando-se em 
medidas”  (idem, p.  82).  Empédocles  de  Agrigento,  ao  tematizar  a  geração  e a  corrupção,  parece  defender  um 
materialismo puro: “outra te direi: não há criação de nenhuma dentre todas (as coisas) mortais, nem algum fim em 
destruidora morte, mas somente mistura e dissociação das (coisas) misturadas é o que é, e criação isto se denomina 
entre homens” (idem, p. 222). A sedução do materialismo talvez tenha sido tão forte que até Aristóteles, o famoso 
discípulo de Platão, tenha se tornado um estranho no ninho. Segundo Collingwood, “o processo do mundo é para 
Aristóteles... exatamente aquilo que Platão no  Timeu disse que não podia ser, isto é, um processo que se tivesse 
causado a si próprio e que existisse por si. Isto dá a impressão de que Aristóteles se fez cúmplice dos materialistas,  
sobre os  quais Aristófanes  escreveu,  dizendo que Zeus  tinha sido destronado em favor  de Vórtex” (Ciência e 
filosofia, p. 133).
42Com efeito, de um ponto de vista positivo, sustentar a fórmula Deus não existe é tão dogmático quanto à de que 
existe. O agnosticismo é um esforço de prudência filosófica a que se entregou Darwin, fruto provável da leitura de 
Kant a que ele e Huxley dedicaram-se (Darwin cita passagens da Metafísica dos costumes de Kant, em A origem do 
homem, obra de senectude). Quando Romanes, um jovem e fervoroso adepto da evolução darwinista, escreveu sob o 
pseudônimo de “Physicus” o livro  A candid examination of theism, no qual afirmava a inexistência de Deus e o 
aniquilamento após a morte, o sábio inglês não se mostrou convencido - fora indevidamente ultrapassado o limite do 
que pode ser conhecido (cf. Desmond & Moore, Darwin, a vida de um evolucionista atormentado, p. 654).
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necessário dizer que frequentemente eles escapam de seu papel figurativo: Wallace43 comportou-

se com impecável naturalismo até ter de estender a seleção natural ao homem e, especialmente, 

ao cérebro humano; nesse momento, não pôde mais suportar as consequências filosóficas que o 

princípio parece implicar, aceitando a interferência divina. De qualquer modo, aos físicos pré-

socráticos e à sua descendência helênica é que devemos o par solidário imanência & homologia 

(e,  como  conceitos  associados  a  regularidade,  o  acaso,  os  elementos  etc.),  o  fundamento 

conceitual da mentalidade naturalista - fruto de uma atitude pontualmente cética e de um acordo 

filosófico-político.

Seguindo na história, Copérnico subverteu o cosmos aristotélico-tomista não apenas 

porque reconheceu o Sol como o centro do mundo, mas também porque negou a hierarquização 

do espaço, postulando uma homogeneidade entre o mundo sublunar e o supralunar. A razoável 

consequência  dessa  nova  e  revolucionária  concepção  era  a  sugestão  de  que  “os  planetas 

deveriam ser como a Terra”44; aberta a possibilidade teórica de semelhança, restava à pesquisa 

empírica  evidenciá-la45.  Galilei  observou  (ao  apontar  sua  luneta  para  o  céu  e, 

revolucionariamente, assumir os resultados46) que Júpiter possui quatro luas que gravitam em 

43Alfred Wallace, para alguns poucos o verdadeiro autor da teoria da evolução por seleção natural, é apontado pela 
historiografia tradicional e também pela mais recente como o seu co-autor. Antecipou alguns pontos do pensamento 
de Darwin num artigo e, ao enviar (em 1858 do Arquipélago Malaio para Darwin) uma carta na qual expunha teses 
muito próximas das que o já famoso biólogo cogitava, forçou uma comunicação conjunta em que ele e Darwin 
anunciaram os pontos básicos da nova teoria. Desmond & Moore mostraram que Wallace tinha o perfil exato do que 
a comunidade científica vitoriana não desejava como líder intelectual: era bastante pobre, socialista e simpatizante 
do espiritualismo, dentre outros “defeitos”; já Darwin era um membro da plutocracia, muito bem relacionado, whig, 
unitarista ou anglicano (conforme a conveniência - somente assumiu o agnosticismo em idade avançada). Ferreira, 
por  sua vez,  crê na consistência  da acusação  de plágio contra Darwin,  feita  por  um jornalista  inglês:  ele  teria 
recebido a decisiva missiva de Wallace com alguma antecedência, percebido a sua importância capital e reformado 
seus escritos (pouco mais tarde publicados sob o título de A origem das espécies), que estariam se encaminhando 
para um rumo sem saída. Para tanto teria ocultado a data verdadeira do recebimento da carta, até mentido sobre ela 
e, com a conivência de Lyell, conseguido uma comunicação conjunta (em virtude do prestígio de ambos junto à 
comunidade científica) (Bates, Darwin, Wallace, p. 60 e segs.). Contudo, as provas estão longe de serem decisivas; 
é interessante observar também (e tratarei disso no cap. III) que, de tempos a esta parte, a figura de Darwin tem se 
tornado incômoda para a comunidade científica. A sólida senda que legou aponta para tendências políticas que agora 
incomodam  os  cientistas,  visto  a  recente  adesão  majoritária  à  democracia  dessa  comunidade.  Encontrar  um 
precursor menos comprometido talvez seja de grande conveniência para a imagem de irresponsabilidade social que 
sua historiografia positivista sempre busca construir.
44Kuhn, A estrutura das revoluções científicas, p. 195. 
45Quanto ao efeito psicológico causado por uma confirmação da tese, Kuhn escreveu que “quando, sessenta anos 
[após a morte de Copérnico] depois o telescópio exibiu repentinamente as montanhas da Lua..., numerosos adeptos, 
especialmente entre os não-astrônomos, foram conquistados para a nova teoria” (idem, p. 195). Isso porque o que 
Galilei chamou de “sistema máximo do mundo” escolástico, fincado na astronomia de matriz ptolomaica, sustentava 
que o mundo supralunar  era feito de uma substância etérea e incorruptível  -  a Lua seria lisa e polida,  de uma 
esfericidade perfeita. Embora tenha sido forte o bastante para dividir as opiniões, essa descoberta (e outras) não 
demoveu a maioria dos astrônomos praticantes, que se obstinou no geocentrismo.
46A história  da  astronomia é  usualmente  dividida  entre  antes  e  depois  do advento do telescópio.  Em sua  obra 
clássica,  Do mundo fechado ao universo infinito, Koyré  mostra,  entretanto,  que conhecimentos astronômicos só 
obteníveis através do uso da luneta já existiam antes de Galilei; porém, sua fonte foi ocultada (e a possibilidade de 
aceitação  geral  tornou-se nula).  Mesmo quando Galilei  apresentou  seu  instrumento  e  resultados  à  comunidade 
investigadora,  não  existiu  uma  aceitação  imediata.  Escreve  Mourão,  “um  dos  mais  eminentes  astrônomos 
contemporâneo - Clavius - argumentava que não existia prova de que qualquer coisa observada por intermédio de 
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torno dele; por um procedimento intelectual que, novamente, seria difícil denominar “lógico”, 

julgou que essa descoberta falava em favor do heliocentrismo:

“Temos aqui um argumento notável  e ótimo para eliminar as dúvidas daqueles  que, 
aceitando com tranquilidade o sistema copernicano, se sentem contudo perturbados pelo 
movimento apenas da Lua em torno da Terra, enquanto ambas descrevem uma órbita 
anual  em  torno  do  Sol,  até  o  ponto  de  considerar  que  se  deve  rechaçar  por  ser 
impossível esta ordenação do universo. Com efeito, agora temos não mais um planeta 
girando em torno de outro enquanto ambos percorrem uma órbita em torno do Sol, mas 
certamente quatro estrelas que, como a Lua ao redor da Terra, se oferecem aos nossos 
sentidos errando em torno de Júpiter, enquanto todos eles percorrem junto com Júpiter 
uma grande órbita em torno do Sol no lapso de doze anos”47.

A constatação de uma semelhança de Júpiter e seus satélites com a Terra e a Lua desempenhou 

aqui um papel psicologicamente tranquilizador, e preparou os espíritos para um salto analógico 

mais ousado - o sistema heliocêntrico.  Galilei  procedeu da observação fatual da parte para a 

organização intelectual do todo; e não parou por aí: observando que a Lua terráquea não é, como 

queriam os  escolásticos,  lisa  e  polida,  assemelhou-a a  Terra.  Muito  além do empiricamente 

sustentável, postulou que todos os outros corpos celestes eram idênticos a ela:

“A superfície da Lua  e dos demais corpos celestes não é, de fato, lisa, uniforme e de 
esfericidade  exatíssima...,  ao  contrário,  é  desigual,  rugosa  e  cheia  de  cavidades  e 
proeminências, não diversa da própria face da Terra, que apresenta, aqui e ali, as cristas 
das montanhas e os abismos dos vales”48.

O astrônomo também forçou a observação para “ver” uma atmosfera no satélite49, e conseguiu 

ver  “mares”  na Lua (até  hoje  assim chamados),  que apresentava apenas  crateras  e sombras. 

Kepler foi mais além e afirmou, sem cerimônia, que ali havia tudo o que na Terra existe: mares, 

rios e... vida! Para Camenietzki:

lentes curvas existisse do outro lado realmente a não ser essas lentes, pois o que era visto através delas desaparecia 
quando as lentes eram retiradas” (talvez porque o diabo possua mil artimanhas) (A mensagem das estrelas, prefácio, 
pp.  5-6).  Segundo  Camenietzki,  “a  trama que  conduz  à  condenação  de  Galileu  foi  orquestrada  pela  poderosa 
Companhia de Jesus, que dispunha para o combate de alguns dos melhores astrônomos, matemáticos e filósofos da 
época. O principal opositor de Galileu é o Pe. Orazio Grassi, um matemático brilhante que projetou a elogiada Igreja 
de  Santo  Inácio,  professor  do  Colégio  Romano,  instituição  de  enorme  prestígio  nos  séculos  XVI e  XVII.  Os 
habilidosos jesuítas conduziam seus estudos de tal forma que, mesmo incorporando parcialmente alguns resultados 
modernizantes, viessem a servir aos dogmas estabelecidos pelo Concílio de Trento, realizado, entre 1545 e 1563” 
(idem, Introdução, p. 10); e os dogmas do Concílio nem remotamente advogavam o heliocentrismo. Continuando, o 
“Pe. Cristovão Clávio, astrônomo jesuíta, ... obrigado a reconhecer a realidade das observações galileanas, passa o 
assunto  a  Roberto  Bellarmino,  grande  teólogo  da  Companhia”  (idem, p.  17);  ou  seja,  para  a  Inquisição.  Esse 
episódio ilustra  bem que,  em determinadas  circunstâncias,  mesmo uma virtude moral  (a  coragem intelectual  e 
existencial) pode ser, talvez, o ingrediente realmente revolucionário.
47Galilei, A mensagem das estrelas, p. 71.
48Idem,  p.  39,  negrito-itálico  meu.  Camenietzki  reconhece  o  raciocínio  indevido  para  os  cânones  clássicos 
usualmente prescritos  para a afirmação científica:  “Galileu estende, indevidamente do ponto de vista lógico,  as 
características lunares a todos os corpos celestes... . Tal fato decorre de sua crença na igualdade essencial entre a 
Terra e os astros” (idem, n. 15).
49Idem, p. 46. A este respeito escreve Camenietzki: “ao que se sabe, nada indicava a Galileu a existência de uma 
atmosfera lunar... . Mais uma vez o cientista 'força' a observação para obter um resultado que assegure a semelhança 
essencial entre a Terra e a Lua” (idem, n. 20).
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“Foi comum em todo o renascimento essa opinião de que haveria mares na Lua, até 
Leonardo Da Vinci se posicionou a esse respeito. Nada assegurava a Galileu que as 
manchas  grandes  fossem  formadas  de  água.  Poucos  meses  após  o  lançamento  do 
Sidereus  nuncius,  Kepler  escreve  a  Dissertato  cum nuncio  sidereo na  qual  defende 
Galileu  e  declara  possível  haver  não  apenas  mares  e  rios  na  Lua,  mas  também 
habitantes. Podemos dizer que a crença na unidade essencial entre a Terra e os astros era 
um ponto programático essencial da nova filosofia, do copernicanismo”50.

Uma analogia, assim como com os físicos pré-socráticos, permitiu à nova cosmologia construir 

por ampliação com semelhança presumida seu campo de conhecimento.

Em  1795,  a  antiga  e  básica  mensagem  imanentista  voltou  a  ser  reafirmada  por 

Hutton, com o intento de permitir que a geologia se afastasse do catastrofismo de inspiração 

bíblica51.  Lyell  tornou-se  seu  adepto  mais  influente,  conseguindo  com  seu  uniformitarismo 

superar a geologia devota; de modo bastante simples seus Princípios de geologia sugeriam aos 

adeptos que procurassem explicar  o passado geológico como se tivesse sido produzido pelas 

mesmas  forças que presentemente  se  observa atuar  e,  gradualmente,  produzir  a  mudança  do 

panorama terrestre. Assim, a chuva, a erosão, a sedimentação etc., seriam os verdadeiros agentes 

da transformação que ocorre e que sempre ocorreu - se ele não aceitou estender o mesmo ponto 

de vista aos seres vivos (consequência aparentemente inevitável de sua doutrina), seus sucessores 

o fizeram sem escrúpulo.

A época em que Lamarck,  Lyell  e Darwin viveram foi marcada pelo surgimento 

maciço de fósseis - Lamarck propôs o transformismo após estudá-los: alegava, por analogia, que 

as  conchas  fósseis  deveriam ser  consideradas  ancestrais  das  vivas,  estabelecendo  um fio  de 

continuidade entre os semelhantes52 -  essa atitude naturalizante será corroborada por Darwin, 

que, verá uma linhagem de descendência dos fósseis até os seres vivos atuais. O biólogo inglês 

sustentou  também a  lei  biogeográfica  que  diz  que  os  fósseis  de  animais  encontrados  numa 

determinada região são tão mais semelhantes à atual fauna ali existente quanto mais recentes 

forem, exemplificando com o caso do tatu da América do Sul: o fóssil revela um tatu gigante, 

porém muito parecido com o pequeno tatu atual. Está claro que estamos falando do não-visto, 

pois se, por exemplo, podemos observar uma égua parir por processos naturais um novo potro, 

não assistimos a isto acontecer desde o pliohippus, seu remoto ancestral e hoje fóssil encontrado 

50Idem, p. 42, n. 19. Alhures, defendi que a filosofia do Renascimento gerou não apenas uma nova ciência, mas 
também uma nova religião.  Lendo os autores  do período, percebemos como Swedenborg,  o espiritualismo e o 
espiritismo  moderno  prenunciavam-se,  como  frutos  das  especulações  dos  próprios  filósofos  e  cientistas.  Vale 
lembrar que o vidente sueco era um cientista newtoniano reconhecido quando iniciou suas pregações (para mais 
sobre esse assunto, vide “Razão & fé”, de Horta).
51Escreveu J. Hutton, em  Theory of the earth: “nenhuma força deve ser invocada que não seja natural no globo, 
nenhuma ação admitida a não ser aquelas sobre as quais conhecemos os fundamentos, e nenhum acontecimento 
extraordinário deve ser alegado para explicar  uma experiência corriqueira” (apud Ferreira,  em  Bates, Darwin e 
Wallace, p. 39).
52Cf. verbete “Lamarck”, do Dictionnaire du darwinisme et de l`evolution, org. por P. Tort.
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de uma espécie extinta. Como se vê, esta filosofia naturalizante é o cimento que se coloca entre 

os  fatos  passados  e  os  presentes;  sem  ela  os  fósseis  fariam  outro  sentido,  como  o  dos 

catastrofistas Cuvier, Agassiz, Owen e d`Orbigny, para quem Deus cria periodicamente espécies 

novas no lugar das passadas53.

Darwin viveu quase toda a sua vida no campo,  conhecia  inúmeros  fazendeiros  e 

estava bastante bem informado das práticas rurais. Com base na seleção artificial, levada a cabo 

pelos  criadores  (que  busca,  a  partir  de  critérios  absolutamente  arbitrários,  acumular 

características desejáveis  ao longo de sucessivas gerações),  elaborou seu conceito  de seleção 

natural  (cuja  estrutura  é  bastante  próxima).  Do  ponto  de  vista  dos  cânones  clássicos,  nada 

garantia a Darwin que a analogia entre o que ele viu nas fazendas e o que ocorre nas selvas teria 

pertinência.  Entretanto,  para  desconcerto  das  referências  habituais  que  geralmente  se  possui 

quanto ao método científico, considerou esse procedimento como o melhor para sustentar toda a 

sua teoria:

“Pareceu-me provável que o estudo minucioso dos animais domésticos e das plantas 
cultivadas  forneceria  as  chaves  da  explicação  desse  obscuro  problema.  Minha 
expectativa não se frustrou:  tanto nesse como em todos os outros casos complexos, 
cheguei invariavelmente à conclusão de que nosso conhecimento, por imperfeito que 
seja, da variação no estado doméstico pode fornecer-nos sempre a pista melhor e mais 
segura para a sua solução”54.

A analogia é tida como possuidora de um grau de certeza frágil, pois quase nenhuma 

garantia há que se possa estender o conhecido ao desconhecido (entretanto, é possível que seja 

amplamente praticada, e que poucos cientistas e filósofos se deem conta disso). O método, como 

seria de se esperar, funciona em alguns casos e em outros não: o mundo não é feito de água, 

como acreditava Tales; a gravitação dos planetas em torno do Sol é, como queria Galilei, similar 

à das luas de Júpiter – porém, as semelhanças da Lua com a Terra são muito menores do que ele, 

Kepler e muitos outros quiseram acreditar; Lamarck e Darwin acertaram ao supor um fio de 

continuidade dos animais fósseis ancestrais aos seus descendentes atualmente vivos; e Darwin 

foi extremamente feliz na escolha do caminho para sua adesão à hipótese da seleção natural.

Por ser assim, imperfeito, o procedimento científico abre espaço para alterações e, 

quem sabe, até para aprimoramentos. Como vimos, ele não garante o acerto, embora algumas 
53Sobre Cuvier e d`Orbigny,  vide Blanc,  Os herdeiros de Darwin, p. 30. Para Agassiz e, principalmente, para os 
infindáveis argumentos ad hoc do criacionista Owen, vide Desmond & Moore (Darwin, a vida de um evolucionista  
atormentado). A convicção na continuidade entre um fóssil e um ser vivo sempre foi mais problemática do que os 
naturalistas gostariam. Informa-nos Blanc que, em 1840, o hyracotherium foi descoberto (idem, p. 53), que passou a 
ser considerado o ancestral do cavalo (hoje se sabe que é um ancestral indireto. O ancestral direto é o pliohippus). 
Haeckel acreditou que o Pithecanthropus erectus, o homem de Java (descoberto pelo holandês Dubois), fosse o elo 
perdido que faltava à teoria de Darwin (cf. Haeckel,  Religião e evolução,  p. 70). Se a tese da continuidade faz 
sentido, quando considerada genericamente, quando aplicada particularmente estava (muito mais que hoje) sujeita a 
erro. A maioria dos naturalistas, em muitos casos particulares, viveu enganada.
54Darwin, A origem das espécies, Introdução, p. 45.
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vezes  acerte.  Porém,  as  afirmações  que  teriam  ocorrência  única  e  inobservável,  frutos  do 

acúmulo de mito sobre mito, jamais acertam (a possibilidade de um “palpite feliz”55 vindo da 

religião é remotíssima). Por sua vez, os que defendem que a ciência é, de raiz, uma coleção de 

fatos  argamassados  com  cimento  lógico,  quando  chamados  a  explicar  como  ela  -  assim 

concebida  como  exata  e  perfeita  -,  pode  progredir  ou,  ao  menos,  mudar,  invariavelmente 

esbarram em dificuldades. Com efeito, as propostas de Kant e Comte, duas das fontes da visão 

ainda  hoje  predominante  entre  os  cientistas,  quando  em  sua  origem,  pensavam-na  como 

possuidora de um progresso restrito. A física, para o filósofo de Königsberg, teria progredido 

somente até Newton; a matemática até Euclides e a lógica até Aristóteles - esta última teria 

ganhado posteriormente apenas em “elegância”56; de Comte ficou, dentre tantas outras coisas, a 

certeza da parusia57 de uma era científica em que o saber estaria estabelecido e comprovado (a 

noção de  prova  como verdade  eterna  parece  ter  ganhado grande  impulso  a  partir  da escola 

fundada por esse matemático). Como a ciência não respeitou esses eruditos impedimentos, os 

próprios  seguidores  desses  pensadores  trataram  de  admitir  a  possibilidade  de  mudança. 

Entretanto, curiosamente, as razões que os mestres alegavam para a tese principal continuaram a 

ser sustentadas, e a ciência segue sendo entendida como possuidora de uma estrutura que só pode 

conduzir  a  uma  concepção  apodíctica,  apesar  de  sua  experiência  histórica  insistir  em trazer 

ajustes, revisões e - revoluções!58.

55Palpite feliz é uma expressão de Hempel para indicar - posto que julgue que a heurística não possui determinação 
alguma - a felicidade de algumas hipóteses (Filosofia da ciência natural, p. 28).
56Kant, Crítica da razão pura, Prefácio à segunda edição.
57Parusia significava, no grego antigo, “presença”. Pelos cristãos foi utilizada para significar a vinda prometida do 
reino messiânico (cf.  A bíblia de Jerusalém, Evangelho de São Mateus, 24, nota “i”). A escatologia judaico-cristã 
teve  imensa  influência  no  pensamento  de  Comte;  aliada  à  ideia  de  progresso  (como tratarei  no  cap.  III),  ele 
persuadiu-se quanto a inevitabilidade do advento de uma “era científica”.
58Aqui, abro uma exceção para a escola falibilista de Popper, Hempel e tantos outros, cuja contra-argumentação 
delineei em parágrafo anterior; mas não é fora de propósito lembrar a enorme semelhança entre a certeza positiva de 
Comte e a certeza absoluta do falseamento de Popper. Kuhn não deixou de observá-lo: “sir Karl descreve como 
'falseamento'  ou  'refutação'  o  que  acontece  quando  uma  teoria  falha  na  tentativa  de  aplicação,  e  estas  são  as 
primeiras de uma série de expressões que me parecem sumamente estranhas. Tanto 'falseamento' quanto 'refutação', 
antônimos de 'prova', são retiradas principalmente da lógica e da matemática formais; as cadeias de raciocínio a que 
elas  se  aplicam  rematam-se  com  um  'Q.E.D.';  a  invocação  desses  termos  supõe  a  capacidade  de  obrigar  ao 
assentimento qualquer membro da comunidade profissional pertinente. Ninguém entre os aqui presentes, no entanto, 
precisa ainda que se lhe diga que os argumentos raros são tão apodíticos nos casos em que está em jogo toda uma 
teoria ou, com maior frequência, até uma lei científica. Todas as experiências podem ser contestadas, quer quanto à 
relevância, quer quanto à exatidão. Todas as teorias podem ser modificadas por uma variedade de ajustamentos ad 
hoc sem por isso deixar de ser, em suas linhas gerais, as mesmas teorias. De mais a mais, é importante que assim 
seja,  pois é amiúde contestando observações ou ajustando teorias que se desenvolve o conhecimento científico. 
Contestações e ajustamentos são uma parte comum da pesquisa normal na ciência empírica, e os ajustamentos, pelo 
menos, representam também um papel dominante na matemática não-formal. A brilhante análise das contra-réplicas 
permissíveis às refutações matemáticas levadas a efeito pelo Dr. Lakatos [Proofs and refutations, cf. n. 28] fornece 
os  argumentos  mais  impressionantes  que  conheço  contra  a  posição  falseacionista  ingênua”  (A  crítica  e  o  
desenvolvimento do conhecimento, p. 20). 
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Os três episódios citados - a saber: o advento na Grécia antiga dos físicos (e dos seus 

seguidores), a saga de Galilei e o trabalho de Darwin -, possuem uma característica comum: são 

produções de filosofia natural que pelejam por se autonomizar em relação ao mito ou religião 

(aqui  identificados).  Seus  protagonistas  buscaram  inventariar  com segurança  os  fenômenos, 

aliando-os a uma econômica metafísica;  quando necessário,  estenderam-nos do conhecido ao 

desconhecido - procedimento que foi a argamassa filosófica inicial para a construção do campo 

de conhecimento.  Efetivamente,  os traços  de pensamento  não-analógico  (que pressupõe uma 

concepção  não-imanentista  de  mundo)  foram  discreta  ou  francamente  desconsiderados: 

Aristófanes,  comediante  de  mentalidade  tradicionalista,  em  As  nuvens, pôs  na  boca  de  um 

personagem vitimado por maquinações dos socráticos que “Zeus chove”59. O Deus é quem faria 

chover, e não os processos físicos e naturais das nuvens. Em nenhum momento os pensadores 

participantes  do  consenso  naturalizante,  enquanto  participavam  dele,  levaram  essa  máxima 

mítica  em conta;  muito  pelo  contrário,  especularam por  formas  análogas  aos  processos  que 

conheciam e da forma mais engenhosa possível sobre como as nuvens fazem chover60. Galilei, 

antes de ser mais pesadamente acossado pela inquisição para responder como se conciliariam os 

escritos  bíblicos  geocêntricos  com seu heliocentrismo,  não titubeou em escrever  que o livro 

sagrado é que precisaria ser interpretado e tido como alegórico:

“[Vez  que]  duas  verdades  não  podem  jamais  se  contradizer,  é  função  dos  sábios 
expositores  e  intérpretes  empenharem-se  em  estabelecer  o  verdadeiro  sentido  das 
passagens sagradas, de forma a concordarem elas com as conclusões naturais acerca das 
quais o sentido evidente ou as necessárias demonstrações tornaram-nos certos e seguros. 
Assim, acontecendo, como já disse, que as Escrituras, ainda que ditadas pelo Espírito 
Santo, admitem, pelas aludidas razões, interpretações longínquas ao significado literal 
em muitos pontos; e, ainda mais, não nos sendo possível assegurar com absoluta certeza 
que todos os seus intérpretes falam sob inspiração divina, eu acredito que seria prudente 
não permitir a ninguém o emprego das passagens das Escrituras de forma que venham a 
sustentar como verdadeiras algumas conclusões naturais, quando a experiência racional 
e necessária evidenciar o contrário”61.

59Dentre outras, uma passagem refere-se ao tema do Zeus pluvioso: “Estrepsíades (assustado): Epa! E Zeus,  em 
nome da Terra! Para vocês, o Olímpio não é um deus? Sócrates: Que Zeus? Não diga tolices! Nem sequer existe um 
Zeus! Estrepsíades: Que diz? Mas quem é que chove? Explique-me isto antes de mais nada. Sócrates: Elas, é claro! 
Mas eu vou demonstrá-lo com sólidas  provas.  Vejamos,  pois  onde,  alguma vez,  você já viu Zeus  chover  sem 
nuvens? E, no entanto, ele deveria chover num céu límpido, sem a presença das nuvens...” (Aristófanes, As nuvens, 
p. 139).
60Aristófanes,  As nuvens,  p. 139, nota 111, de Gilda Starzynski:  “vários físicos já haviam procurado explicação 
racional  da  chuva.  Cf.  Anaxágoras  (Diels-Kranz,  fr.  19,  II,  41,  11);  Hipócrates,  Ar.  538  e  principalmente 
Anaxímenes (Diels-Kranz, I, 94, 8): Plut. Mor., 894 A: 'quando o ar se torna muito espesso, formam-se as nuvens, e 
quando ainda mais se condensa, arrebentam as chuvas'”.
61Galilei, Ciência e fé - cartas de Galileu sobre a questão religiosa, carta ao Pe. Benedetto Castelli, pp. 19-20. Penso 
que  Galilei  não  advogava  apenas  autonomia  para  a  ciência,  como  tem  sido  interpretado.  O  que  propõe  é 
subordinação, preeminência da filosofia natural sobre as escrituras, tese que exigiria uma extraordinária mudança de 
referencial dos inquisidores para ser aceita. O inquisidor não aceitaria sequer que as escrituras é que deveriam ser 
interpretadas. O fato de a natureza ser, como postula Galilei, em sua realidade, “inexorável, imutável e indiferente a 
que suas recônditas razões e modos de operar sejam acessíveis ou não ao entendimento dos homens, razão pela qual 
jamais transgride os termos das leis a ela impostas” (idem, p. 19), decerto não sensibilizaria um religioso erudito. As 
dificuldades  que  o  sistema  de  Ptolomeu  encontrava  para  dar  conta  da  realidade  eram  de  domínio  público, 
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Na idade madura, Darwin irritava-se sempre que era perguntado sobre sua opinião 

acerca de Deus e da religião, ou quando se deparava com os frequentes argumentos da teologia 

natural apresentados como alternativa ou objeção ao seu trabalho62. O milagre sempre poderia ser 

invocado com sucesso para explicar as dificuldades que os fatos obtidos no trabalho de campo 

traziam; porém, ele sempre se recusou a fazê-lo onde outros cediam – afinal, o Deus onipotente 

sempre poderia ser chamado a interferir na ordem natural e criar fósseis semelhantes aos tatus 

atuais exatamente no lugar onde agora vivem; uma mentalidade aberta à religião concordaria 

sem dificuldades com essa opinião.

Os quatro elementos antigos figuram em nossas mais habituais experiências de vida - 

ninguém desconhece a terra, a água, o ar e o fogo; após a popularização da luneta na astronomia 

todos puderam observar as luas girando em torno de Júpiter, ver as crateras e montanhas lunares 

que, de modo não escolástico comprovam que a Lua não é lisa e polida; qualquer pessoa pode 

assistir  aos  ou  está  habituada  a  ouvir  falar  dos  partos  pelos  quais  os  animais  domésticos  e 

silvestres  se  reproduzem.  Observar  e,  como  passo  seguinte,  estender  o  constatado  ao 

desconhecido foram os simples e eficazes procedimentos que se mostraram fortes o bastante para 

gerar consenso na comunidade científica. Diria mais, eles constituem a comunidade científica, 

que numa primeira aproximação pode ser definida como aquela que produz e aceita argumentos 

baseados na experiência comum, habitual, sem recurso ao mito63.

evidenciando que a ciência não se esgota na postulação realista-ontológica - ela se completa no plano epistêmico, 
quando há adequação. Portanto, a escritura era segura e certa para um inquisidor; e a ciência, esta sim, seria uma 
interpretação da natureza. Um exemplo dessa convicção foi o comportamento do jesuíta Clavius, famoso astrônomo 
e  lógico  devoto.  Quando Galilei  dirigiu  sua luneta  ao céu  e constatou  que a  Lua  não era  lisa  e  polida,  como 
sustentava o aristotelismo (como em  A divina comédia, de Dante), imediatamente conclamou a todos a observar 
pelo instrumento. Clavius o fez e confirmou a observação crua de Galilei; porém, segundo Camenietzski, “o Pe. 
Cristóforo Clávio (jesuíta), do Colégio Romano, um dos melhores astrônomos da época, ao ver pela luneta o relevo 
lunar, propôs uma hipótese que afirmava a existência de uma camada cristalina, transparente, recobrindo a Lua de 
tal  modo que sua superfície  teria  uma forma perfeitamente lisa.  Note-se que tal  afirmação  foi  feita pela maior 
autoridade em astronomia da Companhia de Jesus, a linha de frente da cultura católica. Clávio tinha feito parte da 
comissão que propôs o calendário gregoriano, posto em prática em 1582 e usado por nós até hoje. Galilei responde a 
ele  dizendo: “verdadeiramente a imaginação é bela,  só lhe falta  o não ser demonstrada nem demonstrável”  (A 
mensagem das estrelas, p. 39, n. 16). Há uma irredutível e inconciliável diferença de fundamento entre as duas 
mentalidades, e a substituição ou a derrota parecem ter sido os únicos caminhos.
62Já famoso, a atitude de Darwin em face de a religião foi  indicada por Desmond & Moore:  “o mundo queria 
conhecer as opiniões religiosas de Darwin. Com as honras públicas chovendo sobre ele, entrara na fase do Oráculo 
Délfico. A audácia dos remetentes de sermões, dos evangélicos e dos curiosos era torturante. ‘Metade dos loucos de 
toda a  Europa  escreve  para  me perguntar  sobre  a  mais  estúpida das  questões’,  ele  gemeu.  Algumas  vezes  ele 
conseguia uma réplica sucinta – ‘Sinto ter que informá-lo que eu não acredito na Bíblia como uma revelação divina 
e,  portanto,  nem em Jesus  Cristo  como o Filho de Deus’  -  ou menos frequentemente  uma resposta defensiva, 
especialmente se o seu interlocutor fosse uma pessoa eminente” (Darwin, a vida de um evolucionista atormentado, 
p. 655).
63A  história  mostra  que  a  complexidade  surge  apenas  num  segundo  momento  na  ciência  natural;  assim,  o 
procedimento  citado  deve  ser,  imagino,  bem  menos  útil  para  a  física  após  Newton  ou  para  a  genética 
contemporânea.
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CAPÍTULO II

A NOVA IMAGEM DA NATUREZA VIVA

Cada um vive a morte do outro.
Heráclito

Meus cumprimentos ao diabo, pois é ele 
quem governa o mundo.

Voltaire, em carta a D’Alembert

Kuhn afirmou que quando os paradigmas mudam, o próprio mundo muda com eles64 

-  os  cientistas  habitam um lugar  diferente  após  uma  revolução  científica65;  o  historiador  da 

ciência  americano  descreveu  um  paradigma  como  sendo  o  produto  da  soma  do  trabalho 

sistemático (próprio do técnico: coleta e catalogação de fatos, inferências etc.) com uma vívida 

imaginação, geradora de uma nova cosmografia66. Essa nova visão de mundo não é fruto exato 

do trabalho metódico, que de si mesmo não pode deduzi-la: há nela algo de intuitivo67 (e, ouso 

acrescentar, de cultural); não obstante, essa cosmografia orientará todo o esforço subsequente de 

reordenação dos dados e apenas aos cientistas que habitam esse novo mundo as inferências, que 

dos fatos são depreendidas,  poderão produzir  a impressão de racionalidade,  unificando esses 

espíritos.

Nos idos de 1859, quando Darwin publicou  A origem das espécies, a imagem do 

mundo vivo que desfrutava de credibilidade era a fornecida pela teologia natural, ministrada com 

o leite materno. O jovem Darwin estudou-a, tanto que aspirava a uma carreira de clérigo rural; 

julgou  particularmente  convincentes  os  escritos  de  William  Paley,  destinados  a  fornecer  ao 

criacionismo  uma  solidez  sistemática68.  Nesses  livros,  Paley  sustentou  que  o  universo  foi 
64Cf.  Kuhn,  A estrutura  das revoluções  científicas,  cap.  IX,  “As  revoluções  como mudanças  de  concepção  de 
mundo”, p. 145.
65Idem, p. 171.
66Collingwood fala em cosmografia ou visão de mundo (Ciência e filosofia, p. 78). Assim definida é que utilizo a 
expressão nesta dissertação. 
67Segundo Kuhn, “paradigmas não podem, de modo algum, ser corrigidos pela ciência normal. Em lugar disso, 
como já vimos, a ciência normal leva, ao fim e ao cabo, apenas ao reconhecimento de anomalias e crises. Essas 
terminam não através da deliberação ou interpretação, mas por meio de um evento relativamente abrupto e não-
estruturado semelhante a uma alteração da forma visual. Nesse caso, os cientistas falam frequentemente de ‘vendas 
que caem dos olhos’ ou de uma ‘iluminação repentina’ que ‘inunda’ um quebra-cabeças que antes era obscuro, 
possibilitando que seus componentes sejam vistos de uma nova maneira - a qual, pela primeira vez, permite sua 
solução” (A estrutura das revoluções científicas, p. 158). Na sequência desse ensaio, Kuhn caracteriza a emergência 
de uma nova visão de mundo como uma iluminação intuitiva, dependente do trabalho técnico-científico para se dar, 
mas sem completa vinculação lógica (antes, psicológica) com ele.
68Darwin  formou-se bacharel  em  Artes em Cambridge  (anteriormente,  ele  abandonou o curso de medicina,  em 
Edimburgo),  uma  mistura  do  que  hoje  consideramos  literatura  antiga  grega  e  latina,  filosofia  e  teologia  (cf. 
Desmond e Moore, Darwin, a vida de um evolucionista atormentado, cap. II e segs.). Para obter o grau, estudou de 
Paley (cf. verbete Paley, do Dictionnaire du darwinisme et de l’évolution, de Tort) os Princípios de filosofia moral e 
política, de 1785, as  Evidências do cristianismo, de 1791 e, principalmente, a  Teologia natural ou evidência da 
existência e atributos da divindade coletados dos fenômenos da natureza, publicada em 1802.
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planejado e construído para receber o ser humano, e que a perfeição de suas leis evidencia a 

existência e a excelência de seu voluntarioso Criador (a quem os mais diminutos detalhes não 

escapam, em tudo intervindo volitivamente). De modo geral, rezava a cartilha cristã que Deus 

criara os seres vivos que agora se vê prontos, em espécies distintas, perfeitamente adaptadas ao 

lugar  geográfico  que  ocupam.  O  arquidiácono  acrescentou  à  tradição  o  seu argumento  do 

desígnio,  que  o  Darwin  estudante  considerou  convincente  e,  o  maduro,  falso.  O  teólogo 

anglicano  argumentava  que  as  adaptações  perfeitas existentes  na  natureza  conduzem 

inevitavelmente à admissão da existência de Deus: vejam-se os casos 1) do olho: a sua perfeição 

geral e todas as suas estruturas particulares (que lhe permitem, dentre outras coisas, ajustar o 

foco às diferentes distâncias, adaptar-se às diferentes quantidades de luz recebidas e corrigir as 

aberrações esféricas e cromáticas69), 2) da mão: um instrumento exato para o uso que dela se faz 

(sua capacidade preênsil,  agilidade e articulação).  O acabamento absoluto destes e de outros 

órgãos indicariam uma elaboração intencional, cuja finalidade seria o desfrute de suas funções 

pela Criação, particularmente pelo ser humano. Enfim, em Paley, tudo na natureza viva sobeja 

perfeita adaptação ao meio para o qual foi criado - os peixes n’água, as aves no céu e os animais 

adequados à terra.  A natureza,  assim concebida,  é uma prova incontestável  da existência  de 

Deus, o planejador universal, bastando para tanto lançar-lhe o olhar e deduzir a consequência

Paley  era  considerado  um temível  lógico,  a  demonstrar  solidamente  as  bases  do 

cristianismo  com  frieza  de  raciocínio.  Em  Cambridge,  orientado  por  sua  leitura,  o  jovem 

naturalista  convenceu-se sem reservas  da  verdade revelada;  segundo Desmond  & Moore,  “a 

‘lógica’ de Paley deliciava tanto a Darwin que ele a aprendeu por gosto. A elegância transparente 

das deduções o fascinava”70. Entretanto, o argumento de Paley devia sua aparente solidez menos 

a  um  caráter  lógico-dedutivo  e  muito  mais  a  um  fundo  cultural  compartilhado,  pois  uma 

analogia, muito difundida naquele tempo, é que secretamente escorava a sua metáfora do relógio: 

alguém que  caminhasse  pelo  litoral  e,  repentinamente,  se  deparasse com um relógio,  o  que 

deveria concluir? Que este era uma obra do acaso ou de um animal? Ou será que o complexo 

objeto evidenciaria o trabalho (e, portanto, a existência) de uma inteligência no mínimo humana? 

Então, o que dizer da perfeição encontrada na natureza, cuja autoria não pode ser atribuída aos 

69Cf. A origem das espécies, p. 171.
70Desmond & Moore, Darwin, a vida de um evolucionista atormentado, p. 97.
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homens71? Tão convencido esteve o jovem Darwin que, naquele momento de sua vida, aceitou 

sem restrições a imagem da natureza proposta pelo arquidiácono em sua Teologia natural:

“Ali estava uma bela evocação da vida, abundante de bondade e alegria: ‘é um mundo 
feliz’ fervilhando ‘com existência deleitosa’, entusiasmava-se Paley. ‘Em um meio-dia 
de primavera,  ou uma noite  de verão,  para qualquer  lado que eu volte  meus olhos, 
miríades de seres felizes acumulam-se sobre minha vista’. A vida era um chá de tarde de 
verão na relva do presbitério, com abelhas enxameantes e besouros alegres prestando 
testemunho da bondade de Deus. Aquilo era bom, a vida era feliz porque todos os seres 
eram  adaptados  aos  seus  ambientes.  Os  animais,  entre  eles  os  humanos,  eram 
mecanismos complexos vindos da oficina divina e excelentemente adaptados aos seus 
lugares no mundo. Eles são tão obviamente projetados que tem de haver um Projetista. 
Para Paley, tal demonstração racional da existência de Deus faria os homens procurar 
sinais da revelação e cumprir seus deveres cívicos”72.

Como seria de se esperar,  segue uma teodiceia  que justifica  as desigualdades  terrenas,  pelas 

alegações  de  que  Deus  vela  por  suas  criaturas,  fazendo  com  que  cumpram  o  seu  papel 

determinado, e oferece aos homens a promessa da salvação73.

Entretanto, a teologia natural não foi a única influência recebida pelo jovem Darwin; 

antes de Cambridge, o lado paterno de sua família apresentou-lhe outra linha de pensamento: o 

avô  Erasmus  (1731-1802)  fora  um médico  que  possuíra  um especial  pendor  para  estudar  e 

escrever sobre a natureza, que interpretava pelo prisma empirista de Locke. A sua Zoonomia é 

um tratado evolucionista no qual o facultativo sustenta que, de uma origem comum, a natureza 
71A metáfora de Paley tem por trás de si um processo que significou a substituição de uma analogia ainda anterior, e  
que constituía a cosmografia helênica. Segundo Collingwood, “a concepção grega da natureza como um organismo 
inteligente  era  baseada  numa  analogia:  uma  analogia  entre  o  mundo  da  natureza  e  o  mundo  do  ser  humano 
individual, que principia por encontrar certas características em si mesmo como indivíduo e depois as projeta na 
natureza.  ...  Então,  o  mundo  da  natureza  é  explicado  como  um  macrocosmo  análogo  a  esse  microcosmo.  A 
concepção  renascentista  que  vê  a  natureza  como  uma  máquina...  pressupõe  uma  ordem  de  ideias  totalmente 
diferente. Antes de mais, é baseada na ideia cristã de um Deus criador e onipotente. Em segundo lugar, é baseada na 
experiência humana do desenho e da construção de máquinas.  Os gregos e os romanos não usavam máquinas, 
exceto para atividades muito reduzidas: as catapultas e os relógios d’água não eram suficientemente importantes na 
sua vida cotidiana para afetar a maneira como concebiam as relações entre eles e o mundo. Mas no século XVI, a 
Revolução Industrial já estava muito próxima. O prelo e o moinho de vento, o relógio e o carrinho-de-mão, além de 
um autêntico mundo de máquinas em uso entre os mineiros e os engenheiros, foram estabelecendo padrões de vida 
cotidiana. Toda a gente compreendia a origem de uma máquina, e a experiência de fabricar e de usar tais coisas 
passou  a  fazer  parte  da  consciência  geral  do  homem europeu.  Portanto,  a  analogia  tornou-se  fácil:  como um 
relojoeiro ou um fabricante de moinhos de vento estão para um relógio ou um moinho de vento, assim está Deus 
para a Natureza” (Ciência e filosofia, p. 18). Darwin será um dos principais responsáveis pela substituição da visão 
de mundo renascentista, que atingiu um alto acabamento em Paley.
72Desmond e Moore, Darwin, a vida de um evolucionista atormentado, p. 109.
73Idem. O compromisso de Paley com a ordem social é patente: “quando Charles terminou de ler as  Evidences,  a 
resposta política prática era inesquecível. A revelação cristã, de acordo com Paley, estabelece a existência de ‘um 
estado futuro de recompensa  e  punição’,  e  a  retribuição  na próxima vida é  destacadamente  útil  para  regular  a 
conduta humana nesta vida. Sem a ameaça de tortura eterna, os homens ‘querem um  motivo’ para cumprir seus 
deveres  e  ‘suas  normas  requerem autoridade’.  Prometem-se  a  eles  recompensas  futuras,  por  outro  lado,  e  um 
problema perene está resolvido: a desigual e ‘promíscua’ distribuição de poder e riqueza. As massas embriagadas 
vão tolerar  sem reclamações suas durezas e ‘condições sociais degradantes’  uma vez que aceitem que qualquer 
injustiça será retificada no além-túmulo. ‘Esta verdade única muda a natureza das coisas’, declaravam as Evidences.  
Ela ‘dá ordem à confusão; torna o mundo moral um só com o natural’” (idem, p. 97). Darwin deu-se conta da 
pretensão cristã de, falando do céu, governar a terra aos poucos, do fim de sua viagem no Beagle, em 1836, até a 
morte de sua filha Annie, em 1851. Depois desta tragédia, mal conseguia suportar as ideias cristãs, que passou a 
considerar bárbaras (idem, p. 407 e segs.).
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viva passou a apresentar uma multiplicidade de formas pela ação conjugada de três necessidades 

- os imperativos sexual, nutricional e de segurança. Estes teriam transformado os seres vivos ao 

longo  das  gerações,  fazendo  com  que  somente  os  mais  fortes  e  mais  ativos  conseguissem 

propagar suas características74; a consequência seria um gradual aperfeiçoamento estrutural, no 

curso de numerosas  gerações  -  um  prêmio  ao esforço ininterrupto  dos  animais  que mais  se 

empenharam no sentido da satisfação de suas necessidades. Segundo sua autobiografia, Darwin 

leu  essa  obra  de  Erasmus  ao  menos  em duas  oportunidades.  Na  adolescência,  encantou-se; 

porém, na maturidade, reclamou da falta de fundamentos empíricos do tratado75; não obstante, 

podemos afirmar seguramente que nosso autor estava familiarizado com o mutacionismo desde o 

lar paterno.

Ademais, o jovem estudante de medicina conheceu lamarckistas em Edimburgo, com 

destaque para a influência  que recebeu do amigo Grant;  apesar da franca hostilidade que os 

neodarwinistas passaram a mostrar para com Lamarck, a história mostra que, por ocasião de sua 

famosa viagem ao redor do mundo, Darwin conhecia perfeitamente bem as principais obras do 

autor continental e deixou-se influenciar por elas76. Efetivamente, a hipótese do hábito como o 

principal  motor  das  transformações  jamais  o  convenceu  inteiramente;  porém,  ela  sempre 

desempenhou algum papel em seu pensamento. O princípio do uso-e-desuso figura em sua obra 

de  maturidade  como  um  dos  vários  fatores  da  variabilidade  (num  conjunto  de  causas), 

74Até aqui, cf. o verbete Erasmus, do Dictionnaire du darwinisme et de l’évolution, organizado por Tort.
75Darwin escreveu que a Zoonomia lhe causara “grande admiração quando a li pela primeira vez; relendo-a catorze 
ou quinze anos depois, fiquei bastante decepcionado com a enorme proporção de ideias teóricas, em relação ao 
pequeno número de fatos passíveis de demonstrá-la” (Esboço autobiográfico, p. 21). A queixa provavelmente só é 
pertinente quando as bases fatuais da obra do avô são comparadas com as do neto, extraordinariamente amplas. 
Também não  escapou ao jovem Darwin  a quase identidade  entre  as  teses  de seu progenitor  e  as  de Lamarck 
(circunstância talvez devida ao solo cultural comum).
76Darwin afirmou ter conhecido Grant no curso de medicina em Edimburgo e, através dele, os escritos de Lamarck: 
“um dia, quando passeávamos juntos, [Grant] irrompeu em comentários elogiosos acerca de Lamarck e de suas 
ideias sobre a evolução. Fiquei a ouvi-lo mudo e surpreso, sem que suas opiniões produzissem efeito algum sobre 
mim.  Já  havia  lido  a  Zoonomia,  escrita  por  meu  avô,  que  defendia  idênticos  conceitos,  e  que  tampouco  me 
entusiasmara” (idem, p. 21). Desmond & Moore afirmam que Darwin conhecia muito bem Lamarck, chegando a 
traduzir suas obras do francês (Darwin, a vida de um evolucionista atormentado,  p. 57. Na p. 59, afirmam que 
Darwin era um entusiasta da Zoonomia). Em seu diário de viagem, há uma passagem na qual o argonauta registrou 
um ambíguo reconhecimento ao naturalista francês: “[os tuco-tucos brasileiros] são animais noturnos, e alimentam-
se especialmente de raízes de plantas, o que explica os túneis longos e superficiais que cavam... muito comumente 
os tuco-tucos são encontrados cegos... levei os dedos a um centímetro dos olhos, e o tuco-tuco não deu o mais leve 
sinal de percepção... . Levando-se em conta os hábitos estritamente subterrâneos do animal, a cegueira, se bem que 
tão frequente, não pode ser considerada como mal de gravidade. É estranho, no entanto, que uma criatura possua 
órgão assim tão predisposto a danificar-se. Lamarck rejubilar-se-ia com esse fato, se acaso o tivesse conhecido, 
quando comentava  (provavelmente  com mais  verdade  do  que era  seu  costume)  sobre  a  cegueira  adquirida  do 
Aspalax, roedor que vive no subsolo, e do Proteus, réptil que habita cavernas escuras e cheias de água, animais esses 
em que os olhos, quase rudimentares, se cobrem de uma membrana tendinosa e de uma pele delgada. ... No tuco-
tuco,  que,  segundo  me  parece,  nunca  chega  à  superfície  da  terra,  os  olhos  são  um  tanto  grandes,  porém 
frequentemente cegos e inúteis, sem que isso, no entanto, lhe cause inconveniente algum. Lamarck, sem dúvida, 
haveria de ter dito que o tuco-tuco se acha atualmente em transição ao estado do Aspalax e do Proteus” (Viagem de 
um naturalista ao redor do mundo, p. 17).
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coadjuvando o papel principal desempenhado pelo acúmulo de pequenas alterações casuais ao 

longo  de  um período  dilatado  de  tempo77.  O  hábito também está  presente  nas  reflexões  do 

Darwin vetusto, com uma notável mudança de estatuto: acossado por duras objeções de alguns 

cientistas  contra  a  teoria  da  descendência  com  modificação  e  sua  hipótese  auxiliar,  o 

gradualismo,  o  sábio  inglês  passou  a  considerar  o  hábito  como  o  protagonista,  a hipótese  

auxiliar da evolução por seleção natural78.

Darwin deve a Erasmus e Lamarck não somente o princípio do uso-e-desuso (embora 

com  outra  função  em  seu  pensamento),  mas  também  a  crença  na  herança  dos  caracteres 

adquiridos (devidamente modificada e com duas caracterizações):  1) em 1859, Darwin preferiu 

entender que a totalidade do organismo não transmite as modificações sofridas durante a sua 

vida para a descendência, mas que, quando condições de vida até então relativamente uniformes 

se  alteram,  os  especialmente  sensíveis  órgãos  sexuais,  por  disfunção,  produziriam pequenas 

anomalias  fortuitas  na  descendência79.  É  como  se  um “gatilho”  natural  disparasse,  gerando 

variações; acumuladas num determinado sentido, elas engendrariam variedades e, após, espécies 

novas; 2) sob pressão dos opositores, Darwin elaborou sua versão da pangênese, publicada em 

1868 numa massuda obra de dois volumes. O objetivo consistia em explicar a hereditariedade 

dos caracteres adquiridos, agora do organismo todo - o retorno ao lamarckismo é nítido. Cada 

célula de um organismo adulto possuiria partículas representativas,  as gêmulas, que partiriam 

pela  corrente  sanguínea  e  reunir-se-iam  nos  órgãos  reprodutores;  depois,  garantiriam  uma 

descendência  com  características  semelhantes  às  dos  genitores.  Se  o  uso  levasse  ao 

desenvolvimento de um membro, como, por exemplo, os músculos de um ferreiro, o número de 

77O lento gradualismo, no pensamento maduro de Darwin, jogou o papel principal (cf. A origem das espécies, p. 71 e 
outras).  Não obstante,  encontramos o princípio do hábito presente na famosa obra: “o hábito também tem uma 
influência decisiva. ... Já observei no pato doméstico, por exemplo, que os ossos da asa pesam menos e os ossos da 
perna pesam mais que os do pato selvagem, em relação ao peso total de seus esqueletos - acho que tal modificação 
poderia  seguramente  ser  atribuída  ao  fato  de  que  o  pato  doméstico  voa  menos  e  anda  muito  mais  que  seu 
antepassado selvagem. O considerável desenvolvimento hereditário dos úberes das vacas e cabras nas áreas onde 
tais animais são ordenhados regularmente, em comparação com o tamanho dos úberes dos mesmos animais nos 
locais onde não se verifica tal prática, é outro exemplo do efeito do uso. Não se poderia citar sequer um animal 
doméstico que não apresente, nesta ou naquela região, uma raça com orelhas pendentes, e tal característica, segundo 
certos autores, seria devida ao desuso dos músculos das orelhas, pelo fato de que tais animais não mais vivem em 
estado de alerta ao perigo, o que me parece razoável” (idem, p. 49).
78O objetivo de Darwin era,  através  desse procedimento  ad hoc,  fazer com que a evolução por seleção natural 
ganhasse em velocidade, pois, atrelada ao gradualismo, ela precisaria de muito tempo para se completar - o tempo, 
entrementes, tornou-se a questão quando físicos escoceses, em disfarçada reação criacionista, estimaram a idade da 
Terra em apenas 100 milhões de anos, fustigando a concepção inicial da evolução por seleção natural (cf. Desmond 
& More, Darwin, a vida de um evolucionista atormentado, pp. 586-87). 
79Darwin escreveu estar “fortemente inclinado a suspeitar que a causa mais frequente da variabilidade possa ser 
atribuída  ao  fato  de  terem  sido  afetados  antes  do  ato  da  concepção  os  elementos  reprodutores  masculino  ou 
feminino... o sistema reprodutor parece ser bem mais suscetível à ação de alguma mudança nas condições de vida 
que qualquer outra parte do organismo” (A origem das espécies, p. 49).
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gêmulas por eles produzidas seria maior e seu filho herdaria essas virtuosas formações. Caso 

contrário, o número de representantes seria menor, e o herdeiro receberia o resultado do vício80.

Assim,  a tese completa,  reelaborada por Darwin, pertence a Erasmus e Lamarck; 

trata-se do primeiro movimento do evolucionismo: a natureza viva transformou-se pela força do 

hábito e da herança81. O transformismo dos precursores inscrevia-se numa história natural, cujo 

desenrolar deve ser entendido como um episódio que em sua totalidade ocorreu uma única vez e 

significou  a  passagem  de  um  ser  primordial  ao  homem,  através  de  leis  que  se  encontram 

operativas.  Ganhar  em  perspectiva  era  muito  importante,  pois  num  mundo  novíssimo,  a 

cosmografia estática que o criacionismo pressupõe tornaria seus argumentos imbatíveis.

Se a tese geral, mais tarde denominada evolução82, veio da tradição mutacionista em 

biologia83, o gradualismo, como hipótese auxiliar, veio da geologia. Nesta disciplina, a doutrina 

catastrofista  (inspirada  particularmente  no  dilúvio  bíblico)  era  a  linha  predominante,  que 

acreditava  que  a  superfície  do  globo  mudava  eventualmente  por  força  de  revoluções 

cataclísmicas.  Porém,  no  início  do  séc.  XIX,  Charles  Lyell  reconcebeu  a  história  da  Terra 

postulando um dogma tão simples quanto sedutor: as forças que operam no presente e que lenta e 

gradativamente alteram o panorama terrestre são as mesmas que sempre atuaram. Chuva, erosão, 

vento,  sedimentação,  deposição  etc.  tornaram-se  os  discretos  protagonistas  de  seu 

uniformitarismo (nome da doutrina que fundou), em deliberada oposição à escola devota e sua 

80Vício e virtude não são ideias fora de lugar. Locke fora um dos principais propositores do liberalismo na Europa, 
influenciando largamente o pensamento para além das fronteiras da política; pontificou algures que a posse de uma 
maçã, apanhada por alguém, é legítima não em virtude do trivial ato de estender a mão e capturar a fruta, mas 
porque ao fazê-lo, trabalho foi realizado. Esta condição de legitimidade da riqueza levou a um estatuto de dignidade 
moral que separa claramente o vício da virtude, os que trabalham e os que não. Erasmus e Lamarck realizaram uma 
sutil transposição do pensamento político para o natural, ao sustentar que o esforço ou a preguiça (o uso-e-desuso) 
levaria à transformação progressiva da estrutura física à melhor adaptação ou à perda de qualidade e quantidade de 
uma geração para a outra. Darwin num primeiro momento resistiu, mas o peso da cultura parece, com o tempo, tê-lo 
feito reconsiderar o tema de modo lamarckista.
81Com tantas evidências de filiação, surpreende que Darwin tenha declarado em sua autobiografia que, ao realizar 
suas pesquisas, não possuía nenhuma “teoria”; a sugestão é que dos fatos foi às generalizações por indução pura: 
“trabalhei  com verdadeiros  princípios  baconianos,  e  sem qualquer  teoria,  coletei  fatos  sobre toda a  escala  dos 
animais e dos vegetais, mais especialmente com relação às produções domésticas, por meio de inquéritos impressos, 
pela conversação com criadores peritos e jardineiros, e por extensa leitura” (apud Darwin, Huxley & Fisher, p. 101. 
Dixon informa que o trecho está na  Autobiografia). Penso que, nessa altura, é evidente que Darwin tinha pleno 
conhecimento das duas principais teorias precursoras da sua; a alegação de baconismo era um “abre-alas” comum na 
ciência  (vide Bizzo,  “Charles  Darwin  e  o  mundo acadêmico  -  I/Aproximações  baconianas,  ontem e  hoje”);  o 
empirismo  inglês,  retomado  por  Bacon na  modernidade,  enraizou-se  profundamente,  formando  a  imagem  da 
pesquisa científica considerada válida. Influenciado por Bacon e pelas expectativas que este produziu quanto ao 
trabalho do cientista, Newton alegou não fazer hipóteses e Darwin, por sua vez, não possuir nenhuma teoria.
82Jameson, um lamarckista, usou pela primeira vez a expressão “evolução” para a teoria de Lamarck, em 1826 (cf. 
Desmond e Moore, Darwin, a vida de um evolucionista atormentado, p. 59).
83Tradição que remonta a Anaximandro de Mileto (610/547 a.C.),  para quem os seres vivos são o resultado da 
metamorfose do lodo marinho e cuja natureza participaria do líquido e do sólido (cf. verbetes Anaximandre de Milet, 
do Dictionnaire du darwinisme et de l’évolution, organizado por Tort; e Anaximander of Miletus, de A dictionary of  
philosophy, de Rosenthal & Yudin). Na antiguidade latina, há ainda o poeta romano Lucrécio, que sustentou posição 
semelhante em seu poema Da natureza.
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imagem testamentária da dinâmica irregular dos elementos. O jovem Darwin encantou-se com a 

nova perspectiva e, durante sua viagem ao redor do mundo, leu e releu os Princípios de geologia 

de  seu  conterrâneo  e  futuro  amigo84.  Com  efeito,  todas  as  observações  geológicas  que  fez 

encaixaram-se  satisfatoriamente  na  expectativa  que  o  mestre  lhe  antecipou  quanto  ao 

comportamento a ser esperado dos objetos geológicos - cada evento parecia reforçar a convicção 

de uma lenta, gradual e incessante atuação dos habituais agentes telúricos: o lento processo de 

formação de ilhas oceânicas  pelo material  vulcânico;  o soerguimento ou desaparecimento de 

ilhas e montanhas (por acúmulo casual de eventos num ou noutro sentido); a formação de recifes 

de coral pela matéria orgânica de seus ex-habitantes etc. De todos os relatos selecionei dois, 

como ilustrações do espírito que orientava o cientista prático iniciante – Darwin encontrava-se na 

planície de Bahia Blanca, território sob o governo de Buenos Aires, quando resolveu explicar a 

sua formação:

“A  planície,  distante  poucos  quilômetros  da  costa,  pertence  à  grande  formação 
pampiana, que em parte consiste de um barro avermelhado, e em parte, de uma rocha de 
marga  eminentemente  calcária.  Há,  mais  perto  da  costa,  planícies  formadas  pelos 
detritos de planícies superiores e, ainda, pela lama, cascalhos e areia que o mar jogava à 
praia  durante  a  lenta  elevação  da  terra,  elevação  essa  de  que  temos  evidência  no 
revolvimento de camadas conchíferos recentes, e nos pedaços redondos de pedra-pomes 
que se acham espalhados sobre toda a região” 85.

O segundo exemplo consiste num episódio incomum, a mostrar que a famosa viagem 

permitiu  ao  nosso  autor  explorar  o  uniformitarismo  até  seu  limite:  em 20/02/1835,  Darwin 

encontrava-se na praia da cidade de Valdívia, no Chile, quando a terra começou a tremer - mais 

precisamente, ela tornou-se fluida, ondulando-se. O jovem naturalista sentiu um terremoto por 

dois minutos, sem maiores consequências do que as filosóficas; quanto ao impacto do sismo em 

seu espírito, escreveu em seu diário que:

“Um forte  terremoto  destrói  num instante  as  nossas  mais  arraigadas  associações  de 
ideias: a terra, o verdadeiro símbolo de solidez, move-se sob nossos pés como se fora 
delgada crosta sobrenadando a algum elemento fluido; um segundo de tempo basta para 
criar na mente uma estranha ideia de inseguridade, que horas inteiras de reflexão não 
conseguiriam produzir”86.

Impressionado,  Darwin  retornou  à  cidade  (que  sofreu  poucos  danos)  após  o 

acontecimento;  quando,  em 04/03/1835,  o  Beagle aportou em Concepción,  o  viajante  inglês 

constatou  que  o  terremoto  do  dia  20/02/1835  praticamente  a  destruíra.  Os  habitantes  locais 

84Darwin, quando publicou a segunda edição de seus diários de viagem, reconheceu a vinculação de seu pensamento 
ao de Charles Lyell, escrevendo a seguinte dedicatória: “é com grato prazer dedicada esta segunda edição, como 
testemunho de que a maior parte do mérito científico que porventura possam ter este Diário e as outras obras do 
Autor é devida ao estudo dos célebres e admiráveis Princípios de geologia” (Viagem de um naturalista ao redor do 
mundo, frontispício). 
85Idem, p. 27.
86Idem, p. 83.
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relataram que,  pouco depois  do evento,  seguiu-se um maremoto:  imensas  ondas  de até  sete 

metros de altura invadiram a baía e arrasaram as partes baixas, deixando alagada grande parte da 

região.  Vários vulcões próximos e distantes entraram simultaneamente em erupção,  lançando 

lava na figura de um triângulo reto de 1140 km num lado por 637 km no outro e, por fim, os 

arredores da baía de Concepción foram soerguidos de sessenta centímetros até três metros de 

altura.  Estupefato,  Darwin  ouviu  os  relatos  e  observou  as  evidências  indiretas  do  episódio; 

naquele instante, escreveu algo que poderia significar uma concessão: “creio que essa convulsão 

foi mais eficaz na diminuição do tamanho da ilha de Quiriquina que todo um século de erosão 

pela água e pelo tempo”87.

Contudo, no curso da viagem, reflexões uniformitaristas levaram Darwin a entender 

(com Lyell)  que  tais  episódios  catastróficos,  repetidos  pelos  séculos,  quando se considera  a 

imensidão do tempo geológico, resolvem-se em uniformidade, sendo extraordinários apenas na 

escala humana. Efetivamente, o terremoto está na fronteira dos dois discursos geológicos rivais 

(uma catástrofe  que se repete  periodicamente);  mas,  para  entender  Darwin,  é mais  relevante 

atentar para a mudança de escala com a qual começou a ver o mundo - o jovem aventureiro 

parecia estar se dando conta da pequenez humana em face de a natureza88, e que esta deveria 

possuir uma história muito mais extensa do que afirmava o criacionismo89. Ademais, a geologia 

gradualista parecia ter, enfim, fornecido a essa disciplina as convicções necessárias para explicar 

seus  fenômenos  de  modo  estritamente  naturalista,  sem recurso  ao  sobrenatural.  Um projeto 

similar ao da bem-sucedida ciência era desejável, e talvez possível, também para a biologia. 

Então, a questão dos fósseis tornou-se novamente fecunda (eles eram o sustentáculo 

do transformismo de Lamarck, levaram Cuvier a acreditar que Deus destruíra uma geração de 

espécies e criara outra em seu lugar90 etc.), pois parecia estar novamente aberta, a permitir uma 

nova resposta. Lamarck não dera crédito à ideia da extinção das espécies por três razões: 1) em 

87Idem, p. 83.
88Darwin, na conclusão do seu diário de viagem, observou que “entre os outros espetáculos mais empolgantes que 
presenciamos poder-se-iam citar...  um vulcão em atividade; e os tremendos efeitos de um violento sismo. Estes 
últimos fenômenos  possuem, talvez,  para  mim, o mais  singular  interesse,  devido à sua íntima conexão  com a 
estrutura  geológica  do  globo.  O terremoto,  contudo,  deverá  sempre  constituir,  a  cada  qual,  um acontecimento 
extremamente impressionante: a terra, considerada desde a mais verde infância como o tipo da solidez, oscila como 
se  fora  delgada  crosta  sob  nossos  pés;  e,  vendo a  obra  laboriosa  do homem destruir-se inexoravelmente  num 
instante, sentimos a insignificância dos poderes a que se arroga” (idem, p. 132).
89Em 1650, James Ussher, arcebispo de Armagh, baseando-se no Antigo Testamento sustentou que a criação se deu 
em 4004 a.C.. Georges de Buffon (1707-88) recusou a idade bíblica da Terra, consciente da importância do tempo 
para o transformismo. Falava em “centenas de milhares de anos” para o aparecimento do homem. Darwin também 
se sentiu livre para falar de um extraordinário período de tempo geológico (A origem das espécies, p. 173): “milhões 
e milhões de anos”. Segundo Desmond & Moore, até ser surpreendido pelos cálculos de William Thompson, físico 
escocês, o biólogo se permitia “reservas quase infinitas” de tempo: “em 1859, Darwin tinha avaliado, sozinho, 300 
milhões de anos desde o reinado dos dinossauros” (Darwin, a vida de um evolucionista atormentado, p. 586).
90Cf. o breve relato de Cuvier, Recherches sur les ossements fossiles de quadrupédes.
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sua filosofia, o conceito de espécie não indica nenhuma realidade, mas é um frágil (des)acordo 

entre especialistas91;  2) a realidade é a transformação, cuja ideia associada é a da continuidade 

entre linhagens de seres vivos do passado e do presente (logo, a extinção é uma ocorrência, no 

máximo, individual); e 3) a crença na extinção seria uma impiedade92.  Todavia, fortes indícios 

sugeriam que poucos dos grandes animais do passado seriam efetivamente ancestrais diretos das 

espécies atuais - a fauna parecia, antes, em sua maior parte, ter sido substituída. Se em biologia, 

como no uniformitarismo geológico,  o presente  conhecido pudesse ser estendido ao passado 

desconhecido,  neste também haveria  de ter  ocorrido intensa luta;  impedido  por princípio de 

evocar  uma  arbitragem  sobrenatural,  repositora  do  número  de  indivíduos  ou  das  espécies 

destruídos,  a  convicção  de  que  lentamente  aqueles  gigantes  agonizaram  em  número  e 

conheceram o  fim tornou-se  irresistível  para  Darwin.  Era  uma  explicação  ainda  incompleta 

(como na sequência veremos),  mas  estritamente naturalista (pela primeira vez na história da 

biologia moderna)93, para a extinção maciça de grandes animais “de ambos os lados do globo”:

“O que poderá, então, ter ocasionado o extermínio de tantas espécies e tantos gêneros 
inteiros?  O pensamento,  a  princípio,  inclina-se  irresistivelmente  para  a  ideia  de  um 
cataclismo, todavia semelhante destruição de animais, grandes e pequenos, no sul da 
Patagônia, no Brasil, na cordilheira do Peru, e na América do Norte até os estreitos de 
Behring, provocaria  o estremecimento de todo o arcabouço do globo. Além disso, o 
exame da geologia de La Plata e da Patagônia conduz à crença de que todos os acidentes 
do  terreno  foram o  resultado  de  processos  lentos  e  graduais...  .  Admitir-se  que  as 
espécies  geralmente  escasseiam  antes  de  desaparecer;  não  se  sentir  espanto  ante  a 
comparativa raridade de uma espécie em face de outra, e, no entanto, invocar-se agentes 
extraordinários e admirar-se quando cessa uma espécie de existir, tudo isso me parece 
idêntico a julgar-se que num indivíduo a doença seja o prelúdio da morte e, não se tendo 
mostrado admiração perante a moléstia, se acreditasse que o mesmo tivesse sucumbido 
vítima de alguma violência”94.

Essa  interpretação  das  evidências  fósseis  indica  que,  em  1836,  quando  colocou 

novamente os seus pés em solo inglês,  o criacionismo e o transformismo já havia perdido a 

credibilidade para Darwin, que estava próximo de propor uma história natural mais significativa 

91Cf. Darwin, A origem das espécies, p. 33.
92Segundo Blanc, “a filosofia deísta de Lamarck... fez com que postulasse que as espécies não se extinguiam: seria 
uma  afronta  para  o  Criador...  .  O  que  explica  que,  após  ter  sido  combatida,  no  início  do  século  XIX,  pelo 
conservadorismo religioso (com Cuvier encabeçando a fila), a teoria de Lamarck tornou-se, ao contrário, a tábua de 
salvação dessa corrente filosófica, quando, a partir da segunda metade do século XIX, o darwinismo impôs a noção 
de evolução como inevitável - e isso em um quadro conceitual agnóstico, para não dizer ateu” (Os herdeiros de  
Darwin, p. 33).
93Darwin acreditou que esse mérito fosse de Lamarck: “deve-se a ele, em primeiro lugar, o eminente serviço de 
haver  despertado a atenção para a  probabilidade de que as  modificações,  tanto do mundo inorgânico  como do 
orgânico, fossem o resultado de leis, e não de intervenções miraculosas” (A origem das espécies,  p. 33). Porém, 
tenho dúvidas se essa foi realmente a atitude do transformista em todas as respostas que forneceu.
94Idem, p. 52. Em sua viagem ao redor do mundo, o jovem Darwin já começara a explicar a extinção como o 
resultado previsível da competição que os seres vivos estão expostos, circunstância que lentamente teria permitido 
apenas  aos  mais  bem-sucedidos prosperar  -  os  malsucedidos diminuíram em número  até  desaparecer.  Observo 
também que, novamente, ele ofereceu sua contribuição ao tema evocando um processo conhecido - o da doença e 
morte de um indivíduo.
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do que a concebida por seu avô e por Lamarck. O espírito do viajante arriscava-se agora no mar 

aberto  das  especulações,  buscando  talvez  intuir  qual  a  verdadeira  natureza  do  mundo  que 

habitava. Com efeito, na maturidade admitiu que a metáfora da “luta pela vida” só a muito custo 

pôde estar presente em seu espírito, mas que ela fez a diferença:

“Nada mais fácil do que admitir a verdade da luta universal pela existência; por outro 
lado, nada mais difícil - pelo menos para mim - do que trazer em mente, o tempo todo, 
esta conclusão. Contudo, se assim não se fizer, ou seja, se não se cogitar tanto dessa  
ideia até que ela fique por assim dizer arraigada em nossa mente, estou convencido de  
que nos parecerão obscuros ou serão inteiramente mal interpretados todos os fatos  
relacionados  com a  economia  da  natureza,  com a  distribuição,  com a  raridade,  a  
abundância, a extinção e a variação. A natureza nos parece brilhante e jubilosa quando 
em situação de superabundância de alimentos; então não vemos, ou não nos passa pela 
ideia, que as aves cantando alegremente ao nosso redor vivem geralmente de insetos ou 
de sementes, e que assim estão constantemente destruindo a vida; ou comumente nos 
esquecemos de como é frequente serem esses pássaros canoros, e também seus ovos e 
filhotes,  destruídos  pelos  animais  predadores;  tampouco  trazemos  continuamente  na 
mente a lembrança de que, embora o alimento esteja então abundante, nem sempre tal 
circunstância ocorre durante as sucessivas estações do ano”95.

Na natureza, alguns seres vivos parecem ganhar e outros perder; no entanto, se muitos indivíduos 

e espécies saem do jogo, como o mundo continua povoado? Sem o recurso ao Deus repositor de 

indivíduos ou de espécies, como o número de jogadores se mantém e, até, aumenta?

O teólogo natural  ultra-reacionário  Thomas  Malthus  fora  também um homem de 

gênio; no afã de fundamentar sua política de abandonar os pobres à sua própria sorte, acabou por 

descobrir o princípio da dinâmica demográfica. A sua primeira e mais radical  proposição foi 

enunciada na primeira edição de  O princípio de população, texto de juventude: em condições 

naturais, o número de seres humanos tenderia a duplicar a cada vinte e cinco anos, crescendo em 

“razão geométrica”96; o prognóstico não se cumpre devido ao fato de que, na economia humana, 

os alimentos (ou, de forma geral, os meios de subsistência) cresceriam em “razão aritmética”97. 

A falta de sincronia dessas progressões seria a responsável pela superpopulação entre os homens 

(e, em geral, na natureza), que traz consigo um inevitável cortejo de misérias: fome, epidemias, 

distúrbios  sociais  e  guerras;  entretanto,  as  calamidades  deveriam  ser  vistas  como  um fator 

positivo, pois, ao aumentar a taxa de mortalidade, reduzem o excedente populacional e mitigam a 

gravidade da situação. A ação possível aos homens consistiria em politicamente conseguir que os 

pobres procriassem menos, convencendo-os ou forçando-os ao celibato98. Seguindo a sugestão 
95Darwin, A origem das espécies, p. 86, negrito & itálico meus. A metáfora da luta pela vida, central e essencial à 
imagem darwiniana da natureza viva, leva-nos a pensar na vitória do melhor - ela consagra a ideia de desigualdade. 
Está fundamentada no fato de a experiência costumeira sancionar que o combate entre, por exemplo, dois exércitos 
inimigos têm por vencedor o militarmente mais bem preparado. Outra metáfora associada é a “lei do mais forte”, 
que se tornará a “sobrevivência do mais apto”.
96Malthus, Princípio de população, p. 58.
97Idem.
98Esta teologia heterodoxa (pois o demógrafo pensava ter descoberto a própria dinâmica divina da criação, o modo 
pelo  qual  Deus  faz  a  sua  obra)  levou a  uma  ampla  mudança  na  relação  do  Estado  inglês  com seus  súditos, 
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contida  na  introdução  do  texto  clássico  do  economista,  Darwin  resolveu  aplicar  mais 

detidamente o esquema à natureza, com a vantagem que as plantas e os animais não poderiam 

praticar a “restrição prudente dos acasalamentos”99.

O tema da população era uma questão ainda sem resposta para Darwin; durante sua 

viagem  ao  redor  do  mundo,  mais  de  uma  vez  admirou-se  em  ver  como  o  mundo  era 

profusamente povoado. Em meados de 1838, quando leu o livro do famoso economista,  seu 

espírito já estava preparado para admitir a tendência ao superpovoamento e suas consequências. 

Permito-me, aqui, uma ligeira digressão, no intuito de demonstrar que há uma pequena (porém 

importante) diferença entre o que Darwin testemunhou e o que aceitou de Malthus: durante sua 

viagem, o jovem naturalista pôde observar que o mundo era muito povoado, que havia muitos 

indivíduos  em  todos  os  habitats (o  máximo  que  o  método  empírico  ou  descritivo  permite 

alcançar) - não obstante, o demógrafo o persuadiu de que o mundo tende ao superpovoamento 

(nada  de  errado;  afinal,  em  seu  gabinete,  o  reverendo  procurava  a  dinâmica racional da 

população100). A história da ciência apresenta um caso similar no princípio de inércia que, por 

exemplo, sustenta que um corpo em movimento tende a permanecer em movimento eterno se 

nada impedi-lo. Esse princípio é, também, uma pérola que não nasceu, nem poderia, somente da 

experiência (e foi por essa razão que Galilei não pôde assumi-lo inteiramente); porém, uma vez 

aceito, permite que se explique, por exemplo, a solidariedade entre os movimentos da Terra e os 

objetos que se separam de sua superfície (pois dentro de um sistema em movimento, eles não se 

distanciarão quando afastados do solo). É axiomático para se organizar o pensamento na física, e 

tão útil para suas explicações que Einstein declarou tê-lo utilizado em seu sistema:

“Existe uma analogia entre a rejeição de Galileu da hipótese do centro do universo (para 
a  explicação  da  queda  de  corpos  pesados)  e  a  rejeição  da  hipótese  de  um sistema 
inercial (para explicar o comportamento inercial da matéria - a última é a base da Teoria 
da  Relatividade  Geral).  Comum a  ambas  as  hipóteses  é  a  introdução  de  um objeto 
conceitual  com as  seguintes  propriedades:  1) não é tido como real,  como a matéria 
ponderável (ou um ‘campo’); 2) Determina o comportamento dos objetos reais, mas não 
é  de  forma alguma afetado  por  eles.  A apresentação  de  tais  elementos  conceituais, 
embora não exatamente inadmissíveis a partir de um ponto de vista puramente lógico, é 
repugnante ao instinto científico”101.

especialmente os desvalidos. Como o simples abandono ou o casto regime das workhouses (casas de internação para 
trabalhadores em dificuldades, onde eles eram separados por sexo) levaram a protestos, a imigração foi amplamente 
estimulada (cf.  Desmond e Moore,  Darwin, a vida de um evolucionista atormentado,  p. 283 e segs.).  Após as 
críticas que se seguiram (especialmente as de Marx), está claro que o princípio da população de Malthus encontra a 
sua melhor aplicação aos seres vivos em estado natural.
99Darwin, A origem das espécies, p. 87.
100A tendência malthusiana à superpopulação é um princípio biológico de grande valor (assim como seu similar na 
física, o princípio de inércia), pois permite tecer o pano de fundo da nova filosofia. Se Kuhn está certo, e existe um 
momento no qual uma nova cosmografia emerge, em bloco e como uma “visão”, o final do ano de 1838 parece ter 
sido a data mais provável do acontecimento.
101Einstein, prefácio ao Diálogo sobre os dois sistemas máximos do mundo, de Galilei – tradução minha.
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Quando  Malthus,  ao  invés  de  descrever  o  incessante  relacionamento  da  grande 

população  de  qualquer  território  (como fez  Darwin,  em seu diário  de  viagem),  propõe  uma 

metafísica da dinâmica populacional,  que mostra  que a tendência  ao crescimento  infinito  da 

população é sempre pressionada pelos finitos meios de subsistência, o mundo vivo ganhou uma 

nova inteligibilidade.  Darwin rapidamente juntou as duas teses: qual seria o resultado de um 

mundo sempre tendente ao superpovoamento, no qual, sem garantias de nenhuma ordem, um 

vive a morte do outro?

Sob uma pressão infernal, funciona uma “fábrica de espécies”102. A resposta, a nova 

imagem da natureza viva, deve ser considerada genuinamente darwiniana. Explico: no programa 

malthusiano, os meios de subsistência são exteriores aos, produzidos e aumentados pelos homens 

-  além  disso,  seu  horizonte  mais  remoto  é  ainda  a  velha  teologia  natural.  No  universo 

darwiniano, para viver inevitavelmente acaba-se por matar, pois o conjunto de animais e plantas 

é,  para  uns,  o  próprio  estoque  de  recursos  vitais;  para  outros,  reserva  de  competidores 

implacáveis.  O enredo ganha uma dramaticidade  redobrada;  afinal  é  como se,  no mundo de 

Malthus, os ricos não apenas oprimissem os pobres, mas canibalisticamente investissem contra 

qualquer ser humano. Os pobres, que nessa alegoria não se alimentariam de vida, teriam ainda 

uma dificuldade  adicional,  posto que,  para sobreviver,  haveriam de lutar  entre  si  e  contra  a 

natureza  pelas  poucas  posições  existentes.  Numa  malha  de  relações  inter  vitais,  na  qual  a 

existência individual e específica depende de um frágil equilíbrio (constantemente forçado por 

dentro,  pela  tendência  à  superpopulação),  a extinção deve ser secundada imediatamente  pela 

ocupação de todo o espaço disponível por representantes da espécie vencedora. No darwiniano 

regime a que os seres vivos estão submetidos, viver sob pressão e sofrer o extermínio na flor da 

idade é a regra, sendo que poucos - por casualmente se encontrarem melhor municiados - vivem 

mais para gerar uma descendência mais numerosa103. A sequência do processo, desde tempos 

imemoriais,  acabou por  gerar  seres  superiormente  complexos,  potencialmente  capazes  de  se 

adaptarem a qualquer meio. Nas palavras de Darwin, “é da batalha natural, é da fome e da morte 

que advêm o mais elevado objetivo que somos capazes de conceber:  a produção de animais 

superiores” 104. Uma nova analogia (que substitui a cosmografia renascentista temporã de Paley), 

para reconceber a natureza, evoca a unidade produtiva da revolução econômica ocorrida em solo 

inglês (como não poderia deixar de fazer, em virtude de seu caráter cultural), a fábrica  - que 

102Darwin, A origem das espécies, p. 81.
103Assim,  “os  mais  resistentes,  os  mais  fortes,  os  mais  saudáveis  e  os  mais  felizes  conseguem  sobreviver  e 
multiplicar-se”  (Darwin,  A  origem  das  espécies,  p.  97).  Temos,  exatamente  aqui,  um  dos  fundamentos  do 
aristocratismo de Nietzsche (Marton,  Nietzsche, das forças cósmicas aos valores humanos, cap. I, A constituição 
cosmológica: vontade de potência, vida e forças).
104Darwin, A origem das espécies, p. 366, itálico meu.
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processa, transforma e qualifica a matéria-prima bruta. O processo, seu modo de ação precípuo, 

agora é também  um argumento,  uma demonstração: não obstante a falta de provas históricas 

materiais,  o  adepto  da  seleção  natural  sentir-se-á  intelectualmente  satisfeito  quando  as 

adaptações, mesmo as mais sofisticadas (o olho, a mão e toda a vida), forem explicadas como 

sendo o resultado de um longo processo de variações ao acaso e de retenção das características 

mais vantajosas. Grande parte das reconstruções “históricas” da biologia evolucionista vale-se do 

recurso à imaginação (que não é livre, pois parte de alguns princípios gerais e de uma imagem da 

natureza)105. A nova imagem da natureza viva darwiniana funciona como o pressuposto, como 

condição de razoabilidade de todo o discurso posterior - um divisor de águas: quem a aceita 

adentra ao novo paradigma, quem a recusa fica de fora, alijado de compreender e participar de 

toda a revolução proposta por Darwin. Ela possui o mesmo papel das cosmologias do espaço 

isotrópico de Copérnico ou do princípio de inércia de Newton: nela, está  imbricada uma nova e 

revolucionária teoria paradigmática, geradora de toda uma nova linha de pesquisa em ciência 

normal.

105Darwin várias vezes lançou mão de exemplos e reconstruções imaginárias. Por exemplo: “no intuito de explicar 
melhor a maneira como acredito que a seleção natural age, peço permissão para apresentar um ou dois exemplos 
imaginários.  Tomemos o caso de um lobo que ataque e mate diversos animais...  .  Certas plantas segregam um 
líquido doce...” (A origem das espécies, subtítulo Exemplos da ação da seleção natural, p. 106. Também nas pp. 113, 
157 e 164).
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CAPÍTULO III

A EVOLUÇÃO COMO PROGRESSO

Quid rides? Mutato nomine, de te fabula narratur.
Horácio

Segundo  Robert  Nisbet,  a  ideia  de  progresso possui  duas  raízes  culturais 

perfeitamente identificáveis, uma grega e outra judaica106; o broto cresceu, sendo já visível em 

consciências da Roma antiga, e atingiu a maturidade em Santo Agostinho; na Idade Média, os 

avanços do cristianismo e da Igreja Católica tornaram-se suas principais fontes de inspiração; o 

conceito  resistiu  aos  intelectuais  do  Renascimento  e  obteve  um  extraordinário  fôlego  na 

modernidade,  tornando-se  amplamente  majoritário  -  ganhou  tal  importância  nessa  fase  que, 

inicialmente, seus repropositores enganaram-se ao pensá-la como obra sua. A opinião de Comte 

prevalecia até recentemente, segundo a qual a noção de progresso seria inteiramente moderna, 

não  havendo  traços  de  sua  existência  nem  na  antiguidade  nem  na  medievalidade.  Sob  a 

influência do positivista, J. Bury, um reconhecido pesquisador do tema na primeira metade do 

nosso século,  pensava assim107;  todavia,  o avanço dos  estudos  clássicos  nas  últimas  décadas 

produziu um aprofundamento na compreensão do pensamento antigo e medieval,  e o recente 

livro de Nisbet é um fruto desse maciço trabalho108.

Quanto  ao  conteúdo,  o  conceito  de  progresso  possui  três  determinações:  1) a 

mudança: o objeto que progride não permanece idêntico a si mesmo no curso do tempo;  2) a 

continuidade:  o  objeto  transforma-se  sem rupturas, de  modo  a  nunca  perder  o  elo  consigo 

mesmo109; e 3) o aperfeiçoamento: o objeto cresce (passa do menor ao maior), sofistica-se (passa 

do  pouco  ao  muito  complexo)  e,  por  fim,  melhora  (passa  do  inferior  ao  superior). 

Anacronicamente, atualmente há quem negue que a terceira característica esteja presente na obra 

de Darwin, com dois argumentos associados:  i) o famoso biólogo não era progressista; e  ii) a 

evolução  darwiniana  significa  meramente  adaptação  local  -  a  alteridade  incessante  é  o  que 

caracterizaria o processo vital, não o aprimoramento. Na sequência deste capítulo, considerarei 

os  dois  argumentos  com  o  intuito  de  demonstrar  que,  para  Darwin,  a  evolução  significa 

indubitavelmente  progresso  e  que  por  trás  das  objeções  apontadas  subsiste  uma  motivação  

política.

106Cf. Nisbet, História da ideia de progresso, pp. 59-60. Este parágrafo baseia-se nessa obra.
107Idem, p. 10. Nisbet liga Comte à interpretação de J. Bury contida no livro Idea of progress, de 1920.
108A História da ideia de progresso, de Nisbet, foi publicada em 1980.
109Os dois primeiros atributos são próprios do fluxo heraclitiano. Paradoxalmente, propõem que o ser devém sem 
deixar de ser, ou que há permanência na impermanência.
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Peirce,  lúcido  comentador  da  ciência  do  final  do  séc.  XIX e  início  do  séc.  XX, 

associou a evolução darwiniana ao progresso, posição que encampo inteiramente; assim:

“Darwin  estendeu opiniões político-econômicas  do progresso à  totalidade dos reinos 
animal e vegetal... . A vera causa das magníficas adaptações da natureza (pelas quais, 
quando eu  era  garoto,  os  homens costumavam exaltar  a  sabedoria  divina)  é  que as 
criaturas vivem em superpopulação e a mínima vantagem que surge em algumas força 
as  demais,  engendrando  situações  desfavoráveis  à  sua  multiplicação  ou  mesmo 
matando-as  antes  de  alcançaram  a  idade  reprodutiva.  Dentre  os  animais,  o  mero 
individualismo mecânico é amplamente recompensado como um poder dirigido ao bem 
pela ganância impiedosa do animal”110.

Nesta  passagem,  claro,  o  filósofo  norte-americano  referia-se  ao  liberalismo  individualista 

original, e a influência da cultura na elaboração da teoria da evolução por seleção natural não lhe 

passou  despercebida.  Marx  também  observou  que  a  imagem  darwiniana  da  natureza  viva 

enraizava-se na sociedade inglesa vitoriana; numa carta a Engels, afirmou ser “notável como 

Darwin reconhece,  entre  animais  e plantas,  a sua sociedade inglesa com as suas divisões de 

trabalho,  competição,  abertura  de  novos  mercados,  ‘invenção’  e  a  ‘luta  pela  existência’ 

malthusiana. É o bellum omni contra omnes de Hobbes”111.

Por olvidar em geral a dimensão histórica revestida pela ciência e, em particular, que 

o espírito progressista reinava absoluto quando da proposição da teoria da evolução de Darwin, 

alguns leitores mais recentes têm atribuído ao pensador inglês uma perspectiva muito diferente. 

A primeira manifestação nesse sentido com a qual me deparei foi escrita em 1948, no prefácio de 

uma  edição  portuguesa  a  um  livro  de  Haeckel;  naquele,  Laloy  sustentou  que  a  evolução 

darwiniana  não  significa  progresso,  mas  apenas  adaptação  local  (ou  mera  alteridade 

incessante)112. Em face de uma interpretação da natureza viva tão ambiciosa e anti-intuitiva, pela 

qual,  por  exemplo,  homem  e  ameba  se  igualam,  temos  o  dever  intelectual  de  solicitar 

imediatamente os argumentos que a sustentam; mas talvez por querer guardar somente para si o 

fundamento desse extraordinário conhecimento, infelizmente o autor não se justificou113 - quem 

se  deu  ao  trabalho  de  fundamentar  essa  nova  interpretação  da  evolução  darwiniana  fê-lo 

afirmando simplesmente que essa é a leitura correta de Darwin e da tradição por ele legada114.

110Peirce, Collected papers, vol. 6, § 293, tradução minha.
111 Apud Ferreira, Bates, Darwin, Wallace, p. 90.
112L. Laloy escreveu que, “na verdade,  não há nem animais superiores  nem inferiores.  Cada espécie animal ou 
vegetal está adaptada a condições particulares de vida e é mais perfeita do que qualquer outra pelas condições que 
lhe são dadas. O amplo desenvolvimento intelectual não é mais do que um caso particular desse fenômeno geral. O 
homem adaptou-se à vida cerebral, como outros animais se transformaram para a carreira, para o voo, para a natação 
etc.” (in Prefácio de A origem do homem, de Haeckel, pp. 10-11). 
113Praticamente toda a biologia da segunda metade do séc. XX aceitou essa orientação, sem maiores interrogações.
114Penso que o modo como abordei Darwin, tão distinto do praticado pela grande maioria dos biólogos, jogou um 
papel  decisivo  nessa  divergência.  Com vistas  a  esta  dissertação,  procurei  nas  minhas  primeiras  aproximações 
leituras que me conduzissem ao espírito do séc. XIX; fui de Darwin a Peirce, de Marx a Haeckel etc. Já os biólogos,  
quase  sem  exceção,  veem  Darwin  através  das  lentes  fornecidas  por  manuais  sintéticos  e  comentadores 
contemporâneos. 

51



O  treinamento  intelectual  dos  filósofos  concentra-se  geralmente  na  busca  dos 

fundamentos,  conceitos, validade dos argumentos etc.,  esquadrinhando obras inteiras atrás da 

intelecção mais perfeita do pensamento dos autores estudados. Tratei de fazer o mesmo com as 

obras de Darwin e, rapidamente, a inadequação da leitura dos biólogos contemporâneos e o que 

efetivamente  salta  da  obra  do  evolucionista  patenteou-se;  assim,  restou  apenas  indagar  sua 

motivação: como a razão alegada não se sustenta, a origem da discrepância deve ter, por trás de 

si, uma motivação. Nessa hipótese, a data do prefácio de Laloy torna-se muito significativa, pois 

é  imediatamente  posterior  ao  fim da  segunda guerra  mundial  e  ao estabelecimento  da  nova 

síntese em  biologia,  em  cujo  simpósio  internacional  os  simpatizantes  da  seleção  natural 

conseguiram recolocá-la  em lugar  de  destaque,  fundando o neodarwinismo115.  Darwinismo e 

neodarwinismo são doutrinas que divergem no essencial, e a aparente continuidade esconde uma 

bem disfarçada  substituição:  ambas  falam em evolução;  não  obstante,  por  esta  palavra  não 

significam a mesma coisa (e, portanto, seus adeptos veem mundos diferentes116).

Mesmo o atento Blanc deixou-se parcialmente influenciar pela superposição da nova 

interpretação;  em  Os  herdeiros  de  Darwin,  ao  comparar  o  eixo  central  do  pensamento  de 

Lamarck  ao  de  Darwin  e  outros,  escreveu  que  “o  importante  na  teoria  de  Lamarck  era  a 

insistência na gradação dos seres vivos, dos mais simples aos mais perfeitos e ao homem. Essa 

ideia não apareceria depois no darwinismo, nem no neodarwinismo” 117. Penso que a peremptória 

afirmação da ausência de uma cadeia dos seres vivos (dos mais simples ao mais perfeitos) no 

pensamento do famoso biólogo é simplesmente insustentável e não resiste a uma simples leitura 

de seus livros. Tanto assim que, advertido por Gould (comentador  de Darwin muito popular 

presentemente), Blanc mitigou seus termos, afirmando que “na verdade, Darwin nem sempre foi 

claro. Às vezes, em alguns de seus trabalhos, tendeu para a ideia da marcha para o progresso, 

incorporada na evolução”118. Na sequência do texto, a capacidade e a integridade intelectual de 

115Informa-nos Blanc que, “de 2 a 04/01/1947, teve lugar em Princeton, EUA, uma conferência internacional que 
reuniu geneticistas (T. Dobzhansky, H. J. Muller, S. Wright, J. B. S. Haldane dentre outros), naturalistas (E. Mayr, 
G. L. Stebbins, E. B. Ford) e paleontólogos (G. G. Simpson, A. S. Romer). Essa conferência oficializou a fundação 
do neodarwinismo (em outros termos, a teoria sintética da evolução)” (Os herdeiros de Darwin, pp. 88-89).
116Kuhn adverte  sobre  a  invisibilidade  de  muitas  revoluções  científicas,  que  operam pela  sutil  reelaboração  de 
conceitos e pela pretensão de  adição (e  não de  substituição) de conhecimentos científicos (cf.  A estrutura das 
revoluções científicas, p. 173 e segs.). Newton e Einstein, por exemplo, falavam em universo; entretanto, para um, 
tempo  e  espaço  eram  entidades  reais  nele  inscritas;  para  outro,  eram  dependentes  de  relações  cambiantes. 
Seguramente, os dois grandes cientistas não habitaram intelectualmente o mesmo mundo, embora tenham utilizado 
palavras com o mesmo som.
117Blanc, Os herdeiros de Darwin, p. 33.
118 Idem, p. 278. A nota 2 ao texto remete a Gould, cujas interpretações costumam dar o tom nessa divergência. 
Sustento que a cadeia  dos seres  está  presente  no pensamento de Darwin,  por  exemplo, quando este  utilizou a 
metáfora da corrente, falando em “elos perdidos” para indicar os fósseis faltantes (A origem das espécies, p. 231); 
também está presente em A origem do homem, quando afirmou que o homem “deve o seu nascimento a uma longa 
cadeia de antepassados. Se não tivesse existido cada elo da corrente, então o homem não seria exatamente o que ele 
é atualmente” (p. 198).
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Blanc  não  lhe  permitirão  ignorar  que  o pressuposto  das  opiniões  expressas  por  Darwin  é  o 

progresso, como mais à frente veremos.

O  paleontólogo  norte-americano  Stephen  J.  Gould  é  hoje  um  cientista  muito 

reconhecido, em virtude de sua teoria da evolução pontuada; goza de grande prestígio também 

como popularizador da biologia. Ao defender que, já em Darwin, evolução e progresso estão 

desassociados, talvez tenha colocado parte de sua grande reputação em jogo. Sua posição está 

embasada na afirmação de que:

“Num famoso epigrama,  Darwin faz uma recomendação a si  próprio para não dizer 
jamais 'superior' ou 'inferior' ao descrever a estrutura dos organismos - porque, se uma 
ameba está tão bem adaptada a seu meio ambiente quanto nós ao nosso, quem pode 
dizer que somos nós as criaturas superiores? Assim, Darwin evitava chamar de evolução 
a descrição de sua descendência com modificação, tanto por seu significado técnico ir 
contra  as  crenças  que  defendia  como por  não  se  sentir  à  vontade  com a  noção  de 
progresso”119.

Caso Darwin tenha um dia tomado essa resolução, jamais a cumpriu.  Não há um 

texto do evolucionista que eu tenha lido no qual as noções de superior e inferior não estejam 

continuamente presentes e que não joguem um papel decisivo no entendimento da realidade, 

natural e social. Considerando-se as inúmeras ocorrências da opinião progressista presentes em 

suas obras (como veremos a seguir), todas com idêntico teor, admite-se facilmente que o biólogo 

inglês  se  sentia  perfeitamente  à  vontade  com  o  progressismo,  inclusive  com  seus  aspectos 

eticamente  mais  difíceis  para o  adepto hodierno.  Nosso autor  apenas  rejeitou  as  concepções 

teológica e teleológica de progresso, preferindo uma concepção histórico-naturalista, que mostra 

apenas que ele ocorreu, sem orientação providencial ou finalidade natural120.

119Darwin e os grandes enigmas da vida,  p. 27. Não obstante o seu prestígio, Gould falta às vezes com o rigor 
necessário ao historiador das ideias Por exemplo, ao defender Darwin contra Bethell, manteve que, para o primeiro, 
“a variação é ubíqua e casual” (idem, p. 36). Entretanto, o biólogo inglês registrou não crer que a variação “constitua 
uma contingência  necessária  e  inata,  que ocorra  em qualquer  circunstância  em todos os  seres  organizados”  (A 
origem das espécies, p. 71). Sim, porque ele precisava explicar a mudança, porém também a ausência de mudança 
em muitas espécies, como o quadro da árvore genealógica evidencia (idem, p. 133). Kuhn advertiu que, apesar de 
um  dos  cânones  do  pensamento  científico  prescrever  que  o  enunciado  vem  acima  do  pedigree,  os  cientistas 
comportam-se diferentemente em algumas situações limite, e o prestígio de quem enuncia toma a frente (A estrutura 
das revoluções  científicas,  p. 193,  n.  10)  -  até  porque os  cientistas  se educam geralmente  lendo manuais,  não 
originais. A tentação é grande para dizer que é esse o caso; entretanto, creio que há aqui algo ainda mais relevante: a 
leitura distorcida que se faz do cristalino texto de Darwin, fundamentando a interpretação que a biologia atual 
procura dar à evolução, tem por motivação, na verdade, preservar a imagem de irresponsabilidade da ciência frente 
às grandes comoções humanas, como pretendo mostrar na sequencia deste capítulo.
120Acerca do caráter não-finalista da evolução de Darwin, Kuhn escreveu que “em 1859, quando Darwin publicou 
pela primeira vez sua teoria da evolução pela seleção natural, a maior preocupação de muitos profissionais não era 
nem a noção de mudança das espécies,  nem a possível descendência do homem a partir do macaco. As provas 
apontando para a evolução do homem havia sido acumuladas por décadas e a ideia de evolução já fora amplamente 
disseminada. Embora a evolução, como tal, tenha encontrado resistência, especialmente por parte de muitos grupos 
religiosos, essa não foi de forma alguma a maior das dificuldades encontradas pelos darwinistas. Tal dificuldade 
brotava de uma ideia muito chegada às do próprio Darwin. Todas as bem conhecidas teorias evolucionistas pré-
darwinianas - as de Lamarck, Chambers, Spencer e dos Naturphilosophen alemães - consideravam a evolução um 
processo orientado para um objetivo. A ‘ideia’ de homem, bem como as da flora e fauna contemporâneas, eram 
pensadas como existentes desde a primeira criação da vida, presentes talvez na mente divina. Essa ideia ou plano 

53



A  primeira  objeção  afirma  que  Darwin  não  era  progressista,  estranhava  o 

progressismo; para respondê-la, sugiro uma incursão em três de seus textos clássicos: a Viagem 

de um naturalista ao redor do mundo, eloquente texto de juventude, A origem das espécies, livro 

de maturidade e A origem do homem, obra de seu período vetusto. Antes, porém, faz-se mister 

uma  breve  preparação  no  terreno  da  história  das  ideias:  quando  concretamente  aplicada  à 

realidade,  a  ideia  de  progresso  desnudou  uma  característica  de  particular  relevância 

(especialmente  útil  quando  se  trata  de  reconhecer  as  suas  ocorrências).  Santo  Agostinho 

identificara o progresso com os avanços da causa cristã e de sua Igreja, e um problema ético 

imediatamente  apresentou-se:  como considerar  o  sacrifício  que  a  sequência  de  um processo 

impõe  àqueles  que  o  vivem?  Por  exemplo,  se  o  esforço  da  Igreja  para  crescer  e  tornar-se 

universal devia ser apoiado, como entender o sacrifício dos mártires ou o holocausto de seus 

inimigos? Seu argumento, amplamente apreciado pela posteridade, foi considerá-los imbricados 

à  causa  e,  portanto,  legítimos  em nome do bem que  advirá.  Desde então,  todo pensamento 

progressista passou a obedecer a esta estrutura, sendo a desgraça presente imposta pelo processo 

progressivo assimilada121. Por exemplo, quando escreveu tematizando a guerra dos EUA com o 

México, Marx adotou exatamente essa posição, alegrando-se pelo fato de que a prosperidade 

atingiria finalmente aqueles rincões desolados e miseráveis. Sem dúvida, de um ponto de vista 

progressista, o pensador alemão estava coberto de razão, pois os Estados do Texas, Califórnia 

etc. perfazem hoje, provavelmente, o lugar mais rico do mundo. Mas e os povos que lá viviam? 

E os seus “direitos”? O progresso que se abateu sobre eles fez o que sempre faz, submetendo-os 

aos vitoriosos, quando não trazendo a eliminação física.

fornecera  a  direção  e o impulso para todo o processo de evolução.  Cada novo estágio do desenvolvimento da 
evolução era uma realização mais perfeita  de um plano presente desde o início.  Para muitos,  a abolição dessa 
espécie de evolução teleológica foi a mais significativa e a menos aceitável das sugestões de Darwin. A origem das 
espécies não reconheceu nenhum objetivo posto de antemão por Deus ou pela natureza. Ao invés disso, a seleção 
natural,  operando  em  um  meio  ambiente  dado  e  com  organismos  reais  disponíveis,  era  a  responsável  pelo 
surgimento gradual,  mas regular,  de organismos mais elaborados,  mais articulados e muito mais especializados. 
Mesmo órgãos tão maravilhosamente adaptados como a mão e o olho humanos - órgãos cuja estrutura fornecera no 
passado argumentos poderosos em favor da existência de um artífice supremo e de um plano prévio - eram produtos 
de  um processo  que  avançava  com regularidade  desde  um início  primitivo,  sem contudo dirigir-se  a  nenhum 
objetivo. A crença de que a seleção natural, resultando de simples competição entre organismos que lutam pela 
sobrevivência,  teria  produzido  o  homem com  animais  e  plantas  superiores  era  o  aspecto  mais  difícil  e  mais 
perturbador da teoria de Darwin. O que poderiam significar ‘evolução’, ‘desenvolvimento’ e ‘progresso’ na ausência 
de um objetivo especificado? Para muitas pessoas, tais termos adquiriram subitamente um caráter contraditório” (A 
estrutura das revoluções científicas, pp. 214-15).
121Para Nisbet, “o mais importante legado de Santo Agostinho ... [é a] ideia, cheia de consequências, de a destruição 
ser necessária para que se possa realizar a redenção. A partir de Santo Agostinho, com poucas interrupções, houve 
no Ocidente  uma tradição  preocupada  em atingir  uma sociedade  perfeita,  seja  neste  mundo ou no próximo.  A 
condição  para  atingi-la  é  atravessar  necessariamente  um período  de  sofrimento,  tormentos,  fogo  e  destruição” 
(História da ideia de progresso, p. 85). O historiador informa-nos também que, em 1750, Turgot tomava “todas as 
experiências  concretas  da  raça  como o  mecanismo  indispensável  do  progresso,  não  lastimando  seus  erros  ou 
calamidades”, considerando “as migrações, as invasões e até as guerras à luz de sua eficácia em destruir a inércia e a 
rigidez da cultura” (idem, pp. 190 e 192). 
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Como progressista, Darwin não estranhava nenhum dos compromissos da ideia de 

progresso; quando circulou o globo em sua juventude, viajando a bordo do Beagle, o cientista 

inglês esteve nos pampas gaúchos e conheceu o general Rosas, um missionário genocida cuja 

tarefa,  recebida do governo de Buenos Aires,  era eliminar  os índios.  Esse fato era do pleno 

conhecimento de nosso autor, como a seguinte passagem de seu diário de viagem revela: “como 

as tribos errantes de índios montados, que sempre ocuparam a maior parte do país, passassem 

ultimamente  a  constituir  ameaça  às  estâncias  das  cercanias,  o  governo de  Buenos Aires,  de 

algum tempo para cá, tem mantido um exército, sob o comando do general Rosas, com o fim 

único de exterminá-las”122. Deste modo, a região toda ficou livre dos índios, o que permitiu ao 

sábio inglês caminhar por terra e trabalhar123. Essa não foi a única circunstância que possibilitou 

o  advento  da  moderna  biologia,  franqueando  observações  em  todas  as  partes  do  globo:  o 

imperialismo  inglês,  com  seus  interesses  representados  por  navios  mercantes  e  militares 

espalhados pelo mundo, também foi fundamental. Nosso autor testemunhou ainda outra faceta da 

relação entre os civilizados e os índios, mostrando-se consciente de cada detalhe:

“Os índios de toda idade e sexo fazem ofertas [ao deus Walleechu, na árvore sagrada]; 
julgam com isso que  seus  cavalos  se  tornarão  infatigáveis  e  que  serão  prósperos  e 
felizes. O gaúcho que me fez estas comunicações disse-me que, em tempo de paz, havia 
presenciado uma dessas cerimônias e que ele e seus companheiros havia esperado que 
os índios se retirassem para roubar-lhes os presentes deixados”124.

Imperialismo,  extermínio,  traição,  roubo  em  tempo  de  paz  e  tudo  o  mais;  os 

dominadores  não  economizaram  nenhuma  prática  de  seu  amplo  repertório,  e  o  resultado 

permitiu,  dentre  outras  coisas,  satisfazer  a  condição  de  possibilidade  para  o  surgimento  da 

moderna ciência  da vida.  Darwin não ignorava que se encontrava entre ladrões e assassinos, 

capazes de qualquer prática (não só contra aqueles que diziam serem seus inimigos125). Mas em 

nome do progresso, justificou os acontecimentos:

“O general Rosas expressou seu desejo de ver-me, fato esse que depois tive motivos de 
apreciar. É um indivíduo de extraordinário caráter e exerce no país uma predominante 
influência,  que  provavelmente  utilizará  a  bem  da  prosperidade  e  do  progresso  da  
nação... . Sua celebridade deve-se às leis que formulou para uso dentro de suas próprias 
estâncias, e também ao fato de ter disciplinado várias centenas de homens a resistirem 
eficazmente aos ataques dos índios. Correm muitas histórias sobre o modo brutal pelo 
qual  impunha  as  suas  leis...;  [assim,]  granjeou  em  todo  o  país  uma  popularidade 
ilimitada e, como consequência, poder despótico... . Durante a minha entrevista, nem 
sequer sorriu;  entretanto,  obtive passaporte  e ordem para utilizar-me dos cavalos  de 
posta do governo, os quais me foram cedidos de maneira excessivamente cordial e com 
a máxima presteza”126.

122Darwin, Viagem de um naturalista ao redor do mundo, p. 22.
123Idem.
124Idem.
125Nos pampas, o jovem naturalista constatou a banalidade do assassínio entre brancos (idem, p. 56).
126Idem, p. 23, itálico meu. Mais tarde, o general Rosas impôs uma ditadura militar à Argentina, tornando-se um 
brutal caudilho.
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O jovem viajante era um observador atento e realista; além do mais, não ignorava a 

sua  condição  de  parte  interessada  no  processo,  no  mínimo  como  alguém cuja  vontade  era 

produzir e fazer progredir a ciência. Testemunhou o rápido extermínio da população americana 

autóctone127 e sempre esteve muito bem informado acerca de ocorrências similares pelo mundo - 

em alguns momentos, produziu um tímido lamento humanitário; no mais das vezes, regozijou-se 

pelas  perspectivas  futuras  que  tal  situação  geraria.  Não  tenciono,  em absoluto,  “denunciar” 

Darwin ou coisa parecida: penso que o sábio inglês alcançou um modo autêntico de encarar a 

dinâmica das populações humanas, que não era nem de comédia nem de tragédia. Tal dinâmica 

se inseria no mesmo movimento que governa tudo o quanto é vivo, e o escândalo não cabe. O 

naturalista procurou extrair as generalizações mais realistas e seguras para elaborar uma teoria 

sólida,  buscando compreender  qual fator trouxe a vitória  ao vencedor (e não fazer juízos de 

moral  absoluta). Além  do  que,  o  cientista  inglês  testemunhara  também  a  violência, 

frequentemente homicida, com que os índios se tratavam mutuamente128, e a fúria com que se 

lançavam contra os europeus - em seus apontamentos existem muitas descrições desse tipo129.

Continuando,  em  A  origem  do  homem,  ao  considerar  a  história  e  com  franca 

capacidade de generalização, Darwin estabeleceu os princípios do devir humano:

“A extinção parcial  ou total  de muitas raças ou sub-raças  humanas é historicamente 
conhecida... . É fruto principalmente da luta entre tribos e entre raças...: quando, entre 
duas tribos em luta, uma se torna menos numerosa e menos poderosa do que a outra, a 
desavença se resolve logo mediante a guerra, o extermínio, o canibalismo, a escravidão 
e a absorção da mais fraca. Também quando uma tribo mais fraca não é destruída tão 
violentamente, uma vez iniciada a sua involução, a mesma vai lentamente minguando, 
reduzindo-se até extinguir-se” 130.

Pode não parecer muito elevado que tenhamos devorado nossos ancestrais, mas a lei do mais 

forte  para  Darwin  tem,  tanto  quanto  entre  os  seres  subumanos,  pertinência  na  experiência 

humana. Em 1871, quando publicou A origem do homem, as leituras de Kant exerciam grande 

influência sobre Darwin; todo o capítulo que trata da dinâmica das populações humanas resolve-

se dentro da moral do dever do pensador alemão, com as devidas referências bibliográficas. Não 

127O vazio demográfico criado permitiu aos gaúchos estabelecerem seu famoso modo de vida, que Darwin descreveu 
idilicamente, pois pode experimentá-lo e apreciá-lo: “foi esta a primeira noite que passei sob o céu aberto, tendo 
como cama a guarnição dos meus arreios. Deve ser grande a satisfação de gozar da vida independente de gaúcho - 
em se poder, a qualquer momento, parar o cavalo e dizer: ‘aqui passaremos a noite’. O silêncio sepulcral que reinava 
sobre a planície, a vigilância leal e atenta dos cães, e este grupo cigano de gaúchos que preparava cama ao redor da 
fogueira foram impressões que gravaram na minha mente uma imagem indelével desta primeira noite, e de que 
jamais me hei de esquecer” (idem, p. 23).
128Idem, p. 63.
129Separei uma descrição que ilustra bem o clima de terror em que se vivia durante a sua viagem: “levantamo-nos 
cedo  e  pusemo-nos  a  caminho,  passando,  dentro  em  pouco,  pela  posta  onde  os  cinco  soldados  tinham  sido 
massacrados pelos índios. O oficial apresentava dezoito ferimentos de lança, espalhados pelo corpo” (idem, p. 35).
130Darwin, A origem do homem, pp. 218 e 228.
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obstante, o cientista inglês assimilou de modo muito particular a ética de Kant (e a sua fonte 

inspiradora, o pietismo luterano): seus mais elevados imperativos deviam seu êxito às vantagens 

relativas que proporcionaram na luta pela vida; portanto, foram naturalmente selecionados131.  No 

que aqui nos concerne, as virtudes que trazem a vitória a uma tribo primitiva em seus embates 

com outras são também de ordem moral:

“Uma  tribo  que  conta  com  alguns  membros  que,  possuindo  em  medida  elevada  o 
espírito  de  patriotismo,  fidelidade,  obediência  coragem  e  simpatia,  estão  sempre 
dispostos a ajudar-se um ao outro e a sacrificar-se em prol do bem comum, poderia sair 
vitoriosa sobre algumas outras tribos: isto não seria nada mais e nada menos do que 
seleção  natural.  Em todos os  tempos do mundo inteiro  umas  tribos  têm suplantado 
outras”132.

Já o que determina a vitória de uma nação civilizada sobre uma tribo primitiva seria 

de  natureza  tecnológico-militar;  um episódio  narrado  por  nosso  autor  evidencia  esse  ponto: 

estava ele e alguns de seus companheiros embarcados no  Beagle em Porto Famine,  Terra do 

Fogo, quando por duas vezes alguns fueguinos os atacaram. Como outros membros da tripulação 

estavam na praia, com instrumentos e roupas, fez-se mister afugentar os índios:

“Ridículo  espetáculo  apresentaram eles,  no  binóculo,  quando,  ouvindo os  primeiros 
disparos dos canhões, e vendo as balas levantarem a água, abaixaram-se para apanhar 
pedras que, em ousado desafio, atiravam contra o navio, a um quilômetro de distância! 
Saiu,  a  seguir,  um  barco  com  ordem  de  descarregar  alguns  mosquetes  contra  as 
imediações  do  lugar  onde  se  achavam.  Escondendo-se  por  detrás  das  árvores,  em 
resposta a cada descarga de mosquetes, lançavam as suas flechas que, no entanto, caíam 
muito  aquém  do  barco.  O  oficial  apontava-as  a  rir-se;  isso  inflamou  a  cólera  dos 
fueguinos, que sacudiam os mantos, enfurecidos debalde. Vendo, afinal, que as balas 
alcançavam e feriam as árvores, tomaram-se de pânico e fugiram, deixando-nos em paz 
e sossego” 133.

A  superioridade  técnica  e  militar,  em  situações  de  embate,  fez-se  sentir 

indubitavelmente. Darwin narrou também outro episódio, no qual índios furiosamente investiram 

contra  uma  paliçada  espanhola,  armados  de  machadinhas;  entretanto,  as  madeiras  estavam 

pregadas, não amarradas como de costume e, por mais que tentassem invadir a área defesa, os 

nativos  não  conseguiram  fazê-lo.  Alvejados  todos  e  abatidos  alguns  pela  artilharia,  foram 

forçados à retirada: uma simples inovação tecnológica, o prego, determinou o resultado de uma 

131O reconhecimento de Darwin do valor de alguns mandamentos da moral tradicional, desde a leitura de Malthus, 
passou a se inserir numa compreensão geral da relatividade dos valores. Essa é a opinião de Desmond & Moore: “e 
se as mães polinésias afogam seus filhos por dever, ou os potentados orientais riem dos reis ingleses por estes não 
terem cem esposas?  Este espectro moral  não era mais estranho do que as  raças  de cães  que exibiam instintos 
diferentes. E o fato de que todos os humanos possuem algum tipo de moralidade (como quer que seja expressa) se 
devia  a  que  o homem,  ‘como o cervo’,  era  um ‘animal  social’.  Os atos  morais  eram tão instintivos  quanto o 
chamado de advertência do cervo. Eles haviam evoluído a partir dos instintos sociais para auxiliar a coesão da tropa 
humana ancestral. Eram socialmente úteis, ajudando a cimentar relações. Mesmo os preceitos cristãos, ‘tratai aos 
outros como a ti mesmo’ e ‘ama teu vizinho como a ti mesmo’ havia evoluído naturalmente a partir dos ‘instintos 
sexuais, parentais e sociais’ de nossos ancestrais” (Darwin – a vida de um evolucionista atormentado, p. 280). 
132Darwin, A origem do homem, p. 162.
133Darwin, Viagem de um naturalista ao redor do mundo, p. 69.
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batalha134. Para o naturalista, o resultado geral da história humana, marcada pela guerra entre os 

povos e disputa entre os indivíduos, é indubitavelmente o progresso - a saber, o surgimento de 

indivíduos e raças superiores, os povos civilizados135.

Em Darwin, o resultado da luta pela vida é o indicador mais seguro a determinar a 

superioridade individual ou específica; não obstante, o evolucionista propôs um segundo critério, 

com o intento de responder se podemos saber se a fauna e flora de um dado período seriam 

superioras  às  de  outro:  para  tanto,  para  o  cientista  inglês,  basta  saber  qual  conjunto  é 

cronologicamente o mais recente:

“Pela minha teoria, as formas recentes devem ser superiores às antigas, porquanto cada 
nova  espécie  se  forma  em razão  de  possuir  alguma superioridade que  lhe  permita 
superar as outras formas, especialmente as precedentes, na luta pela existência. Se fosse 
possível juntar num local os habitantes eocênicos e os atuais de determinada região, 
eliminando-se o fator climático e deixando-os em competição entre si, a fauna e a flora 
daquela época certamente levaria a pior e seria exterminada, assim como certamente 
derrotaria e exterminaria a fauna secundária, em idênticas circunstâncias, e esta, por sua 
vez, haveria de derrotar e exterminar a fauna paleozoica. Não tenho dúvida de que este  
processo  de  aperfeiçoamento  tenha  afetado  de  maneira  marcante  e  perceptível  a 
constituição física das formas de vida mais recentes e vitoriosas, em comparação com 
as antigas e extintas”136.

Temos aqui, como em geral nos variados progressismos,  a convicção que o mais 

recente  é  o  melhor;  entretanto,  a  justificativa  fornecida  por  Darwin  é  original:  com  mais 

aquisições de estrutura e instinto, a vitória dos descendentes na luta pela existência efetivamente 

134Idem, p. 21. Darwin tematizou o progresso em muitas outras passagens dessa obra (p. 67; pp. 77-78 etc.).  É 
interessante  observar  que  o  jovem  naturalista  ainda  registrava  o  progresso  dentro  de  um  quadro  cristão  e 
nacionalista:  “pela  contemplação  do estado atual,  é  impossível  não  avançar  o  olhar  esperançoso  para  o futuro 
progresso de quase todo um hemisfério.  A marcha do progresso, consequência da introdução do cristianismo nos 
mares do Sul, talvez não encontre rival nos registros da história. É tanto mais notável quando se lembra de que, não 
havia mais que sessenta anos, Cook, cujo juízo excelente ninguém haverá de pôr em dúvida, tinha declarado não ver 
possibilidade alguma de mudanças. Entretanto, essas mudanças se verificaram pelo espírito filantrópico da nação 
britânica. Na mesma região do globo ergue-se a Austrália, ou, com efeito, poder-se-ia dizer, ergueu-se como um 
grande centro de civilização, que, numa época não mui distante, dominará como imperadora do hemisfério sul. É 
impossível a um inglês contemplar essas colônias distantes sem sentir satisfação e orgulho. O arvorar da bandeira 
britânica parece resultar, como consequência certa, na disseminação da riqueza, da prosperidade, da civilização” (p. 
132, itálicos meus).
135Acerca  do  processo  que  produziu  o homem,  Darwin  disse  que  “o progresso tem sido  mais  geral  do que  o 
retrocesso segundo o qual o homem, ainda que com passos lentos e descontínuos, emergiu de uma condição baixa 
para um nível  altíssimo” (A origem do homem,  p. 175, itálico meu).  Sobre as condições  do progresso social e 
econômico, vide p. 172, Para Darwin, o melhor resultado do devir humano são as raças e os indivíduos superiores, 
pois “a hereditariedade da propriedade, em si mesma, está muito longe de constituir um perigo; com efeito, sem 
acumulação de capital, as artes não poderiam progredir e é sobretudo mediante o seu poder que as raças civilizadas 
estenderam e continuam estendendo por toda parte a sua ordem, de modo a assumir o lugar das raças inferiores. 
Nem mesmo uma moderada acumulação de riqueza interfere no processo de seleção. Quando um homem pobre se 
torna modestamente rico, os seus filhos se inserem no exercício de profissões onde há luta à farta, de modo que 
aquele que é hábil física e mentalmente tem melhor sucesso” (idem, p. 163).
136Darwin,  A origem das espécies,  p. 268, itálicos meus. Para o cientista inglês, inferioridade e superioridade são 
claramente  conceitos  descritivos de uma realidade natural,  como na passagem seguinte:  “os habitantes  de cada 
período  sucessivo  da  história  do  mundo  derrotaram seus  predecessores  na  corrida  pela  existência:  ipso  facto,  
colocam-se nos degraus superiores da escala da natureza, o que pode explicar o sentimento vago e indefinido de 
tantos paleontologistas de que os organismos teriam progredido no seu conjunto” (idem, p. 273).
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deve ter acontecido. No tema do homem na natureza, em oposição ao criacionismo, Darwin não 

considera o homem um ser a parte: as leis que constituíram todos os seres vivos são as mesmas 

que  nos  engendraram e  governam.  Se  variação,  herança  e  seleção  natural  (e  a  dominância, 

posição que alguns seres vivos gozam na teia de relações) valem universalmente, devem valer 

também para nós. Assim, como prova final de que Darwin pensava uma cadeia dos seres, na qual 

o homem é o mais alto resultado de um processo cego e sem fim (que nenhuma providência ou 

finalidade constituiu), aponto a seguinte passagem:

“O homem é o animal mais potente que jamais apareceu sobre a Terra.  Espalhou-se 
mais amplamente do que qualquer outra forma altamente organizada; e todas as demais 
se  têm dobrado diante dele.  Ele deve  claramente  esta  imensa  superioridade  às  suas 
faculdades intelectuais, aos seus costumes sociais que o guiam em ajuda e defesa dos 
companheiros bem como à sua estrutura física. A suprema importância destes caracteres 
foi provada pela decisão final da luta pela vida”137.

Com vistas ao progresso futuro da humanidade, o processo natural que permitiu a 

passagem da condição primitiva para a civilizada não deveria ser obstado, como segundo nosso 

autor é feito em nossas sociedades; para tanto, recomenda a velha solução de Malthus (agora 

com  o  reforço  dos  escritos  de  Galton),  propondo  que  devemos  “suportar  o  efeito, 

indubitavelmente mau, do fato de que os fracos sobrevivem e propagam o próprio gênero, mas 

pelo  menos  se  deveria  deter  a  sua  ação  constante,  impedindo  os  membros  mais  débeis  e 

inferiores  de  se  casarem  livremente  como  os  sadios.  Este  impedimento  poderia  ser 

indefinidamente incrementado pela possibilidade de os doentes do corpo e do cérebro evitarem o 

matrimônio, embora isto seja mais uma esperança do que uma certeza”138.

137Darwin,  A origem do homem, p. 63. Segundo Darwin, o homem inventou “a linguagem e reúne condições de 
utilizar  armas,  instrumentos,  armadilhas  etc.,  com o que se defende,  mata ou caça  a  presa  e  obtém também o 
alimento. Construiu jangadas e canoas para pescar e para chegar às vizinhas ilhas férteis. Descobriu a arte de fazer o 
fogo, com o qual raízes duras e fibrosas são tornadas digeríveis e raízes e ervas venenosas se transformam em 
inócuas. A descoberta do fogo, provavelmente a maior que o homem jamais realizou, afora a linguagem, precede a 
alvorada da história. Estas numerosas invenções, por força das quais o homem primitivo se tornou tão predominante, 
constituem resultado direto do desenvolvimento dos seus poderes de observação, memória, curiosidade, imaginação 
e razão” (idem, p. 64). Muitas outras passagens dessa obra indicam o verdadeiro pensamento de seu autor. Cito aqui 
apenas  mais  uma:  “todo  organismo  conserva  ainda  o  tipo  original  de  estrutura  do  antepassado  do  qual 
originariamente se derivou. Segundo esta  hipótese,  parece  que,  se  considerarmos as provas geológicas,  em seu 
conjunto a organização progrediu no mundo em lentos e ininterruptos passos. No grande gênero dos vertebrados 
atingiu a culminância no homem” (idem, p. 196).
138Idem, p. 162. Quanto à “ajuda que nos vemos forçados a prestar”, Darwin escreveu: “nos selvagens, as fraquezas 
do corpo e da mente são imediatamente eliminadas; aqueles que sobrevivem, apresentam normalmente um vigoroso 
estado de saúde. Nós, homens civilizados, por outro lado, envidamos todos os esforços para deter o processo de 
eliminação; construímos asilos para loucos, aleijados e doentes; instituímos leis para os pobres e os nossos médicos 
exercitam ao máximo a sua habilidade para salvar a vida de quem quer que seja no último momento. Há motivo para 
se crer que a vacinação tenha salvado um grande número daqueles que, por sua débil constituição física, não teriam 
em tempo resistido à varíola. Desta maneira, os membros fracos das sociedades civilizadas propagam o seu gênero. 
Nenhum daqueles que se têm dedicado à criação dos animais domésticos duvidará que isto possa ser altamente 
perigoso para a raça humana. É surpreendente ver com que rapidez a falta de cuidados, ou cuidados inapropriados, 
leva a degeneração de uma raça doméstica; mas, com exceção do homem, é raro que alguém seja tão ignorante a 
ponto de permitir que os próprios animais piores se reproduzam” (pp. 161-62). Quanto a este ponto, paro por aqui; 
mas as citações apresentadas cobrem apenas a ponta do iceberg do que Darwin e os seus escreveram sobre o tema.
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Por  ter  se  dado  ao  trabalho  de  ler  os  livros  do  próprio  Darwin,  não  se  fiando 

inteiramente  na  literatura  secundária,  Blanc  acabou  por  recusar-se  a  localizar  (como  fez  a 

tradição  de  divulgação  científica)  a  origem do  darwinismo  social  em Herbert  Spencer139;  o 

comentador francês percebeu que o responsável pela aplicação da teoria da evolução por seleção 

natural às sociedades humanas foi o próprio Darwin (consequência lógica, afinal era um ponto 

programático de sua nova filosofia não considerar o homem, em nenhum sentido, uma espécie à 

parte na natureza). Inevitavelmente, tal política remete-nos de Darwin a Malthus, e Blanc acaba 

por admiti-lo (e, com isto, a ideia de evolução como progresso):
 

“É  preciso  reconhecer  que  alguns  trabalhos  de  Darwin  caminhavam  no  sentido  do 
racismo  científico.  Um  bom  número  de  biólogos  atuais  dificilmente  o  aceitam  e  
chegam a  negá-lo  pura  e  simplesmente.  No  entanto,  mesmo o  título  completo  da 
principal obra de Darwin é por demais explícito: Sobre a origem das espécies por meio  
da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela existência. E 
em The descent of man algumas passagens são claras. Darwin escreveu neste livro que 
existe uma hierarquia das raças, com as inferiores sendo representadas pelos selvagens 
(os negros da África e da Oceania;  os índios da América do Sul etc.);  as superiores 
pelos civilizados, com as nações europeias representando o topo da civilização, segundo 
a expressão do próprio Darwin”140.

Como um historiador observou, nosso século foi marcado por extremos políticos; a 

ciência que os blocos produziram também oscilou em seus compromissos, como não poderia 

deixar  de ser exceto aos que sonham com sua pura objetividade.  Com a presente vitória  da 

democracia,  os  cientistas  tendem a  reinterpretar  e  rescrever  seu passado,  denunciando como 

pseudociência  principalmente  o  trabalho  de  seus  membros  menos  destacados  cujas  posições 

sejam incômodas; não obstante, alguns autores possuem contribuições atualíssimas e seus nomes 

eminentes são momentaneamente indissociáveis de sua ciência. Por exemplo, existe um esforço 

em curso para preservar Darwin já há algum tempo, responsabilizando outros cientistas por suas 

posições agora consideradas “erradas” (Galton, Spencer ou qualquer outra vítima póstuma); com 

muito menor tolerância, tais cientistas menores são logo denunciados como pseudo-cientistas, 

místicos  irracionais  ou  políticos  mal-intencionados  que,  estranhos  à  atividade  científica,  de 

algum modo teriam conseguido invadi-la e conspurcá-la141. A eugenia, decorrência incômoda da 
139Contudo, o primeiro impulso de Blanc foi seguir o roteiro tradicional: “Spencer sustentava que os Estados não 
deveriam entravar o processo natural de seleção bio-sociológica das elites. As medidas sociais, cuja finalidade era 
ajudar os pobres, eram absurdas: a teoria científica da seleção natural mostrava que os inferiores, os menos aptos, 
deveriam morrer mais cedo e deixar menos descendentes” (Os herdeiros de Darwin, p. 183).
140Idem, p. 184, negrito-itálico meu. Blanc cita Wallace, cujo testemunho sobre o pensamento de Darwin segue A 
origem do homem - os pobres, protegidos, estariam degenerando a humanidade: “numa de suas últimas conversas 
com  Darwin  (antes  de  sua  morte),  este  teria  expressado  um  ponto  de  vista  pessimista  quanto  ao  futuro  da 
humanidade: ‘Na civilização moderna, a seleção natural não tem nenhum papel e não são os mais aptos que deixam 
mais  descendentes.  Os  que  vencem  a  corrida  pela  riqueza  não  são  de  modo  algum  os  melhores  ou  os  mais 
inteligentes  e  é  evidente que nossa população  se renova,  a  cada  geração,  muito mais  efetivamente  nas classes 
inferiores que nas superiores’” (Blanc, Os herdeiros de Darwin, p. 185).
141Por exemplo, acerca do darwinismo social, Bates disse a Kropotkin ser “uma vergonha pensar no que eles fizeram 
das ideias de Darwin” (apud Ferreira, Bates, Darwin, Wallace, p. 91, itálico meu). Repare-se no impessoal eles - os 
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teoria da descendência com modificação quando aplicada aos homens, foi praticada na Esparta 

antiga, defendida por Platão e, muito depois, por Darwin; a se crer nas reportagens da grande 

imprensa, foi política de alguns países europeus e de alguns estados dos EUA até ao menos a 

década de sessenta142. Uma parte dos biologistas mais velhos envolveu-se em atos e ideias não-

democráticos e outra parte procura, há vários anos (escandalizada especialmente pelo nazismo, 

que não foi o primeiro, único ou último esforço político nesse sentido) reinterpretar e rescrever a 

história de suas crenças. Para tanto, o fundador do evolucionismo selecionista científico jamais 

teria defendido qualquer tese agora eticamente difícil – isto é parte de um esforço em curso para 

reorientar os compromissos éticos e políticos da ciência, e as novas e forçadas interpretações da 

biologia para sua teoria fundadora tentam discretamente realizar uma tarefa escandalosa.

A segunda objeção, que permite aos atuais evolucionistas selecionistas negarem o 

aprimoramento dos seres vivos, consiste numa interpretação restritiva do conceito darwiniano de 

evolução,  que  se  confundiria  com adaptação  local.  Procurando  circunscrever  o  que  Darwin 

muitas vezes chamou de aperfeiçoamento, melhora, ganho de complexidade etc., a um processo 

no  qual  os  organismos  permanecem  colados  às  suas  condições  locais  de  vida,  os  novos 

intérpretes observam a falsidade do fixismo e a existência de uma eterna e incessante alteridade, 

apenas e tão somente; porém, tal devir jamais segue no sentido de seres melhores. Assim, não 

haveria  hierarquia  na  natureza  viva,  pois  cada  um  dos  seres  vivos  estaria  igualmente  bem 

adaptado às suas circunstâncias particulares. Por um lado, esse modo de conceber a natureza viva 

aproxima-se demasiadamente do criacionismo, na convicção de que, no limite, todos os seres 

estão perfeitamente adaptados aos locais onde vivem - por essa interpretação, sequer pode-se 

explicar a extinção de modo darwiniano143. Entretanto, Darwin manteve que as adaptações são 

imperfeitas, e que sempre existe a possibilidade de surgir uma adaptação mais perfeita do que a 

anterior, pois “a seleção natural tende apenas a dotar cada criatura de um grau de perfeição igual 

ou ligeiramente superior ao dos outros habitantes da região com os quais ela terá de lutar para 

sobreviver”144. Por muito que esse aspecto incomode a opinião igualitarista contemporânea, é 
responsáveis  são  indeterminados  (Spencer  ainda  não  estava  inteiramente  à  mão).  O  próprio  Ferreira  buscou 
preservar a imagem de Darwin, apontando seu primo Galton como o verdadeiro vilão (idem, p. 86).
142No Brasil, a revista Veja publicou uma reportagem sobre esse assunto, em 1997.
143Como vimos, para Darwin, a extinção é o resultado de um embate entre  desiguais,  que reserva aos fracos o 
desaparecimento. Na medida em que os evolucionistas contemporâneos sustentam que todos os organismos estão 
igualmente bem adaptados às suas condições locais, o único resultado possível da contenda seria o empate, e não 
poderia haver extinção.
144A origem das espécies,  p. 181. E Darwin continua: “os indivíduos da flora e da fauna da Nova Zelândia,  por 
exemplo,  são perfeitos  quando comparados  entre  si,  embora  atualmente  estejam cedendo terreno  ante a  legião 
invasora dos vegetais e animais importados da Europa. A seleção natural não produzirá a perfeição absoluta. As 
maiores autoridades sobre o assunto afirmam que a correção da aberração da luz não seria perfeita mesmo no órgão 
mais  perfeito,  que  é  o  olho.  Se  nossa  razão  nos  leva  a  admirar  com  entusiasmo  tantos  e  tantos  dispositivos 
biológicos naturais, ela mesma nos mostra, ainda que muitas vezes nos possamos enganar em ambos os casos, que 
vários outros já não são assim tão perfeitos. Acaso poderíamos considerar perfeitos os ferrões das vespas ou das 
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forçoso admitir que, para o biólogo inglês, os seres vivos estão adaptados desigualmente às suas 

condições de vida - sua concepção de natureza é fundamentalmente aristocrática145. Por outro 

lado, é necessário recordar que o sábio inglês sustentava que o processo evolutivo deveria ser 

compreendido  à  luz  da  teoria  das  probabilidades146 (que  Darwin  nunca  desenvolveu, 

permanecendo sempre como uma intuição): as variações são raras e, as vantajosas, mais raras 

ainda. É nas espécies  dominantes, a saber, as possuidoras de um amplo número de indivíduos 

distribuído  num grande  espaço geográfico,  que  as  variações  vantajosas  podem ocorrer  mais 

frequentemente  com  alguma  chance  de  retenção.  Segundo  Darwin,  “como  as  variações 

indubitavelmente  úteis  ou  estéticas  só  apareçam  ocasionalmente,  a  probabilidade  de  seu 

surgimento  será  tanto  maior  quanto  mais  numerosos  forem os  indivíduos  da  espécie  criada. 

Portanto, o fator número de indivíduos é da maior importância para que esse processo seja bem 

sucedido”147.

Agora com atenção, com vistas à intelecção de como, no pensamento de Darwin, a 

adaptação local é superada rumo a uma adaptação superior: num primeiro momento, uma espécie 

a controla  um  conjunto  de  circunstâncias  físicas  e  relacionais  b.  Quando,  num  segundo 

momento, uma parte afortunada da população da espécie a acumular variações vantajosas, estes 

animais c passam a dominar sobre um conjunto de circunstâncias físicas e relacionais d (definido 

agora como  a soma de  a+b). Quando uma população de animais sofre uma clivagem, a parte 

evolvida imediatamente faz com que seu meio imediatamente torne-se mais complexo também, 

pois as relações que se estabelecem entre os animais também fazem parte do meio-ambiente. 

Assim, a variedade  c domina o que seus ancestrais  a já dominavam, a saber,  b, junto com a 

própria espécie da qual descendem e não mais pertencem exatamente (a+b, a nova situação d). 

Parte da população animal  tornou-se mais  complexa,  e as relações inter  vitais  de um habitat 

imediatamente  tornaram-se  mais  complexas  também.  O  meio  no  qual  a  descendência  com 

abelhas, sabendo que estes, quando usados para atacar os inimigos desses insetos, não podem ser retirados, já que 
são serrilhados para dentro, e que por isto seu possuidor fatalmente morrerá, desde que a perda do ferrão acarretará 
também a perda de suas vísceras?” (idem, p. 181). Segue outra passagem relevante quanto ao ponto: “não há região 
conhecida na qual todos os habitantes nativos estejam tão bem adaptados entre si e em relação às condições físicas 
locais que nenhum deles pudesse ser de algum modo melhorado, já que em todo lugar do mundo os habitantes 
originais  há  muito têm sido sobrepujados  pelas  espécies  aclimatadas,  permitindo que os  invasores  acabem por 
apossar-se de sua terra” (idem, p. 101). Assim, para o sábio inglês,  todas as adaptações  são  imperfeitas,  e este 
entendimento é de capital importância para a sua teoria.
145Segundo Ferreira,  assim entendeu Haeckel: “Virchow... ficou alarmado, na Alemanha, com a possibilidade de 
uma fusão entre evolucionistas e socialistas, apesar de Haeckel insistir que o evolucionismo era antes aristocrático 
do que socialista” (Bates, Darwin, Wallace, p. 84).
146A teoria das probabilidades é citada em A origem das espécies, p. 51.
147Darwin, A origem das espécies, p. 69. Sobre a extensão territorial, vide pp. 114-16; Darwin toca no ponto também 
em A origem do homem: “se considerarmos que todas as raças humanas formam uma única espécie, a sua extensão é 
enorme; raças  separadas,  como as americanas  e as polinésicas,  estendem-se muito amplamente.  É uma lei  bem 
conhecida  aquela  que  diz  que  espécies  bastante  amplas  são  muito  mais  variáveis  do  que  espécies  de  escassa 
extensão” (p. 43).
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modificação  vinga  é  inevitavelmente  mais  complexo  do  que  aquele  no  qual  seus  ancestrais 

vingaram  –  portanto,  a  adaptação  possui  um  componente  local,  imediato  e,  imbricado  à 

evolução, outro com tendência ao infinito.

Uma  espécie  extraordinariamente  sofisticada  pode  descolar-se  de  seu  meio 

originário, invadir e tornar-se dominante em inúmeros ambientes, como Darwin apontou no caso 

do homem. Sua atuação acabará por provocar a extinção de seus competidores diretos, inclusive 

de sua espécie ancestral, além de muitas espécies das quais se alimenta (ou ainda, por força da 

alteração do antigo equilíbrio que, indiretamente, prejudicará algumas espécies). Esses lugares 

serão todos ocupados por seus descendentes,  e  as variações que destes surgir continuarão o 

infindável processo148. Assim, no pensamento de Darwin, parte da natureza existe em simples 

alteridade, mas uma parte pequena acumula.

Comentando a teoria de Darwin, Peirce ofereceu uma contribuição original para a 

demonstração  matemática  de  como  a  evolução  selecionista  progride:  variações  meramente 

fortuitas, se hereditárias, resultam não apenas em mera alteridade ou num mutacionismo ubíquo, 

mas em progresso contínuo e indefinido de uma parte da natureza viva no sentido de uma maior 

quantidade e melhor qualidade. O matemático americano sugeriu que se imagine um milhão de 

jogadores apostando o seu único dólar no par ou no ímpar de um lance de dado; após a primeira 

jogada,  a  probabilidade  indica  que metade  dos participantes  está  liminarmente  fora  do jogo, 

enquanto metade dos jogadores agora tem dois dólares (surge aqui um primeiro tema qualitativo, 

o extinto e o sobrevivente). Após a segunda jogada, 250.000 jogadores voltam a ter apenas um 

dólar (no limite da sobrevivência & extinção) e 250.000 jogadores possuem agora três dólares. A 

terceira  jogada conduz metade  dos  que tem apenas  um dólar  à  ruína (os  jogadores  extintos 

perfazem agora 625.000); 250.000 jogadores têm agora dois dólares (metade dos que tinham um 

dólar mais a metade dos que tinham três dólares) e 125.000 jogadores possuem quatro dólares.

A progressão  dos  números  dessa  prova  imaginária  encontra-se  no  APÊNDICE I 

desta dissertação, no qual a evolução da tabela apresenta a) um número paulatinamente maior e 

extraordinário  de  jogadores  extintos,  tal  como  a  paleontologia  constata  ter  ocorrido  com as 

espécies  na  natureza;  b) a  diversificação  paulatina  das  fortunas  (a  especiação buscada  por 

Darwin, ou seja, a origem das espécies); e  c) uma fortuna maior do que todas as outras (um 

148Nas palavras de Darwin: “dentro de uma área ampla e aberta, não só haverá maior probabilidade de que surjam 
variações favoráveis, dado o grande número de indivíduos de cada espécie ali existente, como também as condições  
de vida são infinitamente mais complexas. Se algumas espécies forem modificadas e aperfeiçoadas, outras também 
terão de se aperfeiçoar em grau correspondente, pois do contrário serão exterminadas. Além do mais, cada nova 
forma, tão logo esteja aperfeiçoada, estará em condições de se espalhar por toda aquela área contínua e aberta, 
entrando em seguida em competição com as demais. Os lugares a serem disputados, sendo mais numerosos numa 
área extensa, tornarão essa disputa ainda mais acirrada do que o seria numa pequena área isolada” (A origem das 
espécies, p. 116. Itálico meu). 
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segundo tema qualitativo: enquanto o jogo segue, antes de acabar pela extinção dos concorrentes, 

o afortunado dominante,  além de vivo,  domina o mundo. As espécies não apenas habitam o 

mundo, mas nele posicionam-se diversamente)149.

A acumulação (herança e retenção) das variações fortuitas que mais bem adaptam 

seus portadores aos seus  habitats resulta matematicamente em progresso inevitável. Peirce foi 

provavelmente o primeiro a demonstrar a evolução assim, pois embora Darwin tenha cogitado da 

utilidade dos horizontes  propiciados pela  matemática,  jamais  se ocupou em apresentar  a sua 

posição em números, preferindo sempre esquemas conceituais e discursivos. A argumentação do 

filósofo americano é  absolutamente  heurística  (ou,  como preferiria  dizer,  abdutiva):  os seres 

vivos que perderam em complexidade (no caso, riqueza), até adentrar o insuportável, extinguem-

se,  e os que restam são o fruto de um simples  processo de permanência  aleatória  e fortuita 

(alguém - não se sabe quem - permanecerá vivo por certo tempo), uns porque se transformaram 

em  pobres  (simples),  mas  ainda  não  no  limite  da  extinção,  outros  porque  ficaram  ricos 

(complexos). O quadro se dilatará até um máximo de elasticidade e, depois, levará a maior parte 

dos dólares de volta à banca150.

O  conceito  de  evolução  não  só  expressa  o  espírito  do  tempo  como  também 

contempla  o resultado geral  da variação,  herança  e  seleção  natural.  Na teoria  de Darwin,  o 

posicionamento dominante joga um papel absolutamente decisivo, pois é solidário à metáfora da 

luta pela sobrevivência:  em uma teia  hiper complexa de relações vitais,  os seres dominantes 

possuirão um papel muito mais importante na história da vida. Eles constituem o tronco central 

da árvore da vida darwiniana151.

149Cf. Peirce,  Collected papers,  vol.  I,  § 395. Segundo Peirce,  “a teoria  de Darwin sustenta que a evolução se 
processa pela ação de dois fatores: 1) através da hereditariedade, princípio produtor de uma descendência quase 
igual aos seus pais, que dá já lugar ao “acaso” ou variações acidentais (as variações muito pequenas são muito mais 
frequentes do que as grandes); 2) pela destruição das raças ou da prole incapazes de conservar a taxa de nascimento 
acima da mortalidade média. Esses princípios darwinianos tão simples são capazes de grande generalização. Onde 
quer que exista um grande número de objetos que possuam uma tendência de manter certos caracteres inalterados - 
não absolutamente, entretanto, mas dando lugar para variações casuais -, se as variações forem impedidas em certas 
direções pela destruição de tudo que alcance o limite do item dois, então haverá uma gradual tendência da mudança 
casual acontecer nas direções de partida. Assim, se um milhão de jogadores se sentassem para apostar num mesmo 
jogo, um após o outro se arruinariam, e a quantidade de saúde dos que permanecessem perpetuamente melhoraria. 
Aqui está, indubitavelmente, uma fórmula genuína da evolução possível, sua operação explicando o muito ou o 
pouco no desenvolvimento das espécies animais e vegetais” (idem, vol. VI, § 15. Tradução minha).
150Segundo  Peirce,  “então,  haverá  um  contínuo  incremento  de  riqueza  (um  tipo  de  adaptação  ao  meio  pela 
sobrevivência  do  mais  apto)  gerado  pela  eliminação  dos  jogadores  que  perderam  seu  último  dólar.  Ver-se-á 
facilmente  que  o acúmulo  da  riqueza  de  uns  vem da  subtração  das  pequenas  fortunas  de  outros,  homens  que 
continuaram apostando porque inicialmente acumularam” (Collected papers, vol. I, § 395. Tradução minha). Como 
um terrível prognóstico, o esquema tende a possuir no fim uma banca de extintos e uma única grande fortuna.
151Cf. Darwin: “as novas formas produzidas nessas áreas extensas, uma vez que já tenham sobrepujado numerosos 
competidores, serão as que irão apresentar maior dispersão, as que irão produzir a maioria das novas variedades e 
espécies, e as que irão desempenhar papel mais importante na história evolutiva do mundo orgânico” (A origem das 
espécies, p. 116).  
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CONCLUSÃO

Provecto, Darwin duvidou que o gradualismo fosse a melhor hipótese auxiliar para a 

sua teoria da evolução por seleção natural; a Europa assistia a um renascimento do lamarckismo 

e o próprio sábio inglês participava dessa recaída cultural. Assim, tratou de substituir as lentas e 

aleatórias  variações  graduais  pelas  transformações  rápidas  e  dirigidas  proporcionadas  pelo 

hábito; afinal, os físicos escoceses estimavam, naquele momento, a idade da Terra em apenas 

100 milhões de anos (hoje, sabemos,  tal  estimativa era um contragolpe de cientistas devotos 

contra a teoria revolucionária). Não obstante, apesar da reforma ad hoc no núcleo central de sua 

teoria, o sábio inglês jamais abdicou do mérito de ter construído uma alternativa laica para a 

biologia:

“Alguns daqueles que admitem o princípio da evolução mas rejeitam a seleção natural, 
ao  tecerem  críticas  ao  meu  livro,  parecem  esquecer  que  eu  tinha  pelo  menos  dois 
objetivos em mente. Com efeito, se me equivoquei ao atribuir à seleção natural uma 
excessiva importância,  a qual hoje estou bem longe de admitir, ou se lhe exagerei  o 
poder que em si mesmo é provável, pelo menos  espero ter prestado um bom serviço  
ajudando a pôr por terra o dogma das criações separadas”152.

Darwin sabia perfeitamente bem que havia proposto uma perspectiva evolucionista 

num  quadro  conceitual  agnóstico  e  no  interior  de  uma  visão  imanentista  da  natureza,  que 

permitiria  aos  membros  da  comunidade  científica  que  assim  desejassem  se  libertarem  dos 

postulados  teológicos  enraizados  na  biologia  e  obterem  autonomia  para  esta  ciência.  As 

liberdades intelectual e política (pois o Estado inglês era confessional) estavam ao alcance da 

mão,  pois  de  sua  filosofia  natural  decorria  também  uma  política  social  alternativa  e 

autenticamente liberal; ademais, como a restauração do fixismo estava fora do horizonte, a tarefa 

principal havia sido realizada.

Negar a visão de mundo fornecida pela religião parece ter sempre sido, mostra-nos a 

história, o primeiro movimento da ciência natural; assim fizeram vários físicos antigos, alguns 

adeptos da nova astronomia copernicana e muitos biólogos evolucionistas (para ficar nos limites 

deste trabalho). Entretanto, apesar da imagem que os próprios cientistas procuram nos fornecer 

de seu empreendimento, não é seguro que a causa do afastamento da ciência e da religião seja o 

emprego  da  lógica,  do  princípio  da  causalidade,  a  ausência  de  fé  ou  a  presença  da  razão 

(qualquer que seja a definição que se dê a este controvertido conceito). Quando consultamos a 

história  da  ciência,  há  boas  razões  para  crer  que  acordos  políticos,  partidos,  hipóteses 

logicamente  duvidosas,  intuições  e  motivações  tenham  desempenhado  um  papel  discreto  e 

152Darwin, A origem do homem, p. 78.
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inestimável na construção da filosofia natural. Assim, as ideias de Kuhn em filosofia da ciência 

(tendo a história da ciência num lugar de destaque) permitem uma compreensão mais ajustada da 

natureza da ciência e de seus argumentos, especialmente nos episódios revolucionários. Penso 

que o caso da teoria da evolução por seleção natural,  que modificou o modo como vemos o 

mundo através de fatos153,  generalizações,  analogias,  metáforas,  metafísica (e uma motivação 

obsessiva: superar a religião) ilustra bem a nova perspectiva. 

153Darwin  produziu  cinco  ordens  distintas  de  provas  da  evolução  no  terreno  técnico-científico  (cf.  Blanc,  Os 
herdeiros de Darwin, p. 52): 1) paleontológicas: ampliação do acervo de fósseis existentes e reconhecimento de seu 
sentido evolucionário, através da datação geológica;  2) biogeográficas: comparação entre espécies que só existem 
numa dada região com fósseis análogos, que só surgem nessa região; constatação que espécies que migraram se 
assemelham às que existem de onde saíram; 3) taxonômicas: novo modo de dispor os seres conhecidos, não mais na 
horizontal  de  Lineu,  mas  numa  árvore  genealógica  vertical.  Essa  nova  apresentação  evidencia  relações  de 
descendência com modificação;  4) morfológicas:  homologias  estruturais entre  espécies  distintas,  indicadoras  de 
hereditariedade (tais como os ossos da mão do homem, da asa do morcego, da nadadeira do golfinho e da pata do 
cavalo,  todos  dispostos  num mesmo plano);  5) embriológicas:  semelhança  nos primeiros  estágios  de  vida dos 
vertebrados,  que  teriam realizado  a  seguinte  ordem evolutiva:  peixes,  anfíbios,  répteis,  aves  e  mamíferos.  Os 
embriões das fases avançadas recapitulariam as passadas (presentemente, esta última ordem de provas não encontra 
aceitação entre os biólogos). Tomadas isoladamente, as evidências indiretas sustentavam bastante bem a evolução; 
conjugadas, ganharam extraordinária coesão.
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