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P R Ó L O G O 

Este trabalho persegue um objectivo básico, bem pouco 
original aliás, e que o seu título esconde completamente: ten
tar compreender como se pode realizar investigação filosófica com al
cance de ordem cognitiva. 

Questão relativamente recente na história da filosofia, 
ela com dificuldade pode ser elidida, sobretudo pelos herdeiros 
de Kant. Por simples inércia, contudo, ou até por falta de 
meios, a filosofia furta-se, frequentemente, ao esforço de des
cobrir o seu rosto próprio, imagina até que a sua face já se es 
fumou e, resignada, deixa-se resvalar de modo fácil - frente à 
drástica dicotomia experimentação/especulação - para o lado des
ta última, como se qualquer outra forma de existência no domí
nio cognitivo lhe fosse totalmente impossível. 

Se tal situação pode em nada perturbar muitos dos que a 
ela se dedicam, noutros - entre os quais nos contamos - gera, 
por simples razões temperamentais, supomos, uma certa intranqui
lidade, que se traduz mesmo numa dúvida sobre o interesse do seu 
labor profissional. 

Não tem sido difícil ã filosofia continuar a merecer o 
respeito público, quando se exprime em termos ontológicos, an
tropológicos ou éticos. Neste aspecto, ela parece não competir 
directamente com as ciências e, talvez por isso mesmo, o cien
tista lhe reconheça, ainda, legitimidade em se pronunciar, ao 
menos, sobre a valoração humana do sentido e resultados efec
tivos ou possíveis da sua investigação, embora também, acrescen 
te-se, não se ache ele próprio incompetente para o fazer... 
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Já quando o filósofo parece invadir o seu reduto, ao pre 
tender mostrar que um olhar filosófico sobre o real pode ter in
teresse cognitivo, mesmo para as ciências, ele limita-se a ouvir 
a sua sugestão com paciência, polidamente, mas não porque dela 
sinta necessidade consciencializada. Ë que o filósofo não só não 
parece dispor de meios eficazes para produzir conhecimentos (por 
isso especula) como, mais ainda, mesmo que este juizo seja incor 
recto, permanecem de tal modo pouco nítidos - apesar de séculos 
de convivência - os termos dum comércio das ciências com essa hi 
potética esfera cognitiva, que a colaboração dificilmente trans
parece como imperiosa. 

Por mero preconceito, possivelmente, dado que ela nos é 
familiar há largos anos, admitimos que a filosofia continua a ter 
direito a um lugar ao sol no universo cognitivo, ao lado de for
mas reconhecidas como o conhecimento comum, científico, estético 
ou até teológico. 

É igualmente porque sentimos que a simbiose das filosofi 
as com as ciências é uma realidade - da qual só se duvida, por
que não se encontra explicada - que, metodologicamente, nos inte 
ressamos por uma colocação dos problemas do conhecimento no esti 
lo que, entre nós, o Professor Doutor Armando de Castro vem teori 
zando. Ë por isso grande a nossa dívida intelectual para com ele. 

Restaurar de forma clara a articulação dos saberes é 
algo hoje viável de um modo diferente do que podiam fazer Platão 
ou Aristóteles, Descartes, Leibniz ou Hegel. Diriamos mesmo" que 
é possível inverter os termos em que ela tradicionalmente pôde 
ser tentada. Nada nos impede em princípio, com efeito, de inter
rogar a filosofia do ponto de vista cognitivo, não de dentro e 
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com os seus próprios instrumentos de análise, mas aproveitando 
uma certa exterioridade, que os recursos de ordem científica, 
epistemológicos e gnosiológicos, põem ao nosso alcance. 

Cedo reconhecemos, contudo, que compreender o que a filo 
sofia pode fazer do ponto de vista cognitivo, não se esclarece 
apenas balizando-a em relação ao conheciemnto científico. É que 
este, só ganha por sua vez um recorte, sob o pano de fundo do co 
nhecimento comum. 

Indo um pouco mais longe, reparámos, então, que o pró
prio fenómeno cognitivo em geral, nas suas diversas fenomenolo-
gias, só assume contraste suficiente para ser apercebido quando colocado 
ao lado do conceito de informação. 

Por isso chegámos ã biologia, particularmente à biologia 
molecular, que definindo a vida operacionalmente em termos infor 
macionais, nos pareceu poder dar-nos uma plataforma mais ou me
nos segura para situarmos, dum ponto de vista evolucionista, a 
emergência do fenómeno cognitivo em geral. 

Daí também a opção por um título que, interpondo de modo 
deliberado a informação entre o mundo da vida e do conhecimento, 
pretende exactamente realçar, que a inserção biológica do pensa
mento não pode fazer-se de modo coerente sem passar pela conside 
ração desse conceito, o que não tem acontecido noutras obras com 
preocupação semelhante. 

É evidente, contudo, que ao tomarmos a biologia molecu
lar como ângulo previlegiado para construir uma noção geral e mí
nima de cognição temos consciência, que a nossa visão será muito 
contingente porque depende da fase histórica presente desta ciên
cia. Ela será também, sobretudo, muito estreita e muito lacunar 
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correndo além do mais, o risco de comprometer os biólogos que uti 
liza ou cita. 

Projectos existem já com preocupações próximas, outros 
se anunciam, com capacidades de sedução filosófica muito maior, 
pois que abraçam quase até à exaustão todas as vertentes que po
dem elucidar o conhecimento, desde a física à bio-antropologia, â 
psicologia, à sociologia e â história, passando pela lógica, pe 
la noologia, etc., etc. Mas, se será importante ir alargando o 
leque de perspectivas sobre as quais um problema se poderá enca
rar, é também necessário estar atento a que, não só as "totalida 
des" são, finalmente, sempre relativas, como padecem frequentemen 
te e pior ainda, ampliam os pequenos desvios e falhas das cons
truções parcelares sobre as quais, confiadamente, se constroem. 
Isto é, os limites duma abordagem de um qualquer objecto, não re 
sidem muitas vezes na impossibilidade de um olhar multifacetado 
e simultâneo sobre ele, mas no facto de cada perspectiva disci
plinar poder transportar consigo muitas das dificuldades teóri
cas das zonas científicas de que é já uma projecção. 

Esse nos parece ser o caso flagrante das teorias do feno 
meno cognitivo em geral, que se desviam por vezes para opções teó 
ricas, que são apenas o resultado empolado de desajustes nasci
dos nas disciplinas de que dependem, e que, por sua vez, transmi 
tem àquelas de que são o sustento. As epistemologias que tomam a 
biologia como referência mostram claramente, com efeito, até que 
ponto as dificuldades se encadeiam, remetendo não apenas ao teci 
do teórico da biologia molecular, mas também da cibernética e mes 
mo da teoria da informação. Essa foi a razão pela qual nos pare
ceu que valeria a pena enveredar por uma procura da genealogia de 
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certos problemas gnosiológicos e epistemológicos, como uma forma 
de os tentar desmantelar na sua própria raiz. 

Só por estes apontamentos é já possível avaliar como era 
difícil encontrar alguém que nos pudesse ajudar, de modo mais es 
pecífico, a caminhar com segurança numa leitura filosófica da bio 
logia actual e numa colocação consequente dos problemas cogniti
vos, sob essa óptica. Consideramos, por isso, um previlégio termos 
podido elaborar este trabalho sob a orientação do Professor Dou
tor Luís Archer que associa de forma rara, profundas capacidades 
filosóficas com as qualidades de cientista brilhante que todos 
lhe reconhecem. Muito grande é pois o nosso reconhecimento por tu 
do o que nos sugeriu e ajudou a compreender. 

Só mais uma palavra, antes de entrarmos no discurso frio 
que a seguir se prossegue. 

Quando se escreve, gostar-se-ia de agradar, de suscitar 
no leitor um interesse vivencial a partir dos problemas sugeri
dos. Como esse objectivo é difícil quando se trata duma investi
gação filosófica que, aspirando secretamente a um certo rigor, 
obriga a uma abordagem de temas aparentemente tão distantes do 
quotidiano... 

Uma certa solidão se experimenta, devemos confessá-lo, 
sobretudo porque se sabe de antemão que este trabalho não é trans 
parente nem para mentes com estrita formação científica, nem para 
aqueles que fecham a filosofia dentro dos seus anéis tradicio
nais de pensamento. 

Felizmente David Hume não se enganava, quando concluia 
que a reflexão filosófica só se compreende, apesar do cepticismo 
a que a sua o levou, porque envolve, enquanto exercício mental, 
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um profundo sentimento de prazer. Que apesar de todas as dificul 
dades, este livro possa também, através até das suas dúvidas 
e hesitações, suscitar uma idêntica fruição àqueles que tiverem 
a paciência de nos acompanhar neste trajecto sinuoso da biologia 
ao conhecimento. 



P R I M E I R A P A R T E 

HIPÓTESE E MÉTODO 
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CAPÍTULO I 

TEORIAS DA COGNIÇÃO E BIOLOGIA MOLECULAR 
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Reflecte-se aqui sobre um particular fenómeno que conti
nua a resistir a uma explicação científica e filosófica plena: o 
conhecimento humano. Se tal facto será um sintoma da sua comple
xidade, aí reside também o seu maior fascínio. 

A hipótese que se vai sugerir tem um alcance restrito e 
está por isso longe de pretender ser o instrumento de uma solu
ção. Trata-se apenas de uma contribuição mínima tendente a pro
porcionar uma colocação metodológica dos problemas cognitivos mais 
rigorosa. Situa-se no âmbito da gnosiologia, enquanto teoria da 
cognição em geral, mas, dado que foi forjada no contexto mais vas 
to duma reflexão sobre a epistemologia contemporânea, é por uma 
breve apreciação sobre as suas tendências mais marcantes que co
meçaremos, já que, desse modo, ela se tornará mais explícita. 

Sendo os estudos epistemológicos, pelo seu carácter in
terdisciplinar, um domínio onde se projectam e se importam resul 
tados obtidos noutras áreas de investigação, não apenas herdam 
destas "esclarecimentos" fundamentais para a compreensão do seu 
objecto específico - o conhecimento científico no processo da sua 
génese e evolução - mas, simultaneamente, "obscurecimentos" re
sultantes de dificuldades teóricas e práticas inerentes a esses 
domínios de que se alimentam. Como, ao mesmo tempo, a chegada a 
determinadas conclusões, apresentadas como científicas, é fre
quentemente marcada já, pelas opções epistemológicas de base dos 
próprios investigadores, a construção duma imagem clara do que são 
as ciências, enquanto domínios cognitivos, permanace nebulosa. 
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Não se trata aqui, contudo, duma apreciação da responsa
bilidade moral e social dos cientistas, nem tão pouco das impli
cações éticas que os progressos científicos envolvem. Parece-nos 
mesmo, que os cientistas demonstram uma atitude muito mais avisa 
da a esse respeito, sendo até, normalmente, os primeiros a toma
rem a iniciativa no sentido duma auto-reflexão, que evite a deca 
dência de valores éticos, que viram já serem ultrapassados ã cus 
ta de uma exploração dos seus trabalhos. Não se evitou, contudo, 
o deflagrar de uma crise de confiança sem precedentes, sobretudo 
entre os cientistas mais jovens e que não será estranha num con
texto crítico das ciências, muito mais denso aliás, do que aque
le que se enuncia somente em termos axiológicos (1). 

Ê que há um outro terreno, menos explícito, que pode sub 
tilmente corroborar uma denúncia moral das ciências e dos seus pro 
jectos, mas porque as desvirtua nos próprios fundamentos de objec 
tividade cognitiva, com que buscam, em primeira mão, justificar 
a sua legitimidade de existência no campo cultural e social: é o 
domínio das investigações epistemológicas, das teorizações sobre 
as ciências e o tipo de conhecimento que produzem. 

Conduzidas inicialmente pelos filósofos, que sempre se 
utilizaram da referência âs ciências como um meio para definirem 
o rosto peculiar da sua própria investigação, elas passaram, re
centemente, a formar corpo, em certos aspectos específicos, com o 
tecido teórico de algumas disciplinas científicas. Simultaneamen
te, constatou-se, no entanto, que a elucidação do processo de pro 
dução do conhecimento, através do qual se constroem as ciências em 
geral, exige meios que ultrapassam a visão interna de que cada ci 
ência é capaz. 
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Trajectos da epistemologia contemporânea 

Quer aos olhos do público em geral, quer ao nível da per
cepção que os cientistas têm do alcance cognitivo dos seus pró
prios trabalhos, quer ainda no domínio das análises epistemológi
cas sobre as ciências, é sob o signo da ambiguidade e duma forte 
e rápida oscilação, que a imagem das ciências se faz e se desfaz. 

A uma época que, mobilizando a sua capacidade de crença 
disponível para a ciência, permitiu um cientismo confiante, suce
deu um movimento de recuo, que se especializou, sobretudo nos anos 
setenta, na demolição daquilo que se julgou poder ser uma Big Sci
ence. 

Se ele encontra grande número de apoiantes entre os "ver
des" ecologistas, a sua força veio-lhe em grande parte do interi
or das próprias ciências, por razões não só de ordem teórica, mas 
também dramaticamente prática. Desde que, nos finais da segunda 
guerra mundial, a física comprovou, inequivocamente, aos olhos de 
uma humanidade aterrada, que dominava a estrutura atómica da ma
téria, a associação mais fácil e imediata a juntar à ideia de ci 
encia, deixou de ser a de conhecimento e esperança, para passar 
a ser a de poder e destruição. 

A biologia molecular é aliás, em parte, herdeira da des
graça moral que atingiu plenamente a física nos meados do nosso 
século e que determinou a emigração de grande número de investi
gadores para o campo - então bem mais tranquilo - do estudo da 
vida. Cabe-lhe hoje, no entanto, a ingrata dúvida se não estará 
forjando nos seus espectaculares desenvolvimentos, os instrumen
tos suficientes para a produção da bomba biológica do futuro, con
figurada no rosto desnaturalizado do tecnocosmos que ajuda a pro 
duzir 
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Assim se definiu, progressivamente, a noção de dependên
cia das elaborações cognitivas de condicionalismos quer de ordem 
interna - o que levanta os problemas de validação lógica dos seus 
enunciados - quer, externa, o que as abre ã crítica epistemológi
ca de ordem histõrico-social, não cessando, aliás, de se alargar a 
panóplia de referências, de ordem sintática, semântica e até pra 
gmática, em relação às quais o discurso das ciências pode ser con 
figurado. 

Desde as análises dos themata que Holton pôs em relevo, 
ã consideração dos processos imaginativos na base de novas hipó
teses, que Peirce chamou de "abdução" e Hanson de "retrodução", 
ã denúncia do que Habermas apelidou de "interesses", à necessida 
de de conhecer a noosfera, o modo de existência e organização das 
ideias, como sugere Morin-é cada vez mais nítida a urgência du
ma ecologia do espírito científico que contemple a sua dimensão 
privada e pública, se bem que muitos permaneçam ainda ligados a 
visões parcelares cuja hegemonia disputam. 

Como é natural, conforme o ângulo de visão previlegiadoe 
a ciência particular a partir da qual preferencialmente se reflec
te, assim se estabelecem diferentes fisionomias da ciência, as
sim se lhe destribuem, em maior ou menor grau, (ou recusam) pro
priedades de objectividade, assim se lhe fixam limites temporais 
ou constitucionais, assim se lhe apontam obstáculos específicos 
a ultrapassar ou inultrapassáveis. 

Se há anos atrás a metafísica era apontada como o maior 
perigo a um desígnio de explicação objectiva da natureza - justi 
ficando o empenhamento epistemológico de feição internalista do 
neopositivismo - as ideologias passaram em breve, e sobretudo de 
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pois dos trabalhos de inspiração marxista na linha de Althusser, a 
ser objecto dum receio generalizado, entre aqueles que legislavam, 
ou tentavam apenas compreender, a possibilidade das ciências. 

Note-se, contudo, que a admissão de obstáculos à prossecu 
ção de um ideal de objectividade e verdade ê, simultaneamente, 
sintoma da aceitação básica de que essa objectividade, essa ver
dade, é de algum modo uma meta viável, por maiores que sejam as 
dificuldades de percurso, sobretudo desde que, para lá dos já gra 
ves problemas de coerência lógica do discurso científico, se deu 
conta das distorções a que os condicionalismos psico-histõrico-so 
ciais podem, por intromissão ideológica, conduzir. 

Por caminhos diversos e com opções epistemológicas por ve 
zes tão opostas como são o empirismo e o racionalismo, uma mesma 
imagem de ciência, na sua transparência cognitiva pôde assim emer 
gir, uma mesma aceitação das ciências como produto de uma ordena
ção racional pôde ser, finalmente, o núcleo central desse tipo de 
análises nas quais Newton-Smith diagnosticou a existência dum "pa
radigma da racionalidade institucionalizada" (2) . 

É assim que enquanto um dissidente da escola neopositivis 
ta,como Popper, reivindica - ao lado da possibilidade de um méto
do lógico de fazer ciência - a necessidade da ideia de uma verda
de absoluta, para que tenhamos sempre consciência da nossa falibi 
dade (e assim se possa responder ao relativista que não dá conta 
que a sua atitude conduz também a uma forma de autoridade, pois 
desemboca na lei do mais forte), por outros motivos,a mesma conclu 
são se encontra no marxismo e nas concepções epistemológicas que 
com ele se aparentam, particularmente na linha aberta por Althusser: 
só se pode escapar ã mentira universal da ideologia produzindo 
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"ciência" como Marx, se, em alguma parte, uma verdade absoluta per
mite denunciar essa mentira. 

Mais recentemente, contudo, outros filósofos, historiado
res e sociólogos da ciência opuseram-se a este ideal apolíneo 
proclamando que método e progresso científico só podem ser ficções, 
que as teorias são incomensuráveis e que não existe uma possibili 
dade de escolha entre teorias alternativas. Mais ainda, os compor 
tamentos dos cientistas só poderão ser descritos a partir da teo 
ria dos jogos ou pelas mudanças na organização dos modos de pro
dução da sociedade, sem que qualquer papel seja reconhecido à apli 
cação dos métodos da ciência nas decisões da comunidade científi
ca. 

Uma onda de irracionalismo, com todo o atractivo que es
tranhamente parecem possuir as ideias mais incoerentes, alastrou 
de forma verdadeiramente epidémica contagiando os espíritos mais 
lúcidos. E, de um modo paralelo ao que levou outrora Herder ou 
Schelling a oporem-se romanticamente a Kant, Kuhn e mais parti
cularmente Feyerabend, protestam contra os racionalismos ã Pop
per ou Lakatos e as lógicas das ciências. 

Da tese da incomensurabilidade das teorias (Kuhn) passan
do pela impossibilidade de compreender sequer o que queriam di
zer os nossos predecessores (Quine) até ã negação de todo e qual 
quer método científico (para Feyerabend, razão, progresso, verda 
de são monstros epistemológicos de que temos que nos libertar...) 
resulta um relativismo que desafia aparentemente qualquer esfor
ço no sentido de recolocar o conhecimento científico como reali
dade cognitiva. Parece então que, em detrimento da compreensão cau 
sal, as ciências avançam no sentido da funcionalidade, a eficá-
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cia substitui a verdade, pois o trabalho científico não terá na
da de algorítmico, sendo quase um mero exercício de "bricolage". 

Curiosamente, no entanto, esta chegada quase genérica das 
reflexões contemporâneas sobre as ciências ao que poderiamos desi 
gnar, filosoficamente, como perspectivismo epistemológico - enquan
to representam desistências da procura de uma verdade objectiva, 
preferindo a sua pluralização diluidora - é fomentada não apenas 
por epistemologias vocacionadas (pelo seu apoio quase exclusivo em 
métodos de análise psico-sócio-histórica) para uma crítica e hi-
percritica das ciências, mas também, o que é de certo modo parado
xal, por filosofias que se dispunham â partida, através dos seus 
métodos de análise lógica, a compreender a realidade cognitiva das 
ciências. Foi o que sucedeu com o neopositivismo, cujo trajecto si 
nuoso o fez reencontrar numa filosofia operacionalista, esse movi 
mento alargado de decadência do verdadeiro. Finalmente, já nem ver 
dades parciais lhe interessam, apenas a funcionalidade, substitu
indo â realidade em si dos objectos observados, a das próprias ope 
rações de observação, de medida, de fabricação (3). 

Se esta fascinação perspectivista contribuiu, de certo mo 
do, para preservar uma aparente neutralidade ideológica das ciên
cias - elas não são o domínio da verdade, logo ninguém pode usá-
-las dogmáticamente para dominar o outro, simultaneamente, não eyi 
tam, no entanto, como Popper por um lado, Marcuse ou Atlan por ou 
tro, bem compreenderam, outras formas mais subtis até de totalita 
rismo, não por via de uma imposição de uma ideologia proclamada, 
mas da ideologia implícita, oculta, das sociedades liberais ou, co 
mo se diz hoje, de consumo." Aí a alienação abriga-se atrás da au
sência de lei explícita que é substituída pelo convencional ou pe 
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lo funcional. É o outro extremo do "tudo é equivalente" mas um 
"tudo é equivalente" apenas teórico, e que não é senão teórico 
porque é vivido ou expresso numa prática unidimensional, que en
globa tudo, metaboliza tudo, na indiferença do valor. É ao longo 
desta indiferença que se efectua a uniformização das aspirações 
e dos desejos" (4). 

Se se pode assim questionar a adequação destas epistemolo 
gias inclusivamente de um ponto de vista ético ou até psicológi_ 
co - se repararmos no convite implícito ao abandono dos laborató
rios que veiculam (5) - é ainda no terreno epistemológico que po
dem ser denunciadas. 

Progresso epistemológico e científico e relativismo 

Como entender esta precipitação da epistemologia contempo 
rânea para um relativismo de tal modo desenfreado, que não poupa 
sequer uma filosofia como a popperiana, que é acusada de utopia 
racionalista, embora se tenha contentado com um princípio apenas 
de refutabilidade, como critério de verdade possível? 

Há um primeiro aspecto, muito genérico, que já referencia 
mos mas ao qual voltamos sob nova luz. Ele liga-se aos progressos 
da própria investigação epistemológica e parece estar na base de 
uma incapacidade para preservar o que de especificamente cogniti
vo as ciências podem envolver: ã crença numa ciência produzida 
por um sujeito puro, cujo carácter epistémico residiria em grande 
parte na ilusão do seu desenraizamento - e que animou os princí
pios do nosso século-sucedeu, sobretudo depois dos anos cinquen
ta, uma consciencialização cada vez mais lata da inserção contex-
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tuai, no sentido batesoniano, desse sujeito. 0 resultado mais ime
diato desse progresso explicativo foi a quase total incapacidade 
para continuar a pensá-lo ou repensá-lo como sujeito epistémico. 

A situação complicou-se, então, a tal ponto, que o que pas 
sara a ser o maior desafio para a epistemologia contemporânea se 
rá exactamente perceber a realidade cognitiva das ciências, muito 
embora sejam fenómenos com múltiplas determinações bio-psico-mi-
to-lógicas e histórico-sociológicas, para anotar apenas algumas 
das que é hoje possível referenciar. Fazendo-se a progressão epis 
temológica sobretudo por esse alargar de anéis multi e interdiscipli 
nares, em função dos quais as ciências terão que ser interrogadas, 
o programa de investigação mais óbvio que se.lhes depara é, então, como 
Morin bem resumiu, uma epistemologia do sujeito, ou uma epistemo 
logia dos sistemas observadores, como apontou von Foerster. É 
ele em grande parte um dos alicerces duma fascinação relativista. 

Mas não será apenas o estilo da análise epistemológica con
temporânea que favorecerá a chegada a essa perspectiva. Um segun 
do factor, pelo menos, e ao qual já aludimos em nota, é igualmen 
te responsável e resulta do aprofundamento da própria investiga
ção científica. A uma ciência que começou por interrogar um mun
do de objectos naturais sucedeu em breve uma ciência de objectos 
construídos. A física conheceu esse trajecto sobretudo na primei 
ra metade do nosso século ao penetrar o mundo quântico, conti
nuando aliás a acentuar essa vecção- Foi porque o percebeu cia 
ramente, que Bachelard falou de uma construção - operada pela fí 
sica e pela química - de um mundo desrealizado, sem coisas, nem 
objectos, totalmente afastado das nossas intuições espontâneas e 
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exigindo, por isso, uma iniciação matemática condensada para a sua penetra 
ção. 

A biologia molecular cumpre hoje esse percurso. Luís Ar
cher é dos que mais nitidamente o sentem: "A partir de um certo 
nível de profundidade o embater do pensamento humano com o real 
biológico já não toca o interpretável mas o interpretado, isto é 
não atinge directamente o representável mas somente a sua repre
sentação. .. . 0 que se vê, já não são os segmentos dos artrópodes 
ou os estâmes das flores, mas números saltitantes dum contador de 
cintilações ou bandas fluorescentes sob a acção de radiações ul
travioletas, que se deslocam diferencialmente numa electroforese 
em gel, ou o traçado esotérico da difracção dos raios X.... Dá-se 
assim uma rarefacção epistemológica do objecto biológico e uma 
denúncia das ficções do humano: do contínuo, do estável, do está 
tico, etc" (6). 

Mas se a expressão é aqui quase bachelardiana,, na denúncia 
inclusive dos obstáculos epistemológicos próprios do conhecimento 
biológico, a orientação epistemológica é diversa. É que se em Ba 
chelard a construção-tradução do real através de modelos matemá
ticos, não apenas imaginados mas sancionados, não significava, 
senão aparentemente, uma distanciação do objecto, já que a apro
ximação diferida, não directa, seria, paradoxalmente, mais pro
funda, Archer - mais próximo do paradigma epistemológico dominan 
te do nosso tempo - constata, sobretudo, a redução da verdade â 
funcionalidade e operacionalidade. Entre o real imaginado e o 
real supostamente conhecido através do paradigma vigente, só o 
sujeito se exprime discutindo modelos e paradigmas, ã medida 
que, simultaneamente, se esbate a presença de um objecto biológi 
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co, hoje puro artefacto. 
A uma época que imaginou a contrução gnosiológica e a 

própria ciência como um domínio de objectos sem sujeitos, suce
deu assim o inverso, igualmente paradoxal, de uma ciência desco
nectada de objectos... 

A desantropomorfização do real, quer físico, quer bioló
gico, que este autor, no entanto, reconhece nos avanços científi 
cos - e que outros consideram meramente aparente - sendo conso-
nante porém, cem um processo de construção, transformação, tradu 
ção dos objectos, ideia hoje quase trivial, surgirá como algo 
problemático para a defesa dum ideal de ciência objectiva. 

A confrontação com este resultado inadiável acabará, en
tão, por ser para a epistemologia actual a pedra de toque sobre a 
qual se divide. 

Se na linha bachelardiana uns fazem dessa construção o 
sintoma duma racionalidade instrumento de objectividade, outros 
aí verão não só uma perda inexorável de um objecto em si, como -
- já o sabemos - a via duma intromissão de interesses, não ape
nas racionais, mas sobretudo técnicos, sociais, políticos, etc., 
etc. 

De qualquer modo,a situação parece sugerir uma irrecusá
vel "rarefacção do objecto" para recorrer ã feliz expressão de 
Archer. A concepção de que os limites do conhecimento (não a com 
preensão do seu poder de objectividade) passou a ser o problema 
epistemológico central, como hoje Morin acentua, é então bem re
veladora do recuo a que uma epistemologia do sujeito obrigou a 
investigação contemporânea sobre as ciências. Se há limites no 
conhecimento, eles não são pensados já, a partir da complexidade 
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intrínseca aos objectos, mas, essencialmente, dependentes da pre
sença incómoda do sujeito (7). 

Favoreceu-se assim uma diluição do a posteriori não apenas 
a nível ontológico (há quem fale novamente no fantasma de Berkeley) 
mas também na relação cognitiva, fazendo-se desaparecer a igual
mente imperiosa necessidade do que, reciprocamente, chamaríamos 
uma epistemologia do objecto. 

Não será então de estranhar o modo fácil como grande par
te da epistemologia contemporânea abdica da necessidade de perce
ber como o conhecimento atinge o real, quase desistindo da ques
tão do pensamento verdadeiro. 

Enquanto a Bachelard pareceu evidente uma direcção ou vec 
ção mais ou menos ortogenética (não previsível nas suas origens, 
mas susceptível de reconstrução posterior) na sucessão das apro
ximações experimentais, hoje ela é vista como mera ilusão de pers 
pectiva. A história das ciências, como as análises Kuhnianas suge
riram, não passa de um estranho desenvolvimento "sem razão" em 
que, na realidade, nada se desenvolve. 

0 que é doravante problemático é perceber, por exemplo, 
donde arranca a convicção do cientista (não, note-se, dos que in
terpretam o seu trabalho) de que está a falar de processos reais, 
de que faz previsões cada vez mais precisas e diferenciadas, co
brindo sectores do mundo cada vez mais vastos, apoiado nos ombros 
dos seus antecessores. Mais ainda, de que produz conhecimentos ob 
jectivos, (descentrados) não apenas em função meramente de mode
los teóricos, mas de certo estado de coisas que estão no mundo e 
que tenta descrever. 

Igualmente problemático é explicar, acrescente-se, como é 
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possível que nos confins do universo conhecido sejam ainda as mes 
mas, as leis fundamentais da física. Supreendente será então, esta "ce 
gueira" humana e planetária que se reconhece e reencontra a si pró 
pria mesmo nos confins da galáxia... (8). 

Não é fácil contudo ignorar que "mau grado todas as sinuo 
sidades de percurso, as irregularidades nos desenvolvimentos e a 
inexistência de estradas reais, há uma racionalidade que não é 
possível negar, do crescimento dos conhecimentos, pelo menos a 
partir do séc. XVII" (9). 

Sem dúvida que os paradigmas se sucedem, isso será aliás 
o que de mais transparente a análise histórica das ciências hoje 
nos mostra. Nenhum sistema é definitivo e nenhum fundamento é 
eternamente estável. Cada construção permanece relativa a uma si
tuação particular e a um momento determinado da história. Mas pre 
tender que a sua pluralidade é apenas uma exigência das diferen
tes configurações culturais é exagerar desmedidamente a possibili 
dade de distribuir perspectivas, própria do discurso cientifico. 
Mesmo a matemática mais axiomatizada tem limites objectivos na 
sua liberdade de buscar novas configurações. 

Nem todos os modelos servem. Porquê reportar tal facto 
apenas a condições imputáveis ao contexto psico-sócio-histõrico 
em que as ciências se realizam ou mesmo, exclusivamente, ãs carac 
teristicas e limites dos sujeitos epistémicos? 

0 esquecimento quase sistemático do objecto e da sua par
ticipação no processo cognitivo, em grande parte na origem dessas 
apreciações, só se pode compreender face ã necessidade duma mobi
lização total de energias explicativas, na penetração da complexi 
dade do sujeito ou dos sujeitos que produzem as ciências e do con 
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texto em que operam. 
Ë certo que há neste percurso "desconstrutor", que conduz 

finalmente às epistemologias historieistas, anarquistas, ou, ge
nericamente, perspectivistas do nosso tempo, opções ontológicas 
que deverão ser discutidas nesse terreno. A necessidade de uma 
nova epistemologia portadora de uma concepção de realidade que 
ancore a objectividade, por via de uma recolocação de questões 
clássicas de fundamentação, parece então a alguns o melhor meio 
para evitar que a epistemologia contemporânea se converta numa 
"paradoxologia sem fim" (10). 

Por que não atribuir, com efeito, a necessidade de mudar 
de perspectiva, de criar novos modelos interpretativos ao que 
Piaget e outros designaram como a "resistência do objecto", re 
sistência daquilo que está diante da nossa acção? Nem sempre a 
realidade se deixa levar, o objecto resiste. Porque não afirmar 
então, vendo a questão de um ângulo ontológico , que é a existên
cia do objecto que constitui a única explicação possível para es 
sas aproximações dirigidas, que são as teorias cientificas, mes 
mo que não se tenha nunca a certeza de ter atingido o termo final 
e até porque, no fundo, nem sequer haverá final? (11) 

Bem longe estaríamos assim dessa ontologia de superficiali 
dade, ou melhor desse vazio ontológico, onde não há fundos, inca 
pazes de conceber uma verdade extrateõrica, uma aproximação de 
sentido substancial a um objecto, concepções que nos legam as 
epistemologias que nada mais conseguem perceber senão a eficácia 
imediata dos enunciados científicos e que, finalmente, nos pare
ce gerarem mais problemas do que aqueles que resolvem. 
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Prioridades metodológicas de uma epistemologia coerente; 
A necessidade de caracterização do conhecimento comum 

Como neste apontamento quisemos exemplificar, será es
sencial um esforço de inyestigação no terreno ontológico e metafí 
sico para equilibrar uma epistemologia que se dirija ã procura 
de um real consistente e que admita aproximações cognitivas à ver 
dade. Entretanto parece-nos que é ainda possível combater uma 
"paradoxologia" afinal já instalada em termos e por meios essen
cialmente epistemológicos e gnosiológicos (12). 

Parafraseando Kuhn diriamos que a incomensurabilidade é 
real mas sobretudo entre as teorias que povoam o complexo panora 
ma epistemológico actual. Porque seria descabido pôr em dúvida 
as capacidades intelectuais e de erudição dos investigadores des 
tas questões, atribuimos as dificuldades de convergência das suas 
análises a deficiências de carácter essencialmente metodológico. 

Ë no modo como formulam os problemas epistemológicos que, 
à partida, muitas investigações limitam inexoravelmente o seu cam 
po de visibilidade e predeterminam os resultados e dificuldades 
a que chegarão. E essa situação é verificável não apenas nas in
cursões unilaterais, que optam por uma análise estritamente dis 
ciplinar (psicológica ou sociológica ou histórica, etc.) das 
ciências, mas também nos esforços interdisciplinares mais alarga 
dos, de feição contextualista, como é por exemplo o caso de Edgar 

Morin, entre outros. 0 problema não está pois apenas nas di
mensões do leque multidisciplinar em função do qual se tenta uma 
compreensão do conhecimento científico. Ele situa-se a um nível 
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mais primitivo, para o qual aliás alguns autores chamaram já a 
atenção, como, entre nós, Armando de Castro, que é a não conside 
ração duma teoria da cognição em geral como propedêutica a uma 
teoria do conhecimento científico. 

Uma percepção clara das características próprias dum fe
nómeno cognitivo em geral permitirá em grande parte evitar as 
ilusões e distorsões, gue vão desde a recusa dum carácter intrinseca 
mente epistémico à cognição cientifica, passando pelas aporias 
na explicação do seu processo evolutivo, ao estabelecimento pre
cipitado de quais são efectivamente os seus limites e nível de 
objectividade. 

A inserção duma gnosiologia científica como base de uma 
investigação epistemológica é uma exigência prioritária não só pa 
ra dar ã epistemologia um fundamento empírico, como a escola de 
Genebra reclama (13), como para, simultaneamente, evitar o dese
nho de características afinal não pertinentes ou de toda uma re
de de limitações à volta do conhecimento científico, sem poder
mos sequer estar seguros se esses limites, como tantas outras ca 
racterísticas, lhe são realmente atribuíveis ou se consistem sim 
plesmente, na descrição de condições inerentes, constitutivas, a 
qualquer exercício cognitivo em geral. 

Insensível a esta prioridade metodológica ã qual, por exem 
pio, Bachelard esteve atento, dando-nos no entanto, uma imagem do 
conhecimento científico hoje já insuficiente (14), a análise epis 
temológica concentra-se, insistimos, nesse inventário das "defi
ciências" do conhecimento científico, animada ainda pelo esforço 
de denúncia dum cientismo arrogante e inconsciente - sem dar con 
ta, contudo, da sua incapacidade para, inversamente, recuperar ou, 
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pelo menos, visualizar simplesmente a ideia de ciência como co
nhecimento. 

É que, ao mesmo tempo, as dificuldades para chegar a um 
certo diagnóstico diferencial da cognição científica e com vali
dade aliás para uma diferenciação de outras modalidades cogniti
vas, como o conhecimento filosófico, estético - e até teológico, 
acrescentaríamos - agudizam-se pelo facto de certos investigado
res preferirem, na linha de Âlthusser, partir para essa tarefa 
a partir de uma oposição entre conhecimento científico e as ideo 
logias que não serão propriamente conhecimentos. Como Armando de 
Castro sugeriu, se tal indagação é fundamental, a urgência esta
ria contudo na procura do sentido dessa sua oposição em relação 
às limitações reais do conhecimento comum, a fim de serem percep_ 
tíveis os aspectos mais específicos da cognição, como, por exem
plo, a possibilidade de nele se efectuar uma ultrapassagem desses 
limites, envolvendo, no entanto outros, como ê natural (15). 

A incapacidade em se chegar a uma caracterização eficaz 
da cognição científica resulta pois, não apenas do facto de não 
se dominar plenamente o que é já um fenómeno cognitivo em geral, 
como também do facto de se inferirem directamente as caracterís
ticas do conhecimento científico a partir do que se julgam ser 
características da cognição corrente. Se é hoje visível que esta 
também apresenta características muito gerais de não empiricidade, 
dinamismo relativo e certa objectividade, a gnosiologia terá a 
responsabilidade de as explicitar rigorosamente, pois é pela pre 
sença de quadros gnosiolõgicos gerais e comuns, que o conhecimen 
to científico merece, pelo menos, a designação de fenómeno cogni 
tivo. 
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Ora, parece-nos que será em grande parte no âmbito de uma 
gnosiologia evolutiva - termo com que aqui prolongamos para os 
estudos do conhecimento em geral, a expressão forjada por D. Camp
bell para designar as epistemologias que consideram o conhecimen 
to como um fenómeno humano ligado a uma evolução biológica e so
cial (16) - que estaremos em melhores condições, até pela relati 
va exterioridade que tal perspectiva nos concede, para chegarmos 
a uma versão da cognição, corrente como um domínio, não apenas de 
mera aparência, de mera opinião, a que grande parte da tradição 
filosófica ocidental a condenou, mas com índices notáveis de 
objectividade. 

Objectividade cognitiva; polissemia de um conceito 

Antes de irmos mais longe será bom, no entanto, que ex
plicitemos desde já o sentido do termo objectividade aqui movi
mentado, pois ele apresenta-se extremamente flutuante no vocabu
lário dos filósofos e cientistas. 

Não nos esqueçamos que durante muito tempo se falou em 
objectividade científica porque se admitia que o mundo poderia 
ser tratado "do exterior" (o olhar do "demónio de Laplace") e de 
um ponto de vista absoluto. Daí resultou, como é sabido, uma li
mitação frequente das ciências apenas aos objectos susceptíveis 
de medida e previsão numérica e, consequentemente, a eliminação 
do qualitativo como sinal de antropomorfismo. A objectividade 
postularia assim uma mutilação da verdade: só seria verdadeiro 
o que é "objectivo" no sentido de "objectivável" com os proces
sos disponíveis. 
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A descoberta da implicação de um sujeito em todo esse pro 
cesso alterou a questão fazendo-a evoluir para a necessidade de 
se construir uma teoria do conhecimento que englobasse não só o 
objecto, mas ainda o espírito humano que observa ou experimenta. 

Tudo se complicou então, como em parte já vimos. Ora, é ten 
do já em conta esta "nova" situação, pelo menos para os cientistas, 
que avançaremos os nossos comentários. 

Numa primeira abordagem - e porque nos colocamos do lado 
de um realismo ingénuo ã maneira de Popper, quer dizer, não faremos 
da existência do mundo exterior um problema- não é difícil reco
nhecer que todo o conhecimento, todo o pensamento é, de um ponto 
de vista gnosiológico, objectivo, quer dizer, tem um objecto pa
ra lá de uma intencionalidade, como diriam os fenomenólogos. Tem 
uma referência, mesmo que ela surja ainda sob a forma de um pen
samento. Que esse referente, esse objectum seja material ou ideal 
não lhe retira a sua condição de res, de coisa, como as análises, 
por exemplo, de H. Atlan e E. Morin, baseadas na dialéctica de L. 
Brillouin, permitem inferir (17). 

Mas que dessa objectividade do conhecimento - que parece 
desse ângulo inerente a qualquer acto cognitivo - se possa con
cluir para a sua maior ou menor verdade ou falsidade,é que já não 
parece possível. Há pois um outro modo de falar em objectividade 
cognitiva (para lá também do sentido popperiano) e que diz respei
to ao grau de aproximação ã verdade, ã capacidade de aderência a 
uma sua presumível textura que os conhecimentos possam envolver. 
Parece-nos que ê sobretudo este segundo aspecto de objectividade -
- que de certo modo é mais ambicioso que o primeiro - que os re
lativismos gnosiológicos e epistemológicos procuram pôr em xeque e por 
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isso mesmo aquela que reputamos mais difícil de recolocação. E se, 
voltamos a insistir, se nota logo aqui uma forte dependência de 
instrumentos ontológicos para avançar, é sobretudo no domínio da 
gnosiologia que tentaremos dar alguns passos. 

Objectividade cognitiva e adaptação 

A ideia de uma objectividade possível presente em qual
quer acto cognitivo humano com fortes incidências pois, sobre a 
discussão crítica da objectividade do conhecimento científico em 
particular, terá que ser visualizada em duas vertentes pelo me
nos: diacrónica, o que remete â sua perspectivação filogenética e 
ontogenéticae actual, quer dizer, ã sua descrição e explicação 
válida para cada momento em que se processa um comportamento co
gnitivo. 

Piaget propôs, como é sabido, uma teoria, designada por 
epistemologia genética, que procura solidarizar as duas dimensões 
de análise num esquema explicativo genérico baseado no conceito 
biológico de adaptação, e, as suas teses sobre uma objectividade 
radicada na acção dos sujeitos sobre o meio ao longo do tempo re 
encontram, nesse aspecto geral, as conclusões que outras episte-
mologias evolutivas, como a de K. Lorenz, K. Popper, E. Wilson, 
R. Riedl, G. Bateson,(para não falar já em precursores como 
J. Baldwin, C. L. Morqan, H. S. Jennings ou o próprio Darwin) 
atingiram. 

Admitindo que a análise gnosiológica e epistemológica de 
Armando de Castro pode também inserir-se nesse tipo de estudos 
evolutivos, servir-nos-emos das suas propostas - em particular 
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sobre a objectividade relativa do conhecimento espontâneo - para 
explicitarmos o ângulo que nos parece mais forte para ancorar uma 
teoria da sua capacidade de aproximação possível ã verdade. 

Para o autor da Teoria do conhecimento cientifico, os 
conhecimentos correntes, muito embora convivam com outras espé
cies cognitivas e mesmo não cognitivas, como as ideologias, en
volveriam índices de objectividade desde que configurados como 
processos ligados à adaptação geral espontânea do homem ao seu 
meio natural e cultural. Para as epistemologias evolutivas é real 
mente quase um absurdo pôr em causa não só a realidade do mundo 
exterior- daí a adesão destes epistemólogos a um realismo hipotéti 
co, no sentido de Campbell ou Lorenz, como antídoto aos idealismos 
transcendentais de feição kantiana - como a objectividade míni
ma exigida ao conhecimento, sob pena de simplesmente se perder a 
capacidade de enfrentar a selecção biológica imposta pelas condi 
ções objectivas do meio. "Se, como G. Gaylord escreveu, e tantos 
o retomaram, o ramo que o macaco vê e ao qual se agarra não ti
vesse nada a ver com o ramo real, há muito que não haveria maca
co...". Quem por causa das suas categorias cognitivas falsas, for 
masse uma teoria falsa do mundo - pereceria na luta pela existên
cia. .. 

Já o filósofo Bergson resumira claramente a situação ao 
fazer notar que a acção humana não poderia mover-se na irrealida 
de. De um espírito nascido para especular ou sonhar poderia admi 
tir-se que se colocasse à margem da realidade, que a deformasse 
e transformasse. Tal não é de supor numa inteligência dirigida 
para a acção que só pode realizar apalpando o seu objecto (18). 

Retomando um ponto de vista que é fulcral âs teses epis-
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temológicas evolutivas da escola de Genebra, Armando de Castro 
considera assim, que uma das chaves para explicar a objectividade 
relativa presente nos conhecimentos comuns e finalmente em todo 
e qualquer tipo de cognição, radica na ideia de adaptação, concei 
to que é, aliás, básico também, para entender a própria evolução 
biológica. 

Em relação a este aspecto, defenderemos que esta atitude, 
comum como vimos ao que se designa por epistemologias evolutivas, 
faz apenas uma transferência para a biologia, dos problemas que 
tenta resolver a nível gnosiológico. Ë que o conceito biológico 
de adaptação é em si mesmo problemático. Parecendo hoje possível 
interpretar a vida independentemente de noções adaptacionistas 
tradicionais é necessário ver de que modo se deverá, com base ne
las, estabelecer uma teoria justificativa da objectividade relati
va intrínseca, presente nos processos cognitivos gerais. 

Parece-nos inclusivamente difícil apoiar, por essa via, 
uma condenação do tradicional dualismo gnosiológico do sujeito e 
do objecto, ponto de partida para toda a argumentação crítica de 
A. Castro sobre os relativismos gnosiológicos e posteriormente 
epistemológicos. Mais ainda, a noção tradicional de adaptação parece po
der também estar presente, de algum modo, nas representações de 
ordem ideológica que - embora obedeçam a imperativos sociais e não 
de aproximação a características de uma realidade, para lá dos in 
teresses de classe, posições ou hierarquias sócias, etc, - consti 
tuem finalmente exigências objectivas do meio em que os indiví
duos evoluem, procurando sobreviver (19). 

Porque teremos largas oportunidades de retomar este assun 
to, seremos breves no apontamento das dificuldades que a noção de 
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adaptação envolve e do modo como ela deverá ser associada à noção 
de vida e de conhecimento. 

Mas o sentido em que o faremos pode ficar explicitado: 
Não sendo o nosso problema central a questão da realidade 

do mundo exterior mas antes a da objectividade entendida cano apro
ximação â verdade, não cremos, no entanto, que a simples conside
ração de uma epistemologia evolutiva possa ser, de um modo fácil, 
a solução para a questão da verdade do conhecimento. 

Poderia julgar-se por isso que nos colocamos numa perspec 
tiva popperiana (até porque Popper percebeu claramente a diferen
ça entre esses dois problemas) reclamando que as questões de gé 
nese e história do conhecimento são independentes da sua validade 
e verdade, e que os epistemólògos disfrutam de uma certa prece
dência sobre os geneticistas. 

Ora, Popper não recorre a uma teoria da objectividade do 
senso comum para vir a reivindicar a possibilidade de uma objec 
tividade também do conhecimento científico, pelo facto de conside 
rar que o problema do conhecimento em geral, como de toda a evolu 
ção biológica, é um problema de sucesso adaptativo enquanto que 
só a ciência coloca a questão do conhecimento verdadeiro. 

Logo aí parece visível que a conexão das duas ideias - su 
cesso adaptativo e verdade -não é, para Popper, absolutamente ne
cessária. Mas porquê? Porque a falibilidade se inscreve no mundo 
biológico não sendo o sucesso adaptativo de ontem, garantia para 
o futuro. Essa mesma falibilidade manifesta-se igualmente no co
nhecimento científico condenado a evoluir também, por tentativas 
e erros, mas suscita, ao contrário, a necessidade de os compreen
der, superando-os por reflexão crítica. 0 que é comum ã evolução 
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biológica e cognitiva é pois o processo não empírico (mas lógico) 
de evolução por tentativas e erros. Só que a amiba morre sem ter 
percebido (ou aprendido) porque é que errou, enquanto Einstein 
tenta activamente aprender com os próprios erros. 

Ora,nós iremos até multiplicar os argumentos pelos quais 
nos parece que a ideia de adaptação não é a chave fácil que abre 
as portas de uma ideia de conhecimento verosímil. Só que, como 
se verá, ao contrário de Popper, não nos fixaremos apenas na ideia 
de erro - antes olharemos ao relativo sucesso evolutivo, particu 
larmente do nosso sistema nervoso - como iremos admitir que a 
evolução revela a existência de diferentes estratégias evoluti
vas, algumas (que não a da amiba) podendo envolver um proces
so de tipo criticista que o sistema nervoso em parte concretiza 
ao aperfeiçoar-se, no tratamento da informação do meio. Se a ló
gica continuará a ser fundamental como instrumento de uma teoria 
do conhecimento válido, a biologia pode - lida a outra luz - for 
necer alicerces de objectividade que Popper não explorou. Mas é 
tempo de retomar o fio da argumentação que aqui vinhamos propon
do e que, tomando como exemplo as propostas gnosiológicas de Ar 
mando de Castro, tenta problematizar essa utilização do conceito 
de adaptação como instrumento quase intocável de uma ideia de co 
nhecimento verosímil. 

Parece necessário, para começar, estarmos atentos a que, 
mesmo considerando que o processo da evolução através da selec
ção natural produz adaptações, ela não produz por isso, neces
sariamente, soluções ideais, sistemas perfeitamente eficientes. Do 
mesmo modo então, que na evolução não sobrevive, como é hoje vi
sível, "o mais apto" mas o minimamente apto ou, doutro modo, o 
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não totalmente inapto, do mesmo modo que sobrevivem, mesmo a 
nível genético, características neutrais, (Kimura e Ohta, 1971) 
não directamente relacionadas com uma adaptação actual ou qualquer 
interesse adaptativo visível, é também possível supor que os co
nhecimentos, como mecanismos que prolongam a adaptação biológica, 
envolvam diferentes gradações, que vão desde os conhecimentos im
prescindíveis para uma sobrevivência face a determinados meios fí̂  
sicos, a conhecimentos imprescindíveis para uma sobrevivência fa
ce a determinados meios sociais (como as teses recentes da sociobio 
logia wilsoniana sugerem) a conhecimentos neutrais, quer dizer, não 
inviabilizadores duma sobrevivência, a conhecimentos inclusive de-
sadaptados das exigências dos novos meios, que o próprio cérebro 
humano na sua evolução, ajudou a construir. 

Prolongando este raciocínio é possível notar, desde já, as 
dificuldades que terão as concepções que vêm no conhecimento cien
tífico a forma mais equilibrada e conseguida de adaptação ao meio 
(por exemplo a tese de Piaget como adiante focaremos). Se o meio, 
evolutivamente, consentiu na presença de genes neutrais não os "re
futando" , as teorias científicas poderiam sobreviver, sem propria
mente envolverem imbricações profundas com a realidade, aproxima
ções de teor objectivo. 

De qualquer modo, a imagem hoje quase comum de que o cére
bro acaba por ser um modelo do seu meio, não valerá inteira para 
justificar a objectividade das representações que este produz, em
bora justifique a sua relação efectiva, na sua existência actual e 
na sua evolução,com esse meio. Ë que, conseguindo a sua margem de 
objectividade por um processo diferido ela pode ter perdido actua
lidade. 
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Se os olhos humanos são, como aliás noutras espécies, uma 
aplicação concreta e sofisticada das leis da óptica, (como as 
barbatanas dos peixes, ou o seu corpo fusiforme, uma consequên
cia directa dos princípios físicos da : hidrodinâmica) é porque 
certos aspectos da percepção dos objectos, nas suas cores, relevo, 
profundidade, distância, etc., foram progressivamente obrigados, 
ao longo da evolução, a uma aproximação e rigor profundos, sob 
pena de-no seu falhanço - se bloquear a sobrevivência. Simulta
neamente, no entanto, e porque a dado momento a evolução cultu
ral se processa maia rapidamente do que a evolução biológica, o 
mesmo cérebro mantém armazenadas informações que, tendo desempe
nhado um papel adaptativo em épocas remotas da espécie, são hoje 
desfasadas em relação às exigências dos meios actuais que o ho
mem produziu. 

Mesmo produto de uma evolução, ou até de uma . ccevolução 
como alguns sociobiólogos apontam, é difícil então negar a 
partir deste ângulo a possibilidade de uma progressiva elabora
ção de um certo dualismo gnosiológico, patente não só no facto 
de o sujeito cognitivo desconhecer o cérebro que o suporta fisi
camente , como no desajuste que o próprio cérebro pode inserir entre 
os sujeitos e o meio. É que, voltamos a fazer notar, a nossa ca
pacidade cognitiva consegue ser um correlato actual do mundo, mas 
nos aspectos em que esse mundo se manteve constante, isto é, fun 
damentalmente no que respeita âs suas propriedades físicas. Só 
que com a evolução cultural, que os próprios cérebros aceleraram, 
a transformação do meio passou a dar-se a um ritmo que superava a 
capacidade de resposta (por interiorização da legalidade desse 
mundo) dos sistemas nervosos (20). 
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É pois necessário sermos cautelosos no modo como funda
mentamos a objectividade cognitiva e todas as asserções que a 
apoiam, na noção de adaptação biológica. Mas há mais: outras re
presentações próprias do conhecimento corrente que para o autor 
da Teoria do conhecimento científico parecem encerrar índices 
de aproximação às características do meio natural e cultural, re 
velam-se, sobretudo, dependentes do quadro epistémico criado por 
certas sociedades. 

Saindo então da critica biológica e passando para a aná
lise sociogenética é possível apontar que, por exemplo, a incapa 
cidade para apreender espontaneamente o principio de inércia, se 
era comum no tempo de Aristóteles (parecendo ser ainda permanen
te nos nossos dias) constituía para o chinês da mesma época, pra 
ticamente uma evidência. É de supor, por isso, que não represen
taria uma forma de adaptação específica da espécie a proprieda
des do meio natural, como parece deduzir-se da análise de Arman
do de Castro/mas, sobretudo, do meio cultural e dos quadros de vi
sibilidade da realidade, que cada sociedade distribui diferente
mente (21) . 

Há mesmo assim um modo de salvaguardar, apesar de tudo, 
a objectividade desse tipo de conhecimento e que consiste na con 
sideração de que finalmente "o denominador comum da objectivida
de entre diferentes teorias e conhecimentos é a prática social 
histórica, que na sua índole última os conhecimentos servem" (22). 
Se a utilização deste critério de aferição da objectividade das 
representações mentais (correntes e não só) permite garantir a 
sua não total subjectividade - não se tratará propriamente de 
ficções (enunciados do conhecimento comum como, por exemplo, o 
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de que a Terra ocupa o centro do cosmos, não seriam senão relati
vamente falsos, pois que em função das necessidades objectivas da 
adaptação média espontânea ao meio biossocial representam percepções per 
manentes (23) -este modo de estabelecer o valor de relativa objec 
tividade dos conhecimentos correntes apenas lhes confere, como a 
qualquer conhecimento mesmo científico, se o mesmo raciocínio fõr 
prolongado, o que poderiamos designar por uma objectividade esca 
lar, isto é, vigente desde que se tenha em conta a escala, a lógi 
ca integrante, o sistema de referência, o nível de visibilidade 
em que operam e as exigências adaptativas que cada uma define. (A 
não ser, é claro, que se opte - ontologicamente - por fazer do 
real social, o real último, a escala por excelência...). 

Ora não é apenas este modo, quase sintático, de defender 
a objectividade cognitiva do conhecimento corrente que utilizare
mos, mas aquele que resulta do facto de outras escalas, outras ló 
gicas, lhe reconhecerem, simultaneamente, em certos aspectos, pro 
priedades de aderência ã realidade. 

E porquê? Ê que para além das dificuldades já notadas re
sultantes de uma aferição da objectividade centrada no conceito 
de adaptação, para lá igualmente da necessidade que teriamos en
tão de admitir erros objectivos - o que, tendo em conta o sentido 
da objectividade que aqui valorizamos, equivaleria a falar em er
ros verdadeiros, o que parece antinómico (é o caso flagrante das 
ilusões perceptivas "criadas" pela escola gestaltista, em que sen 
do objectivas as condições em que surgem os estímulos, assim como 
as condições biofísicas e culturais em que se movimentam os cére
bros, existe uma falsa interpretação da realidade, quer dizer, não 
correspondente às suas propriedades efectivas, embora real e ex-
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plicável) uma outra dificuldade surgiria: 
Aferir a verdade/falsidade de um enunciado,seja ele de co 

nhecimento corrente, científico ou qualquer outro, apenas pela 
sua coerência com o sistema integrado ao qual se refere, pode 
sugerir um relativismo gnosiológico paralelo ao que,ao nível já 
do conhecimento científico, seria um relativismo epistemológico. 
Ou seja, do mesmo modo que nos parece fundamental captar o dina 
mismo progressivo do conhecimento científico admitindo integra
ções interteóricas - o que aponta para um relativismo, mas his
tórico, isto é, para o reconhecimento de que a historicidade do 
conhecimento científico não é sinónimo de relativismo epistemo
lógico - também é fundamental transpor esta situação para o co
nhecimento comum. Ora se a sua aderência aos factos é também his 
tõrica e não absoluta ou intemporal (24) , o certo é que se pu
déssemos notar a sua objectividade em função da sua inserção es 
calar, sem capacidade para simultaneamente a reconhecer a partir de 
outras escalas (por exemplo, as que o conhecimento científico po 
de abrir) estávamos a decidir pelo contrário do que queríamos 
provar: a objectividade relativa, intrínseca, do conhecimento 
corrente. 

Isto significa que uma teoria da objectividade do conhe 
cimento em geral implicará a sua defesa não só ao nível restri
to de uma determinada escala e das necessidades adaptativas que 
ela envolve, como ao mesmo tempo a percepção duma permanência em 
objectividade quando a escala muda e com ela novas exigências 
aparecem. 

Se a objectividade não pode ser apenas a referência do 
pensamento ao objecto - pois que este sempre o transcende, embo 
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ra seja crucial demonstrar a possibilidade e o nível dessa refe
renda, aspecto, aliás, para o qual esta obra procura dar um 
contributo, como adiante se verá - a verdade, falsidade ou pro
babilidade dum conhecimento terá que ser aferida também em re
lação a um sistema de referência integrador. Esse sistema de 
referência integrador só pode ser entendido,coerentemente,co 
mo uma espécie de ecossistema,que envolve simultaneamente as 
condições de aparecimento dos objectos e de operacionalidade 
dos sujeitos. Mas não basta, para falar em objectividade cogni 
tiva, em aproximação â verdade, ficarmo-nos por esses aspectos 
imediatos. 

Uma objectividade reconhecida apenas a nível de uma es 
cala e não viável para outras escalas que simultaneamente a in 
tegrem ou assimilem limita drasticamente as potencialidades dos 
conhecimentos, quer correntes, quer mesmo científicos sendo aí 
aliás que reside, fundamentalmente, o carácter grave das teses 
kuhnianas da incomensurabilidade das teorias científicas. Se 
as teorias científicas não representarem na sua história uma 
progressiva integração de escalas, parece impossível defender 
que elas constituam um desenvolvimento de sentido ontológico em 
relação à verdade. 

Quer dizer, a objectividade parece ter que ser pensada 
essencialmente como um processo e a verdade como um limite no 
sentido matemático do termo, como Piaget sugeriu, não pelo fac 
to de sempre existirem escalas, mas porque nenhuma ê definiti
va (25) . 

Por tudo isto é que os aspectos que recolheremos como 
melhores testemunhos das dimensões de objectividade do conheci 
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mento corrente, no sentido de capacidade de descentração, serão 
aqueles que hoje podem ser reconhecidos, simultaneamente, quan
do mudamos de sistema de referência, por exemplo, como já anota 
mos, ã escala do conheciemnto científico. Quando, obedecendo ape
nas a necessidades de compreensão teórica, é possível demonstrar 
por meios científicos, como veremos, que o cérebro humano produ 
ziu ao longo da evolução a capacidade de nos dar espontaneamen 
te, não uma percepção subjectiva das cores, como muitos pensam 
ou das distâncias, ou ãa profundidade e muitos outros são os 
exemplos, mas uma aproximação profunda, às características pró
prias dos objectos , embora construindo-os, embora traduzindo-
-os, através duma matemática elaborada, que em certa medida ain 
-da nos escapa -é que nos surpreendemos realmente com a objec 
tividade conseguida pelo conhecimento corrente. Não basta pois 
demonstrar cientificamente que as "ilusões" do conhecimento cor 
rente resultam finalmente da interligação de propriedades fisí 
cas da realidade com as nossas estruturas sensoriais e percepti 
vas. Mais importante ainda é demonstrar a existência de situações 
em que a "subjectividade" neurológica e psicológica da espécie 
atingiu níveis de objectividade, de descentração, que o conheci 
mento científico vem, posteriormente, reconhecer. 

Quando se trata de propriedades mais ou menos estáveis 
do meio e essenciais para a sobrevivência (e que serão, é eviden 
te, muito mais latas do que as que exemplificámos, estendendo-se 
de constantes do meio físico, a constantes do meio biológico e 
social, por exemplo a identificação da significação de compor 
tamentos ou posturas próprias da espécie, aspectos padronizados 
de organização social e cultural humana, etc, etc.) o sistema 
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nervoso dificilmente poderia permitir-se laborar em erro. 
Se muitas das nossas intuições espontâneas se revelam a 

uma posterior análise como erróneas, embora não impeditivas du
ma sobrevivência adaptativa, como atrás exemplificámos, muitas 
outras envolvem, no entanto, um rigor de precisão no tratamento 
dos estímulos que - e era este o aspecto essencial onde quería
mos chegar - se torna necessário prolongar formalmente para o 
conhecimento corrente o modelo de iceberg (convivência da objec 
tividade e não objectividade) que hoje vários autores propõem 
para a análise do conhecimento científico (26). 

E mesmo muitos erros não subjectivos, para falar como 
Armando de Castro, que incorporam a nossa maneira corrente de 
ver o mundo (grande parte deles referentes sobretudo a meios mu 
táveis) são ainda um sintoma, pelo menos, da capacidade de aber 
tura e aproximação ao meio dos nossos sistemas nervosos, coarc
tada embora, como vimos já, por uma evolução biológica len 
ta em relação ã rápida modificação, que,sob o seu próprio impul
so/ o homem produziu no meio. 

Para se poderem detectar esses fermentos de objectivida 
de, num tipo de conhecimento a que muitos dão apenas valor de 
"aparência" é necessário, contudo, ess? outra óptica de análise 
gnosiológica a que há pouco nos referimos, como voltada para uma 
epistemologia do objecto. 

Toda a fascinação Kantiana pelo sujeito, que, ccmo cons
trutor - tradutor necessário do mundo cognoscível, mobiliza ho
je a nossa atenção epistemológica, terá que ser temperada por 
uma reflexão sobre a noção de objecto gnosiológico, que podere
mos situar a dois níveis: 



- 41 -

- Um que procura a sua concretização muito geral na 
ideia de informação e que adiante explicitaremos. 

- Outro que, uma vez admitida a força determinante e o 
modo de actuação do pólo a posteriori na relação cognitiva, se 
concentrara na compreensão das suas particularidades, quer se 
trate de entidades matemáticas, físicas, biológicas, sociolõgi 
cas, noológicas, etc. Só uma teoria que equacione a cognição 
como um processo de abertura ao objecto estará animada na pro
cura das influências da especificidade desse objecto na reali
zação do conhecimento (27). É um exemplo significativo, a este 
respeito, o facto de, para compreender como a criança constrói 
o número, Piaget se ter interessado em determinar também a sua 
estrutura "objectiva". Daí o seu empenho nos trabalhos do gru
po Bourbaki, o melhor instrumento que, nesse campo, a sua época 
lhe oferecia. 

Longe vai pois o tempo em que para a epistemologia o 
problema central era denunciar o empirismo. Hoje trata-se de in 
vestigar as possibilidades do conhecimento objectivo face ao 
aparente paradoxo que o conhecimento envolve ao fazer-se por 
tradução do objecto. 

Para isso é necessário, porém, mudar o ângulo de análi
se epistemológica, produzindo outros cenários em que inclusive, co 
mo veremos, o carácter de construção inerente a todo e qualquer 
acto cognitivo revelará, que a tradução, o distanciamento, po
de ser uma astúcia dos sistemas cognitivos em geral para uma 
melhor apropriação dos objectos. Mesmo biologicamente, caro mos 
traremos, a multiplicação de fronteiras ao longo da evolução 
entre os organismos e os seus meios, maximizada no caso do siste-
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ma nervoso humano, parece paralela a um maior domínio e independência on 
relação a esse meio. 

De qualquer modo, é logo ao nível do conhecimento cor
rente que terão que ser explicitados os alicerces da objectivi
dade que um fenómeno cognitivo envolve, com todas as repercur-
sões que tal análise terá sobre as tentações relativistas da 
epistemologia contemporânea. Isso justifica, como antes dissemos, 
a consideração de que a tentativa de um diagnóstico diferencial 
das variedades cognitivas,.com todas as suas dificuldades.é, mes 
mo assim, uma exigência imprescindível a qualquer investigação 
metodologicamente coerente sobre as ciências. 

Segunda prioridade de uma epistemologia coerente; 
a distinção entre viver e conhecer e entre informação e 
conhecimento. 

Pelo que fomos adiantando sobre a noção genérica de cog_ 
nição para as análises de cariz evolutivo é visível que a gnosio 
logia é já em si mesma um domínio dependente dos resultados teó 
ricos propostos por esse nível mais recuado que é o da biologia 
em geral. Tal situação é flagrante logo no recurso ao conceito 
de adaptação para explicitar o que é - e o que consegue, sob o 
ponto de vista da objectividade - um fenómeno cognitivo. De igual 
modo a epistemologia ressentir-se-á das conclusões estabelecidas 
nesses dois níveis propedêuticos. É assim que, finalmente, meça 
nismos funcionais da cognição como por exemplo, assimilação/aco 
modação (Piaget), espectativa/experiência (Lorenz, Riedl), con
jectura/refutação (Popper), etc, passarão a depender, na sua 
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coerência explicativa do modo como no terreno vital podem ser en 
tendidos. 

Ora uma das seduções mais imediatas que transporta con
sigo a aproximação do conhecimento da noção de adaptação bioló
gica é a de que o viver em geral, como resultado e processo adap_ 
tativo, pode ser assimilado ao conhecer. Se as perguntas: "o que é 
a vida?" e "o que é o conhecimento?" tiverem uma resposta num 
sentido identificador, desde logo se canalizará o que,em relação 
ã possibilidade de abertura e capacidade objectiva do conheci
mento, uma gnosiologia poderá vir a dizer. 

Isto verifica-se quer num programa de investigação de ti 
po adaptacionista (Piaget, Lorenz, Riedl, Wilson, etc.) quer mes
mo não adaptacionista, como é o caso das teorias da "autopoiesis" 
de Maturana a Varela. E não se pense que é apenas com intuitos 
pedagógicos que os termos de tipo cognitivo aparecem no vocabulã 
rio dos biólogos. É no próprio tecido interno dum pensamento do 
vivo que a interposição de dimensões cognitivas é procurada, de 
algum modo se reencontrando assim o pensamento de Aristóte
les. 

Se viver for o mesmo que conhecer e a vida for descrita 
como um processo "autopoiético", totalmente auto-rreferente (Matu
ram e Varela), como explicitaremos no capítulo - II da parte se 
guinte desta obra, é fácil inferir que a relação gnosiolõgica 
sujeito - objecto será também "autopoiética ", sendo a categoria 
de objecto uma quase ficção do observador. Todo o conhecimento 
será então "pour-soi", "subjectum" no sentido etimológico de fun 
damento de toda a constituição do mundo. Toda a construção ocg 
nitiva será tradução, mas simultaneamente "clausura", perdendo-
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-se a justificação para uma aproximação "objectiva" do objecte 
0 convite para uma epistemologia do sujeito estará assim, desde 
logo, delineado... 

Mas se viver não for auto-referência, mas hetero-ref erên-
cia com ordem a uma adaptação, como de Lorenz a Piaget parece 
mais fácil aceitar-se será que, então, a teoria biológica não te 
rá dificuldades em abrir uma concepção gnosiológica, em que a 
objectividade intrinseca da cognição será transparente? 

Ora é nossa intenção demonstrar que tal situação, está 
longe de ser verificável mesmo neste segundo caso, quer entre 
as teorias que apoiam essa objectividade numa assimilação do 
meio ao longo da filogénese, quer naquelas que, simultanea
mente, tentam justificá-la na ontogenèse e no próprio comércio 
actual do ser vivo com o seu ecossistema. Quer isto dizer que se 
uma epistemologia evolutiva predispõe a um realismo (a realida
de do mundo surge desse ângulo praticamente como uma triviali
dade) , não facilita necessariamente a defesa de uma objectivida 
de cognitiva no sentido forte que procuramos. 

Chegamos assim, finalmente, ao ponto nodal da hipótese 
que aqui desenvolveremos: 

- Não basta, como outros autores fizeram já ver, retro
ceder à gnosiologia e à distinção entre conhecimento corrente e 
cientifico, para abordar a epistemologia em coerência metodoló
gica. Uma outra distinção mais remota e quase ignorada na maioria 
dos estudos actuais, pelo menos na forma em que a proporemos, se impõe 
e que nos remete ã biologia: é a distinção entre viver e conhe
cer. 

A defesa de uma objectividade, de graus de verdade pos-
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síveis na cognição, tem que ser desbloqueada logo aqui, ao nível 
duma análise centrada na biologia. Simultaneamente, demo-nos con 
ta que a identificação entre os processos vitais e cognitivos se 
duz hoje com nova força por via de uma outra identificação entre 
duas realidades próximas, mas susceptíveis de serem distinguidas: 
informação e conhecimento. 

Sendo a vida, sobretudo a partir das descobertas recentes 
da biologia molecular, susceptível de uma descrição operacional 
em termos informacionais, sendo mesmo - para grande parte dos 
biólogos contemporâneos - a informação a diferença específica en 
tre o vivo e o não vivo, sendo, por outro lado, para a psicolo
gia cognitivista actual o conhecer identificado como um cálculo 
de informação, é fundamental esclarecer em que campo informacio-
nal se realiza um processo vital e ainda se os sujeitos, que além 
de serem vivos, dispõem igualmente da capacidade de conhecer, têm 
ou não acesso a possibilidades de computação e organização duma 
informação que ultrapasse os limites da sua informação genética. 

A identificação entre viver como processo informacional 
e conhecer tem profundas implicações na gnosiologia e posterior
mente na epistemologia. Aqui se verifica, de certo modo, um feno 
meno paralelo àquele que, depois dos anos sessenta, se tornou vi. 
sível em física: uma dependência sensitiva das condições iniciais. 
Pequenas diferenças de input podem provocar grandes diferenças 
de output, o que se traduziria na seguinte situação: opções epis 
temológicas relativistas, por vezes até de tipo solipsista, sur
gem como resultados empolados e obrigatórios de interpretações 
distantes sobre o que é a vida. 
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Ora a nossa hipótese, insistimos, é a de que essa identi 
ficação não se justifica pois a vida parece poder ser descrita 
como um processo informacional complexo mas não propriamente 
cognitivo. 

A cognição envolverá processos de organização de infor
mação, mas uma informação que não é apenas de base genética, es
trutural, mas também "circulante", noção que importámos de Henri 
Laborit (28) e aqui reformulamos, aproximando-a do conceito de in 
formação sugerido por Lila Gatlin (29) . 

Estamos apenas, como é óbvio, a delinear para já os fun
damentos da hipótese, que ao longo desta obra explanaremos. 

Uma vantagem imediata se pode apontar na exploração duma 
distinção entre informação e conhecimento. Poucos autores lhe 
prestam atenção (30). 

Lila*Gatlin, ao contrário, insiste vigorosamente na ne
cessidade de nunca perder de vista que a informação (nem apenas 
realidade física, nem apenas realidade biológica ou psíquica) é 
sobretudo uma capacidade para transmitir ou armazenar conhecimen 
tos, não o próprio conhecimento. 0 conhecimento surgindo como 
organização da informação tem que realizar, ao integrá-la, um fe 
cho simultâneo a uma abertura, pois que a informação é algo que 
"não está feito" nem do lado do emissor, nem do lado do receptor, 
porque é sobretudo um "potencial", o que logo nos remete para um 
carácter de exterioridade. 

Esta interpretação da categoria gnosiológica de objecto 
como informação, informação essa, que só a nossa linguagem indoeuro 
peia nos leva a pensar como algo coisificado, pois que se trata afjL 
nal de uma potencialidade, um recurso para o aparecimento possível 
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da cognição, ela mesma processual - não só instaura essa simulta 
neidade da abertura com o fecho que a integração impõe, como de
finitivamente explicita um primeiro nível de objectividade intrín 
seca ao acto cognitivo. Se o objecto, como informação, não é se
não um potencial, toda a cognição é produção e portanto não se 
pode realizar por instrução directa do meio, toda a cognição é re 
ferência necessária, "si" e "não - si", para recorrer a uma ter
minologia hoje bastante explícita. 

Mas como toda a nossa argumentação anterior fez notar, não 
é apenas esse o plano de objectividade que a uma teoria da cogni 
ção interessa discutir. Há que esclarecer até que ponto esta via 
de análise pode pôr-nos na esteira duma objectividade forte, pen
sada como maior ou menor aderência àquilo que ã falta de melhor 
expressão, designamos por verdade. 

Apercebemo-nos então de como era fundamental para tal pro
pósito, explicitar os âmbitos possíveis do que atrás designamos 
como campos informacionais. Simultaneamente vimos também que,des 
se modo,encontrávamos um dos meios para avançar com uma distin
ção entre vida e conhecimento. 

De forma sucinta a hipótese que se desenhou seria esta: 
os sistemas cognitivos não apenas computariam informação de ori
gem neural, remetente ao seu equipamento genético - estrutural, 
como simultaneamente teriam acesso ã organização da informação 
potencial do meio, mas um meio que não seria apenas aquele carto 
grafado, mapeado, pela informação estrutural de que são dotados, 
mas muito mais alargado. Daí o recurso à noção de informação "cir 
culante", que Laborit de modo talvez um pouco impreciso (já que 
a própria informação genética "circula") forjou, para exprimir 
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a extensão do campo informacional a que os sistemas cognitivos têm acesso. 
Mais do que notar então as diferentes dimensões de infor 

mação possivelmente presentes numa computação realizada por um 
sistema vivo ou por um sistema cognitivo (humano ou não, por exem
plo, um ordenador), o essencial pareceu-nos ser ressalvar a ori
gem actual (interna ou externa) da informação que o sistema com
puta, já que, em termos evolutivos, é possível uma integração di 
ferida da informação externa ou interna. Seria ainda crucial sa
ber se essa computação é realizada â custa apenas do "software" 
de base do sistema - para falar como os informáticos - ou seja 
dos seus capitais genéticos, ou se os ultrapassa, isto é, se mo
biliza recursos não totalmente genéticos porque em grande parte 
determinados pelas condições do meio actual. 

Vida e conhecimento seriam assim processos que envolve
riam genericamente computações de informação. Só que para lá das 
diferentes extensões dos campos informacionais que abarcam,a com
putação cognitiva humana surgirá realizada ã custa da mobilização 
de um "espírito" - isto é, de um "todo", duma entidade global 
(num sentido próximo de Bateson, 1977) - que não ê produto di 
recto duma programação genética, mas uma estranha brecha nela e 
que, por isso, não apenas computa mas "cogita" (Pask, 1976) sen 
do obrigado a organizar o meio, a integrar nas suas diferenças, 
informação genética e informação "circulante", potencialmente 
presente no meio. Ou, indo mais longe, se como hoje se pensa, uma in
formação só é pertinente em relação a um contexto, isto é - se 
só por via da presença duma rede semântica, ela se pode assumir 
cognitivamente - um acto cognitivo envolveria essa possibilida
de de fornecimento do cenário complexo, integrado, que per-
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mite falar em conhecimento. Talvez que a partir deste ponto de 
vista, se possa então também encontrar a distância que separa 
os processos de simples cálculo de que um ordenador é capaz, 
daquilo que chamamos raciocínio. Mais ainda, talvez por aqui se 
possa entender porque ê que a "inteligência artificial" se desço 
bre cada vez mais como uma disciplina renovada distinta da in
formática clássica, e mesmo das intuições iniciais. É que se 
esta se interessa pela informação e pelo cálculo, aquela procu
ra algo diferente: compreender o conhecimento e o raciocínio, o 
que parece obrigar a uma concepção globalizante, interactiva, do 
tratamento da informação e não analítica. 

E, não se estranhe o facto de aqui se falar em infor
mação potencial do meio, quando Heins von Foerster há muito 
alertou que "o meio não contém qualquer informação, ele é tal 
qual é" (31). Se, de um ponto de vista evolutivo, a informa
ção só surge com os seres vivos, é fundamental estar atento a 
que desde o momento em que alguns desses seres passam a dispor 
de capacidades de computação não apenas auto mas hetero-refe-
rentes, todo o meio se torna, de modo automático, potencialmen 
te informacional (32). 

Utilizando este critério (e outros que a seu tempo se 
apresentarão) torna-se possível perguntar depois se viver e co
nhecer são ou não processos idênticos, se Escherichia coli "co 
nhece", "decide", como hoje é frequente sugerir-se, se a para-
mecia "sabe" ou se será possível descrever os comportamentos 
desses organismos sem movimentar noções cognitivas, duma forma 
portanto menos antropomórfica, recorrendo sobretudo ã ideia 
de processos vitais como processos informacionais. 
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0 uso de um vocabulário de índole especificamente cogni 
tiva em biologia só pode ter pois um valor pedagógico. Os biólo 
gos não se apercebem, contudo, de que tecem uma armadilha aos 
epistemólogos quando usam e abusam dos termos cognitivos na des 
crição de processos em que o conceito de informação, devidamen
te configurado, poderia ser suficiente para explicar os proces
sos vitais. 

Ë evidente que a nossa hipótese obrigará a uma releitu
ra da filogénese da cognição(entendida como uma, entre várias 
estratégias evolutivas possíveis) empenhada ; na procura dos sin 
tomas de um alargamento do campo informacional que certos orga
nismos puderam operar. O aparecimento de órgãos vocacionados pa 
ra o tratamento de uma informação circulante "extragenética" pa 
rece coincidente com o desenvolvimento de sistemas nervosos que, 
na sua forma mais elaborada, realizaram uma aproximação cogniti 
va ao meio â custa de um paradoxal recuo (por encerramento até 
numa caixa óssea), dum distanciamento morfológico, duma multipli 
ção de fronteiras, que evitando o contacto directo com os estí
mulos propiciou, finalmente, a sua computação, a sua posterior 
cogitação, sobretudo, a sua organização mais objectiva. 

É pelo menos no realce desse aspecto, dessas notáveis 
performances, particularmente do sistema nervoso humano, que, 
como dissemos, ancoraríamos, em parte, a ideia duma objectividade 
limitada, mas efectiva, do conhecimento corrente, com todas as 
repercussões que ela terá sobre a possibilidade duma ciência ccmo 
conhecimento objectivo. 
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Terceira prioridade metodológica de uma epistemologia coerente; 
a necessidade de uma investigação sistémica 

Simultaneamente ã procura de uma especificidade do conhe
cer em relação ao viver, é visível - até pelo que já foi parcial
mente sugerido - que de um ponto de vista sistémico se trata de 
realidades com profundas coincidências. Quer num caso, quer nou
tro, parece estarmos face ao que H. Atlan chamaria "organizações 
complexas" e não pcssuimos ainda a sua teoria suficientemente ela 
borada, de modo a ser-nos possível localizar, no seu interior, fo 
cando semelhanças e diferenças: vida, informação, conhecimento cor 
rente, conhecimento científico, etc. 

Esta seria, genericamente, uma terceira exigência metodo
lógica básica, que ao lado das duas já focadas (necessidade da 
distinção das formas cognitivas, e da vida em relação ao conheci
mento, o que passa hoje pela distinção informação - conhecimento) 
serão - com todos os esclarecimentos que envolvem - os requisitos 
mínimos a ter em conta na investigação epistemológica. 

Vamos concretizá-la em traços largos. Para isso referir-
-nos-emos a Piaget em cuja investigação diagnosticamos um maior 
sucesso ao interligar o conhecimento ã vida, do que, propriamen
te, a estabelecer o que o especifica e torna original. 

A hipótese central de Biologie et connaissance é a de que 
a vida e o conhecimento são sobretudo processos de auto-regulação, 
para além de serem realidades biológicas, formas de adaptação. É 
o conceito cibernético de auto-regulação, posteriormente elabora
do como equilibração, que explicará não só a possibilidade de 
um interaccionismo, que cobriria a evolução biológica e o 
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desenvolvimento psicológico, permitindo a adaptação por as-
milação e acomodação ao meio, como a leitura da evolução filo
genética e ontogenética como processos de complexificação cres
cente, onde o aparecimento de novidades irredutíveis (embora pqs 
teriormente explicáveis a partir das situações anteriores) suge 
riria um construtivismo geral - um não reducionismo - desde os 
níveis prebióticos ã cognição humana e â inteligência artificial. 

Ora, parece-nos que se é fundamental, de um ponto de vis
ta sistémico, encontrar a coerência evolutiva que filia a cogni
ção na vida, o sucesso relativo nesta tarefa é pago, por Piaget, 
com uma não total clareza no recorte da originalidade, do carac 
ter de novidade e invenção que distancia os processos cognitivos 
dos processos vitais, ideia na qual, no entanto, acreditava. Do 
modo como põe a questão não resulta explícito o que distancia 
efectivamente o viver do conhecer. 

Para uma epistemologia que se interrogou, na linha da 
epistemologia clássica, como é que a ciência é possível - como é 
que os instrumentos mais fundamentais da inteligência humana, 
como as estruturas lógico - matemáticas são capazes de atingir 
o real e de coordenar, de modo adequado, os resultados da expe
riência física e que considerava que a resposta a estes proble
mas só podia arrancar da biologia, só ela capaz de nos explicar 
como o nosso cérebro conseguiu na sua evolução tais realizações -
- era crucial encontrar uma plena coerência entre vida e conheci
mento, justificadora duma continuidade evolutiva entre biologia 
e conhecimento. 

E, realmente, Piaget defendeu essa continuidade a vários 
níveis: desde o nível funcional, porque viver e conhecer são pro 
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cessos de assimilação do meio a estruturas, ao nível estrutural 
porque embora haja diferentes espécies de estruturas, finalmente 
pareceu-lhe admissível que as estruturas vitais seriam, tal como 
as estruturas cognitivas, de tipo lógico - matemático, passando 
pelo nível das auto - regulações pois que equilíbrio e reversíbi 
lidade estão jã presentes nas organizações vitais, embora sem o 
mesmo poder que nos conhecimentos. 

Ao procurar teorizar o isomorfismo possível entre vida 
e conhecimento, o que Piaget propunha era sobretudo uma série 
de categorias de analise sistémica cujo poder ultrapassava os do 
mínios da vida e do conhecimento, como já veremos. 

Entretanto, porém, quando tentou continuar essa harmo
nização sistémica entre biologia e conhecimento deteve-se na cons 
tatação de que a biologia molecular não autorizava uma direccio-
nalidade de processamento informacional do meio para o organis
mo mas apenas o contrário, tal como o neodarwinismo admitia. Ora 
na cognição, Piaget detectara essa capacidade de computação da 
informação do meio. 

Para resolver a coerência ansiada, Piaget releu a biolo 
gia, propôs-lhe outra teoria da evolução, outra teoria das rela 
ções entre o organismo e o meio. 

0 nosso ponto de vista é que tal não seria necessário. 
A biologia molecular fornecia-lhe um caminho para encon 

trar, para lá de uma aproximação sistémica vida/conhecimento, o 
trilho por onde uma especialização do conhecimento em relação ã 
vida poderia ser divisada . E era exactamente essa impossi
bilidade de os sistemas vivos se instruirem informacionalmente, 
de modo actual, a partir do meio, que deveria ser tomada em con-
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ta como factor limitativo das fronteiras do seu campo informa-
cional. Um índice diferenciador com os sistemas que, além de vi 
vos, conhecem, poderia a partir daí ser procurado. Pensada a in 
formação como um potencial, uma capacidade para uma possível organi 
zação cognitiva, os riscos de empirismo estariam ultrapassados. 
Não explorando esse caminho, Piaget não deixou totalmente clara 
a distância efectiva entre viver e conhecer (para lã de não pa
recer ter-se apercebido das consequências perigosas duma identi 
ficação...) que nos parece, no entanto, crucial, tendo em conta 
as suas repercussões sobre o futuro da análise epistemológica. 

Assim, embora reconheçamos uma profunda solidariedade 
teórica com as propostas de Piaget delas nos afastamos em cer
tos aspectos pontuais: 

Enquanto a abordagem piagetiana se centra na ideia de 
adaptação pensada essencialmente como auto - regulação, propo
mos antes que, não só se reveja o modo como o conceito de adap
tação funciona na vida e no conhecimento, como ainda, que se con 
siderem as questões do tipo de relações dos organismos com os 
meios, como da sua evolução "criadora" filo e ontogenética, à 
luz do conceito de informação. 

Piaget fala frequentemente do termo informação, mas com 
um sentido comum, muitas vezes confundida mesmo com a ideia de 
cognição. Ora, pensamos que a introdução da teoria da informa
ção, não apenas na sua forma clássica, mas com todas as poten
cialidades que nos revela nos seus desenvolvimentos pós - shan-
nonianos pode ser um bom instrumento para esclarecer dois 
objectivos básicos da obra de Piaget, que igualmente perfilhamos: a 
objectividade intrínseca, embora limitada dos processos cogniti 
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vos em geral e o seu desenvolvimento de tipo construtivista. 
Se para tal é fundamental partir da distinção entre vi

ver e conhecer (elaborada a partir do modo como a noção de infor 
mação mexe com a biologia e a gnosiologia), é também crucial pa
ra compreender o trânsito complexificante que a evolução filoge
nética biológica e cognitiva realizam, situá-lo à luz dos desen
volvimentos do conceito de informação. 

Como o biofísico Henri Atlan mostrou, na linha de von 
Neumann, um processo de complexificação envolve necessariamente 
um crescimento e uma criação de informação. A questão do constru 
tivismo exigirá então uma abordagem a partir duma compreensão do 
processo da complexificação nos sistemas auto - organizados (cria 
ção de potenciais para o aparecimento de novidades, princípios de 
evolução pela "ordem", pela "desordem", "acaso organizador", itens 
que a complexidade envolve, etc) . 

Ora em 1967, em Biologie et connaissance , nota-se que Pia
get, embora aberto aos problemas de uma teoria geral dos siste
mas, não dava ainda conta da eficácia da noção de informação e 
dos princípios da sua complexificação possível, para explicar os 
fundamentos do processo da evolução, mesmo ã luz da cibernética. 
Assim ao referir-se explicitamente a J. J. Schmalhausen (Factors 
of evolution, 1949) lamenta que este autor "em tudo quanto se re 
fere ãs relações entre o meio e a organização vital e aos gran
des factores da evolução pense essencialmente em termos de in
formação.... e conceba as influências do meio sobre o desenvolvi, 
mento apenas como simples "ruído" (33). 

Quase dez anos mais tarde, contudo, Piaget não hesitará 
em encontrar nas elaborações sistémicas de Heins von Foerster e 
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no seu princípio da order from noise a melhor teorização para 
a evolução construtivista dos organismos e do pensamento- uma 
evolução complexificante, mas não determinada por instrução di_ 
recta do meio (3 4). 

Quer dizer, se interpusermos entre a biologia e o co
nhecimento a exploração do conceito de informação e â sua luz 
enfrentarmos o problema da complexificação, encontraremos a 
possibilidade de, sem resvalar para uma teoria de tipo lamar-
ckista, como alguns censuraram a Piaget, sugerirmos uma lógica 
evolutiva (biológica e psicológica) complexa, criadora, cená
rio de novidades emergentes: não só da vida (como particular 
organização da informação) em relação ã matéria e ã energia, à 
física portanto, como da organização informacional do conheci
mento em relação â computação biológica. 

Admitimos que, não tendo enveredado por esse caminho, 
Piaget terá perdido uma oportunidade de captar a originalida
de típica da cognição em relação ã vida, ao mesmo tempo que, 
no entanto, produzia resultados notáveis na definição de certas 
categorias sistémicas abrangentes. Ë possível, com efeito,que 
mecanismos como a assimilação/acomodação/equilibração, de que 
fala a escola de Genebra, possam ser instrumentos úteis na de 
finição de propriedades sistémicas muito gerais, comuns a rea 
lidades tão diferentes como a vida, o conhecimento, a socieda
de e até alguns sistemas físicos, como a termodinâmica dos 
sistemas abertos sugere (35). Mas as funções genéricas de as
similação, as propriedades da auto - regulação, que aí pudés
semos encontrar, não poderiam ser tidas como propriedades es
pecíficas dessas realidades processuais, mas antes de níveis 
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de integração muito mais totalizantes como são, por exemplo, os 
"sistemas complexos auto - regulados" de que fala Atlan. (36). 

Verifica-se, contudo, que os estudos sobre sistemas, 
que ainda na década de sessenta e graças ao impulso de von 
Foerster, conheceram um surto de desenvolvimento prometedor, sofre 
ram posteriormente uma certa estagnação. No entanto, deles advi 
ria em grande parte, julgamos, a possibilidade de se poder 
esclarecer, em seguida, o que em particular distancia vi
da, informação e modalidades cognitivas, já que por esses estu 
dos se revelaria como, o que foi tido como específico, remetia 
afinal a níveis sistémicos mais vastos. 

A existência dessas realidades sistémicas englobantes 
é que permite, por exemplo, encontrar aproximações entre concep_ 
ções de quadrantes tão diversos como as teses de Prigogine em 
termodinâmica dos fenómenos irreversíveis, as teses de Gould/ 
/Eldridge na evolução biológica, as teses de Marx em sociolo
gia, as de Piaget em gnosiologia, ou as de Kuhn em epistemolo
gia. Todos falam, no fundo, do comportamento de sistemas aber 
tos capazes de, por uma dinâmica de "acaso organizador", reali 
zarem funções de assimilação/acomodação, que explicarão uma 
complexidade informacional progressiva. 

Para o caso que nos interessa, a aproximação do conhe
cimento à vida teria que ser feita ao nível de uma teoria for
mal da organização complexa, na procura de uma teoria formal da 
assimilação. Esse é que é o nível profundo em que se poderia 
considerar que a organização mental e vital são uma e a mesma 
coisa. 

É necessário logo a seguir, contudo, passar ao esclareci 
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mento do modo como uma função de assimilação se realiza num sis 
tema vivo e num sistema cognitivo. Piaget apresentou alguns as
pectos diferenciadores (37). A mobilização do conceito de infor 
mação teria trazido aqui, insistimos, aspectos pertinentes para 
uma diferenciação. 

De qualquer modo é bem perceptível a necessidade de uma 
teoria sistémica, plenamente elaborada, para nela se poderem si 
tuar no seu rosto próprio, vida, informação, conhecimento cor
rente, científico etc (38)... Como a sua elaboração dependerá, no 
entanto, dos avanços nas diferentes disciplinas, só a abertura, 
só o convívio interdisciplinar pode rasgar aqui novos horizon
tes. Não nos iludamos porém: há ainda fortes hesitações na de
finição da própria noção de complexidade, seu processo, poten
ciais de complexificação -roodode intervenção de variedade, re
dundância, ruído - noção de alta complexidade, baixa complexida 
de , etc, etc. 

Entretanto, a gnosiologia e a epistemologia naturalmen
te que se ressentem com mais esta lacuna básica a uma investiga 
ção consequente da cognição. Não nos parece, contudo, que as enor
mes dificuldades em encontrar proximidades formais e, talvez 
maiores ainda, no caso da procura de especificidades, transições, 
etc., devam ser postas, ã partida, como impedimentos ao objecti 
vo concreto de as detectar. Mesmo biologicamente, é bom lembrar, 
a demarcação, a fronteira é uma noção chave. 

Pensamos que a complexidade das questões deve ser antes 
um desafio, não um convite à desistência até porque daí advém 
o pagar-se um alto preço, insistimos, na deficiente colocação 
metodológica dos problemas duma epistemologia. 
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É evidente que a valorização da identidade ou da dife
rença - questão subjacente a toda a argumentação anterior - pa
rece sobretudo imputável ao ponto de vista do observador. Este 
actuará na dependência, não só de características até mesmo tem 
peramentais, como de opções ontológico - temáticas (na valoriza 
ção de um real uno ou fragmentado, por exemplo), mas sobretudo 
do arsenal de estruturas de análise de que dispõe. 

Conscientes desta situação é que podemos procurar, en
tão, uma harmonização das perspectivas, na constituição de uma 
hierarquia em diferentes níveis de formalidade, susceptível de 
ser percorrida em todos os sentidos. Assim se tornará finalmen
te visível como a identificação das formas cognitivas com reali 
dades próximas, como a vida e a informação, resulta, simplesmente, 
da captação de um nível profundo de formalização sistémica, en
quanto a "concretização" dos fenómenos revelará a sua fisiono
mia própria. Mas só a mobilidade no interior das perspectivas 
poderá restituir-nos a complexidade aí presente. 

Relações da biologia molecular com as teorias da cognição 
c: 

Após este percurso, mais longo do que desejaríamos, mas 
necessário para expressarmos a trama geral do nosso pensamento, 
é então possível passar a explicitar de forma directa o próprio ti 
tulo deste capítulo, que liga a biologia molecular e as teorias da 
cognição. 

0 cerne da nossa argumentação é bem claro: grande núme
ro das dificuldades da análise epistemológica contemporânea são 
o resultado de superfície de insuficiências que se originam em 
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níveis muito retirados, quase imperceptíveis pela sua distância. 
A nossa análise avança pois por um recuo e procura, na sua opção 
por uma perspectiva evolutiva, compreender as dificuldades e es
clarecimentos que as projecções da biologia trazem âs teorias 
gnosiológicas e epistemológicas. 

Simplesmente, a utilização da biologia nas teorias do co 
nhecimento corrente e científico, pode ser feita em diferentes 
escalas e com diferentes sentidos. 

São hoje abundantes os estudos que podemos genericamen
te agrupar como "biologias da cognição". Sob esta designação po 
demos abranger as investigações ligadas aos fundamentos neuroló
gicos em geral da cognição, desde os estudos sobre a estrutura 
e funcionamento do sistema nervoso âs bases neurofisiológicas da 
percepção, memória, consciência cognitiva, linguagem, etc, etc. 

A concepção que informa tais investigações poderá ter 
um cariz reducionista pois pode assentar no pressuposto de que a 
cognição é essencialmente um fenómeno biológico tal como a res 
piração ou a reprodução. Será assim na estrutura e funcionamen
to do organismo, especialmente do sistema nervoso, que estará a 
chave da sua compreensão. 

Vários investigadores, desde Paul MacLean, Paul Weiss, 
Humberto Maturana, Henri Laborit, Antoine Danchin ou Jean Pierre 
Changeux, entre outros, prolongaram, em asserções sobre o conhe
cimento em geral, .as conclusões que as suas investigações cientí 
ficas - realizadas aliás em níveis tão distantes como a biolo
gia da sinapse ou a estrutura geral do sistema nervoso - lhes per 
mitiram imaginar. 

Ainda no âmbito duma "biologia da cognição" outros auto 
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res procuraram estabelecer teorias cognitivas tomando como ponto 
de referência não propriamente o sistema nervoso, mas as implica 
ções da biologia do comportamento e da etologia. 0 caso de Konrad 
Lorenz é a esse título significativo, como na sua linha o será o 
de Rupert Riedl. Hoje são polémicas as extrapolações que, em par 
te na sequência daquele, a sociobiologia, especialmente wilsonia 
na, propõe a partir de uma biologia da interacção social. Um ou
tro sector da investigação biológica, por exemplo,a embriologia, 
sugeriu a Waddington uma teoria do desenvolvimento biológico que, 
coroada por instrumentos algébricos, serviu inclusivamente a Pia 
get como ponto de referência para certos aspectos do seu constru 
tivismo biológico e gnosiolõgico. 

Pode, contudo, ser de outro estilo a referência da gno-
siologia e da epistemologia à biologia: pode apenas pedir-se-lhe 
a estrutura explicativa do processo da evolução biológica (ou do 
tipo de relações actuais entre os organismos e o meio) e aplicá-
-la no esclarecimento do processo de desenvolvimento da cognição. 
Esta pode ser, então, uma realidade processual, com fisionomia 
própria, mas que obedece ao paradigma geral da selecção natural. 
É uma utilização deste género, típica nas epistemologias evolu 
tivas, que leva, por exemplo, Popper a uma epistemologia de con
jecturas e refutações. Ê igualmente o caso de Toulmin ou mesmo 
de Baldwin que tentou também, por métodos darwinianos, compreen
der o desenvolvimento do pensamento. 

Falaríamos, então, não propriamente de "biologias do co
nhecimento" , mas de estudos de "biologia e conhecimento" mais no 
sentido de uma colaboração interdisciplinar, duma transposição 
de modelos de análise de uns fenómenos a outros fenómenos, não 
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propriamente idênticos. Esta aproximação não reducionista pode 
ir mais longe do que nos casos acima focados, no sentido em que 
não apenas recorre aos mesmos esquemas interpretativos, revelan 
do analogias, como procura uma relação de filiação entre a vi
da e o conhecimento. G. Bateson foi um dos que de certo modo a ten 
tou (39) e, talvez ainda de uma forma mais sistemática, Piaget, 
que em Biologie et connaissance afirma a convicção profunda, 
como já vimos, de uma continuidade funcional entre o domínio bio 
lógico e o cognitivo, para lá dum paralelismo entre os proble
mas da relação do sujeito com o objecto e . os problemas da re
lação entre os organismos e o meio. 

A utilização da biologia que aqui faremos situa-se so
bretudo na linha deste último estilo de pensamento embora depen 
da profundamente dos resultados científicos fornecidos pelas aná
lises de "biologia do conhecimento". 

Tem ainda esta preocupação: é sobretudo a partir da bio 
logia molecular que raciocina. Um esclarecimento por isso se 
impõe. 

A biologia molecular como óptica previlegiada 
sobre toda a biologia 

De acordo com Luís Archer uma das melhores perspectivas 
de síntese da biologia actual desfruta-se a partir da genética 
molecular. Não terá sido o mendelismo a provocá-la de início, 
mas," quando acitogenética passou a fazer a localização cromos-
sórica dos genes e a genética molecular avançou a escalpelizar as 
moléculas da hereditariedade esta passou a revelar-se como uma 
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realidade muito mais ampla e profunda. 
Trata-se do transmitir da informação não só de indivíduo 

para indivíduo na dinâmica das populações, mas também de célu
la para célula dentro do mesmo indivíduo e de molécula para mo
lécula dentro de cada célula.... A genética passou assim a estu 
dar o constante fluir de informação que assegura a sobrevivên
cia, não só das espécies, mas também dos indivíduos e da própria 
vida" (40). 

Num sentido próximo, o matemático R. Thom faz notar, que 
enquanto os ramos da biologia tradicional se colocavam a um ní
vel da hierarquia: anatomia e fisiologia ao nível do organismo, 
citologia ao nível celular e bioquímica molecular ao nível da mo 
lécula, disciplinas essencialmente descritivas e taxonómicas - a 
chegada da genética molecular constitui o aparecimento de uma 
disciplina "interníveis" porque visa descrever as correlações 
entre uma estrutura química interna do nível molecular, o cromos 
soma, com o fenótipo global do organismo (41). 

É hoje incontestável pois que a biologia molecular lan
çou uma nova luz sobre todas as disciplinas biológicas, mesmo as 
mais tradicionais: desde a própria divisão dos seres vivos em 
grandes grupos (que, baseada inicialmente em caracteres fenotí-
picos dos organismos, depois em observações de índole citológi-
ca, bioquímica e biofísica, passou, sobretudo desde meados da dé 
cada de setenta, a depender de observações de índole genética (42) , 
â explicação do funcionamento da vida e da sua evolução, â pró
pria biologia do comportamento e ã etologia. 

Foi um melhor conhecimento dos mecanismos genéticos, do 
ponto de vista molecular, que obrigou não só a profundas revi-



- 64 -

soes na teoria sintética da evolução, como na própria constitui
ção de árvores filogenéticas (43) . A sociobiologia, por outro la 
do, explora, baseada em parte nas aquisições da biologia molecu
lar a relação dos genes com o comportamento, reformulando a eto
logia. 

0 problema que se passa a pôr então, uma vez que se 
admita que a biologia molecular nos dá uma óptica previlegiada 
para focar toda a biologia, é o risco possível de assim cairmos 
numa perspectiva que, induzindo do micro ao macrocosmos, nos obri 
gue a um reducionismo no interior da própria disciplina. 

Ora, o facto de se eleger um determinado ângulo de aná
lise, pelos motivos que atrás se apontaram, não significa que se 
faça dele a única realidade, desvirtuando todos os outros méto
dos de abordagem ou atentando contra a autonomia desta ou daque
la disciplina biológica. 0 termo redução - confuso sem dúvida -
- aplicado aqui, só o pode ser num sentido epistemológico: tra-
ta-se apenas de estabelecer a relacionação de uma certa classe 
de fenómenos mais bem conhecidos com outra ou outras classes de 
fenómenos não tão bem conhecidos, na consciência de que, ao ope 
rar-se por esta via, de imediato se fragmenta a realidade, pois que 
o ideal seria a possibilidade de circular entre todas as esca
las, subindo do micro ao macro e descendo novamente deste ao 
micro. 

É necessário estar atento, por outro lado, a que os 
sucessos da biologia molecular foram por vezes apresentados, co
mo P. Thuillier bem notou, dum modo "totalitário". Mas, finalmen
te, a biologia molecular não suprime, nem substitui, as outras dis-



- 65 -

ciplinas biológicas clássicas. Uma ecologia, uma etologia, por exem
plo, não desaparecem na sua especificidade científica, pelo fac 
to de se admitir que os seres vivos são, de um certo ponto de 
vista, edifícios complexos de macromoléculas. 0 mesmo problema 
se porá aliás para a própria biologia molecular em relação à 
qual seria abusivo dizer que se trata apenas de uma físico-quí-
mica dos seres vivos (44). 

Restrições impostas por uma investigação 

Todo o nosso trajecto de investigação foi pois marcado 
por sucessivas opções. Entre uma análise de tipo transcendental 
da cognição ou uma análise de tipo imanente, optámos por esta 
última, tendo-nos interessado por uma investigação na linha ge
nérica das chamadas epistemologias evolutivas. Tomámos depois a 
biologia molecular como ângulo preferencial de consideração dos 
problemas da vida e é à sua luz que interrogaremos o fenómeno 
cognitivo, porque ambos, ávida e o conhecimento confinam de modo 
problemático com o conceito de informação. 

Sendo parte da nossa hipótese directriz a insistência na 
necessidade de distinção entre viver e conhecer, sendo a vida 
definida essencialmente pela biologia molecular como informação 
e o conhecimento facilmente identificado â informação e logo si 
multaneamente ã vida, vai ser necessário retomarmos os trajec
tos de constituição da biologia molecular para nela encontrar
mos o fundamento ou falta de fundamento dessas identificações. 
Por outro lado, e de acordo com a opção evolutiva da nossa aná
lise gnosiológica, teremos que investigar qual a concepção de 
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cognição e do seu processo de desenvolvimento, que a biologia 
molecular implica, se ela é consonante com os seus princípios 
teóricos, que ecos e confluências encontrará ou não com outras 
vias de análise do conhecimento - inclusivamente as análises de 
tipo filosófico tradicionais - e sobretudo se, passados mais de 
trinta anos sobre a instalação do seu dogma central, haverá ou 
não perspectivas novas a focar. 

Porque dedicaremos o primeiro capítulo da segunda par
te â consideração do "uso ou abuso do conceito de informação na 
biologia molecular", o que nos elucidará sobre os fundamentos 
da introdução deste conceito na biologia actual, aproveitare
mos agora para introduzir o segundo , núcleo, de preocupa
ções que referíamos e que respeita ao modo como a biologia mo
lecular se pronuncia sobre o fenómeno cognitivo. 

Modelos do pensamento biológico 

A biologia é hoje um claro reflexo das clivagens do pen 
samento contemporâneo. Lançada num processo de desenvolvimento 
imparável, ela reforça o seu domínio tecnológico, torna-se mes 
tra no campo dos artefactos, produz uma revolução industrial, 
mas permanece presa, no seu âmago a uma incapacidade quase 
fatal para assumir uma visão teoricamente coerente do seu objec 
to primordial: os seres vivos. 

Entre a imagem do "cristal" e a da "chama", em que Hen 
ri Atlan condensou as suas vecções mais salientes, a biologia 
enfrenta, nos seus próprios termos, a opção entre a ordem e, a,.de-
sordem ccmo imagens ontológicas preferencias do real. 
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Dois modelos de pensamento biológico são hoje de certo mo 
do detectáveis, para lá dos aspectos comuns em que se possam apro 
ximar. E não se trata especificamente de escolas ou programas de 
investigação, mas do que seria mais próprio designar, num sentido 
bachelardiano, de dois espíritos biológicos. 

Um concretiza-se na chamada biologia molecular oficial, 
passa por Watson, Crick, Monod, Jacob ourmais recentemente, Dan-
chin ou Changeux. Outro, que remonta a S. Leduc, alimenta-se hoje 
da chamada termodinâmica da vida e talvez seja o biofísico Atlan, 
um dos indivíduos que melhor compreendeu aquilo que Prigo-
gine (físico), Weiss ou Waddington (biólogos), Piaget (psicólogo), 
Thom (matemático) e Foerster (ciberneticista) pensaram ser o para
digma teórico da biologia do futuro. Entre eles, entretanto, uma 
interpretação coerente do vivo navega hesitante (45). 

De um lado a organização do sistema vivo é o resultado dum 
processo de construção, de ordenamento e regularidade por repeti
ção invariante. Do outro, é, antagonicamente, a desconstrução, o 
aleatório e a diversidade, a novidade imprevisível, que represen
tam o mistério da vida. 

A imagem física que o primeiro modelo evoca é a de um cris 
tal com a sua ordenação regular e estável. Para o segundo, é já 
a do turbilhão líquido que se faz e se desfaz, permanecendo a sua 
forma mais ou menos estável, contra e simultaneamente graças , às 
perturbações aleatórias imprevisíveis. Ë a imagem da chama da ve
la que lhe convém. 

O carisma do cristal em biologia estará ligado segundo 
J. Lorch â magia persuasiva que sempre possuiram em ciência, es 



- 68 -

modelos simples, "essa ideia tão satisfatória e verdadeira de que 
em geral a natureza tende para a uniformidade e simplicidade" (46). 

Num cristal as moléculas individuais não estão associa 
das. à sorte, mas de um modo fixo. Assim sucederia com as dife
rentes partes de um organismo, cuja arquitectura representaria a 
regularidade e invariância da estrutura cristalina. A mesma ál
gebra combinatória que presidiria ã organização ordenada das dife 
rentes formas cristalinas estaria por detrás das regularidades dos 
seres vivos - na sua reprodução idêntica e evolução - e das leis 
de todo o universo. 

Assim se prolonga na biologia o princípio do equilíbrio 
que a mecânica clássica consagrou (a tendência universal de qual
quer sistema é atingir o seu estado de equilíbrio) e que a termo
dinâmica completou com a enunciação do princípio . .de entropia. 

Apesar de tudo e para lá da possibilidade que tais as
sociações abriam ao pensamento de encontrar uma linha de continu^ 
dade explicativa entre o mundo inorgânico e orgânico - parecendo 
possível reduzir a química biológica ã química em geral e daí ã 
físico-química - os seres vivos oferecem uma larga margem de re
sistência â explicação de tipo mecanicista e reducionista por essa 
via empreendida. Ã desordem prevista como destino evolutivo uni
versal pelo segundo princípio da termodinâmica, opõem os sistemas 
vivos uma génese em ordem e complexidade crescentes. Paradoxalmen 
te, no entanto, para a compreender - sobretudo em termos microscõ 
picos - a ordem invariante e reprodutiva do cristal se necessária, 
não é, de modo algum, suficiente. 

Será o físico E. Schrõdinger que,nos primeiros anos da 
década de quarenta, lançara a pista que o paradigma oposto - sedu-
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zido pela imagem da vida como chama, com a sua desordem controla 
da - irá explorar. As mutações locais referenciáveis nos genes e 
responsáveis por toda a possibilidade da variação, imprescindível 
à evolução darwiniana, proviriam de uma desordem microscópica es 
tatística, detectável igualmente, a esse nível, nas flutuações 
vibracionais, rotacionais e torsionals, que agitam as redes cris 
talinas. 

Seria assim a desordem das colisões atómicas e das flu
tuações dos centros da rede cristalina que alimentaria a vida, e 
não apenas a ordem do cristal. Mas o que para Schrõdinger era mais 
difícil de explicar era exactamente a ordem, a estabilidade dos 
genes sujeitos, como toda a matéria, às flutuações microfísicas. 
A resposta estaria na definição do material hereditário do cro
mossoma como um cristal aperiódico. 

Ë esta sugestão de aperiodicidade de uma estrutura ordena
da (assunto a que voltaremos com maior detalhe no primeiro capí
tulo da segunda parte) que terá permitido, em grande parte, a fá
cil associação do material genético com a ideia, então em voga, 
de informação. 

De qualquer modo, dois mecanismos diferentes através dos 
quais os acontecimentos na natureza podem ser produzidos, esta
vam teorizados: um princípio de "ordem a partir da desordem", um 
principio de "ordem a partir da ordem". Da opção entre esses dois 
princípios se nutrem esses dois modelos da vida, "chama" e "cris 
tal", que vimos delineando. 

Ora entre 1948 e 1949 C. Shannon e W. Weaver haviam tra
çado de forma rigorosa os fundamentos matemáticos de uma teoria 
da informação. N. Wiener, na mesma época, condensava as bases du 
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ma nova ciência: a cibernética. (47). 
Mas já desde 1932 que se poderia dizer que os biólogos pa 

reciam ter sido atingidos em graus variáveis por uma espécie de 
alucinação colectiva, que os levava a ver no conjunto da matéria 
viva um vasto regulador formado por uma multidão de sistemas 
hierarquicamente encaixados e emparelhados por uma rede de inter 
acções laterais, que faz de cada nível um sistema integrado. 

Desde os sistemas genéticos das diversas espécies - enca 
rados como conjuntos de reguladores adaptativos trabalhando em pa 
ralelo e com interacções laterais formando ciclos ecológicos - aos 
aneís reguladores elementares ao nível da actividade dos genes, 
passando pelas espécies, os organismos individuais, a homeostase 
celular, a integração dos tecidos e os ciclos enzimáticos funda
mentais, todo o esquema explicativo praticado pelos biólogos pas 
sou a assentar nas ideias de programação, retroacção, mensagem, 
comunicação, enfim, em princípios cibernéticos. 

A teoria da informação de Shannon e Weaver é essencial
mente uma teoria da medida da informação transmitida numa via de 
comunicação. No entanto, foi num sentido muito mais lato do que 
o que o termo possui na teoria, que passou não só para a mão dos 
biólogos, como dos físicos, psicólogos, economistas, linguistas 
e outros. A informação shannoniana é sobretudo uma quantidade abs 
tracta mensurável, cujo valor não depende daquilo a que se refe
re a informação. 0 significado da mensagem não conta pois para 
exprimir a quantidade de informação contida na mensagem e que é 
representado pela função H que traduz simplesmente, a quantidade 
de informação média por símbolo de um conjunto de determinadas 
mensagens, utilizando um determinado alfabeto. 
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Ultrapassando de largo este teor matemático e estatísti
co do termo, a informação viu expandir-se o seu campo de aplica
ções, ã custa, no entanto, de um certo desrespeito pelo seu sen
tido shannoniano, sem dúvida muito restrito. Misturou-se então com 
os vários sentidos que a linguagem corrente lhe oferecia, proces
so esse que não foi, contudo, isento de problemas. Criou-se uma 
certa confusão entre aquilo que se quis fazer dizer ã definição 
de informação e o que diz, efectivamente, a teoria de Shannon, 
mesmo com os seus prolongamentos posteriores. 

Deste modo, quer ao nível do grande público, quer mesmo 
ao nível científico, foi uma noção vaga de informação que se di
fundiu, com exclusão do seu sentido preciso, só ele capaz de fa
zer compreender simultaneamente o seu poder e os seus limites. 

Conscientes de tal situação, Atlan e Gatlin entre outros, 
procuraram, em obras curiosamente datadas do mesmo ano - 1972 -
precisar os fundamentos da teoria de Shannon, o sentido científi 
co do termo informação e os desenvolvimentos coerentes possíveis 
da teoria (48). Ao mesmo tempo tentaram compreender particularmen 
mente a organização biológica através dos conceitos shannonianos 
e dos desenvolvimentos que posteriormente lhe foram introduzidos. 

As dificuldades, mas também as potencialidades, da expan
são do conceito de informação em biologia molecular serão o mote, 
especialmente em Atlan, para a explanação de uma teoria da auto-
-organização complexa. 

Ora, foi ao determo-nos nos problemas que rodeiam a ado£ 
ção deste conceito pela biologia molecular que demos conta duma 
curiosa situação: a noção de informação vinha em biologia molecu 
lar não só ao encontro das preocupações daqueles que procuravam 
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um fundamento físico-químico para o vivo - o tal pensamento "cris 
talino", de ordem, a que Schrõdinger dava nova força com a asso
ciação do cromossoma a um cristal aperiódico - como, paradoxalmen 
te, satisfazia também aqueles (biólogos e físicos) que continuavam 
a duvidar de um reducionismo fisicalista e propunham para a bio
logia um modelo emergente, em que o vivo, qual chama inefável, 
contrariava momentaneamente - mercê de certa desordem oculta - o 
fluxo entrópico do universo. 

Em 1956 o físico Brillouin publicava um livro sobre "A ciên 
cia e a teoria da informação", no qual estabelecia o carácter ge 
ral e fundamental desta teoria em física, retomando aliás e de
senvolvendo trabalhos anteriores de L. Szilard (1929), particu
larmente sobre o paradoxo do demónio de Maxwell. (49). Mostrava 
as ligações estreitas que existem no plano formal e no plano fí
sico entre a teoria da informação e a termodinâmica e enunciava 
o "princípio de neguentropia da informação", estabelecendo a equi 
valência entre quantidade de informação no sentido de Shannon e 
variação de entropia física. 

Falar então em informação biológica não era invocar um 
princípio vital teleológico fora do universo físico. Um modelo 
"cristalino" do vivo podia, assim, sem hesitar, interpretar o 
objecto biológico como uma rede de ligações informacionais, te-
leonõmicas, cibernéticas, sem falsear o mecanicismo. 

Falar em informação biológica era, contudo, transportar 
simultaneamente para a biologia molecular uma realidade que ao 
aproximar a vida da física e da química, a guindava ao mesmo tem 
po ao universo humano, lugar por excelência da informação, da co 
municação, mas também do ruído, da desordem, da complexidade por 
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excelência. Como Morin sugestivamente resumirá, "eles julgavam en 
contrar a índia e foi a América que descobriram" (50). Como Pia 
get também mostrara - e ainda mais cedo - a explicação biofísica 
impunha uma assimilação recíproca entre as duas esferas do real 
aí em jogo: físico-química e biologia (51) . Não era a mesma a fí̂  
sica que resultava depois da perspectivação molecular informado 
nal da vida... Tornava-se necessário o apelo a noções de físi
co-química não clássica e, desse modo, dava-se a voz àqueles que, 
do lado do vitalismo, continuavam a olhar a biologia como um do
mínio irredutível. 

Esta irredutibilidade não era, ao contrário do que alguns 
propuseram, de carácter metafísico. A física e a química podiam 
sugeri-la: 

Um pensamento da desordem, que será um pensamento da com 
plexidade a partir da flutuação, mas também da perturbação alea
tória, será produzido na termodinâmica dos fenómenos irreversí
veis ou dos estados de "não - equilíbrio", pela mão de Glansdorff 
e Prigogine (52), em cinética química na teorização dos hiperci-
clos por Eigen (53) e, mais recentemente, a partir destes domí
nios e da teoria da informação, Atlan propõe uma teoria da auto-
-organização complexa, em que o pricípio da "complexidade a par
tir do ruído" - mais denso ainda que o "order from noise princi
ple" de von Foerster - terá um lugar previlegiado. 

A filosofia biológica que suporta este paradigma tem tam 
bem uma tradição bem firmada, como teremos ocasião de verificar. 
Ao contrário das qualidades cristalinas da dureza, estabilidade 
e ordem, é uma tradição que previlegia o papel dos processos di
nâmicos: a vida é essencialmente movimento, mudança, desenvolvi-
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mento de energia, por isso a imagem da chama lhe cabe. Mas tam
bém a do líquido se nos lembrarmos dos "turbilhões" de Bénard (1901) 
e dos coloídes de S. Leduc (1907) aos quais, aliás, Prigogine se 
refere. 

Para a termodinâmica da vida as estruturas biológicas são 
estados específicos de não - equilíbrio. O sistema vivo é essen
cialmente "aberto" o que exige uma dissipação constante de ener
gia e de matéria, por isso se criam e mantêm estruturas "dissipa 
tivas". Aí não têm já lugar os equilíbrios estáveis, a ordem cons 
titui-se através de um jogo de forças que se afrontam. 

Se o ponto de vista da biologia molecular é estático o 
da termodinâmica da vida é "histórico". Se o primeiro é analíti
co o segundo será sintético, apelando a pontos de vista globais. 
Não será pois descabido envolver no mesmo espírito biológico não 
cristalino, um L. von Bertalanffy - na sua defesa de uma concep
ção dinâmica do organismo, visto como um sistema aberto, lugar de 
fluxos perpétuos (54) -. um P. Weiss, ao reclamar a especificida 
de holística do vivo contra o atomismo mecanicista (55) ou um C. 
Waddington, ao sublinhar o papel das condições globais, o papel 
do meio, na evolução e morfogénese (56). E, porque não aproxi
mar também deste espírito - pelo menos parcialmente - alguns dos 
teóricos da autopoiesis, como por exemplo, M. Zenely, que não he
sita em novamente valorizar o modelo "coloidal" de Leduc, no ape 
lo velado a uma biologia sintética, ao mesmo tempo que revisita 
Lamarck?. (57) 

Oficialmente a "biologia do cristal" triunfa, mas há boas 
razões para pensar que a "chama" da "biologia da chama" está bem 
viva, disputando o paradigma futuro da biologia. 
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Na realidade, contudo, há zonas de recobrimento entre 
estes modelos de pensamento biológico que hoje, um pouco força
damente, se tentam apartar. Para ambos a explicação biológica te 
rá que levar em conta - quer quando se volta para a filogenia, 
quer para a morfogénese - o papel do acaso e da necessidade. 0 
relevo mais nítido a um ou outro destes pólos, na fricção entre 
um indeterminismo e um determinismo biológico, uma desordem ou 
uma ordem, não invalida que de parte a parte se reconheça o lu
gar necessário e conjunto do ruído e da redundância, da flutua
ção e da estabilidade, nas organizações vitais. 

É no modo como se joga preferencialmente para um ou ou
tro lado, que os observadores se revelam, finalmente, como os 
operadores de duas visões diferentes do mundo biológico. 

No que respeita ã aceitação ou recusa da aplicação do con 
ceito de informação na biologia molecular, estas atitudes tanto surgem 
entre aqueles que perfilham o pensamento da biologia molecular "ofi 
ciai" como no pensamento dos heréticos. Não é díficil ver em tal 
situação um sintoma da ligeireza com que a disciplina adoptou a 
metáfora cibernética. Isso nos merece um comentário: 

Ao contrário do que supunha Monod, ao considerar que a 
descoberta do "dogma central" da biologia molecular - mercê, em 
grande parte, da introdução de um pensamento informacional - vi 
nha resolver todos os "mistérios da vida", inclusivamente a quês 
tão do finalismo que podia ser finalmente eliminado (58) , pare
ce que as dificuldades apenas se dissiparam,momentaneamente,pois 
que, ccmo Atlan, ao longo da sua obra, analisou, os problemas sur 
gidos foram talvez ainda maiores. 
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Ao definir a vida como um resultado de interacções mole
culares, a que a linguagem da teoria da informação dava possibi
lidades operacionais inesgotáveis, a biologia deixou-se seduzir 
pelo seu poder manipulador e abandonou, de modo demasido fácil, 
preocupações de ordem teórica e formal que, em breve, passaram a 
ser tidas por supérfluas (59). Não se interrogando sobre o alcan 
ce e os limites do uso do conceito de informação e dos princípios 
cibernéticos, não só não resolveu a velha disputa entre mecani
cismo e vitalismo como, agora de acordo com Atlan, criou novas 
questões, particularmente aquelas que se prendem com a ideia de 
programa genético, com o lugar da informação no pensamento evolu 
tivo e no problema do primeiro código, na ontogenèse, ou nas re
lações do organismo com o meio, não alcançando, finalmente, uma 
teoria coerente do vivo. 

Com efeito, utilizando como referência informacional a teo 
ria da informação de Shannon e Weaver a biologia molecular viria 
a ver-se obrigada a ultrapassar o sentido limitado que a informa 
ção aí possui, uma informação que não se cria, antes se perde à 
medida que se transmite, devido ao ruído, à perturbação, uma in 
formação que nada tem a ver com a significação do que é transmi
tido. Desse modo se demonstrava que novos desenvolvimentos seriam 
necessários na teoria, para exprimirem as descobertas realizadas 
ao nível da informação genética, susceptível aparentemente de au 
mentar no f ilogénese e possivelmente na ontogenèse, paradoxalmente, 
à custa de "ruído". Por outro lado, noções cibernéticas como a de 
programa, aplicada ao "programa genético" sugeriam a aporia 
de um programa de origem interna não conhecido nas máquinas arti 
ficiais, ao mesmo tempo que se punha a questão da sua diferença 
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com as "máquinas naturais". Ainda para Atlan, é o problema da or
ganização em geral e da sua lógica complexa aplicável a sistemas 
naturais e artificiais, que se adensa com o próprio progresso da 
biologia molecular. 

Novas questões são possíveis e urgentes particularmente 
as que se prendem com a possibilidade de processos de criação de 
informação, de complexificação evolutiva e ontogenética em geral, 
a partir dos próprios ruídos, das perturbações aleatórias, o que 
é revelado não só em processos filo e ontogenéticos mas também 
curiosamente em processos físico - químicos (Prigogine e Eigen) . 

Um princípio geral de "ordem a partir da desordem" legi 
tima assim uma opção ontológica e teórica que questiona a imagem 
do cristal ordenado que suporta o núcleo central das preocupa
ções da biologia molecular "oficial", a de um Crick, de um Monod, 
de um Jacob, de um Changeux ou Danchin. Assim se justifica a sua 
desconfiança pela filosofia biológica de um Prigogine, de um Weiss, 
de um Waddington ou de um Piaget, como em Royaumont em Outubro de 
1975 ficou bem demonstrado. 

Leituras da cognição sugeridas pela biologia 

Que pode esta biologia ter a dizer sobre o fenómeno cogni
tivo em geral? 

Não questionando â partida - dentro da nossa opção por 
uma epistemologia evolutiva - a concepção de que a cognição é, em 
grande parte, um fenómeno de carácter biológico, exprimindo um ca 
so particular das relações do organismo com o meio, a possibili
dade de a biologia molecular sugerir uma gnosiologia arranca da 
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comunidade de universos em que parcialmente e sublinhamos "parcial 
mente", a vida e o conhecimento mergulham: o domínio da informa
ção, dos códigos, das mensagens em geral. Por isso a questão pode 
ria ser posta, também, ao contrário: que terá imposto â biologia 
molecular uma particular concepção de conhecimento e de informação? 

Como nota Danchin, nós vivemos num universo codificado. É 
pois natural que a reflexão sobre a vida tenha levado a produzir 
modelos de hereditariedade onde um código encontra um lugar cen
tral (60) . 

Um código estabelece uma homologia, um certo isomorfismo 
entre estruturas. O estabelecimento de um isomorfismo supõe a exis 
tência de objectos que possam reconhecer ao mesmo tempo um elemen 
to da estrutura de partida e um elemento da estrutura de chegada. 
Ë o que parece suceder quer no "código" auto-reprodutor do ácido 
desoxirribonucleico (recopiado de modo idêntico) , quer no código (ver 
dadeiramente conhecido como o código genético) auto-ref erencial, que es
pecifica ele próprio, além de outros, os objectos que virão de
pois a reproduzi-lo ou a regular a sua actividade, formando um 
"anel" reflexivo. 

Uma situação em grande parte paralela, parece ocorrer num 
processo cognitivo em que uma relação se estabelece entre entidades 
a que a análise filosófica designou como um sujeito e um objecto. 
Num processo cognitivo as disponibilidades informacionais de um su 
jeito são mobilizadas na procura de uma sensibilização às potencia 
lidades informacionais dos objectos. É ao resultado processual do 
encontro, por computações sucessivas e paralelas, desses recursos infor 
macionais, que remetem ao sujeito e ao objecto, que chamaremos conhecirtento. 

Para uma epistemologia evolutiva uma coerência deverá 
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ser buscada entre o processamento informacional subjacente a 
um acto cognitivo e aquele que a biologia molecular revela nos sis 
temas vivos. 

Ora, a biologia molecular ao estabelecer o seu "dogma cen 
trai" através do qual explica não só a realização dos fenótipos 
(a ontogenèse de um organismo), como a hereditariedade, é bem cla
ra quanto ã direcção que encontrou no processamento da mensagem 
genética: toda a informação parece aí circular num sentido único: 
do DNA ãs proteínas. DNA que, note-se, não aceita ordens do ex
terior no que respeita ã sua composição interna (61). Mesmo que 
se fale em epigénese esta apenas respeita à possibilidade de mo 
dificação da actividade dos genes (do seu mecanismo de expressão) 
por acção do meio. Trata-se, contudo, de uma modificação não he
reditária e que não atinge a estrutura do próprio genoma. 

Toda a relação do organismo com o meio terá que ser assim 
explicada de um modo não instrutivista, reafirmando-se por esta 
via, ao nível molecular, as teses selectivistas sobre a macroevo 
lução. 

Compreendida a organização temporal e espacial de uma cê 
lula como resultado de um determinismo rigoroso onde uma suces
são de acontecimentos encadeados uns nos outros é comandada por 
um programa (no sentido de programa de ordenador) inscrito nas se 
quências nucleotídeas do DNA - o programa genético - não é neces 
sário supor qualquer outra fonte de ordem para além dele, para ex 
plicar a complexidade do desenvolvimento embrionário, da ontoge
nèse ou das respostas adaptativas ãs perturbações oriundas do meio. 

A ideia central da biologia molecular "oficial" é pois 
a de que no programa genético estão inscritas todas as variações 
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admissíveis para a sua expressão, isto é, o fenótipo, embora rea 
lização particular do genõtipo (conjunto de genes de um organis
mo) abre-se ã selecção pelo meio - daí que se fale em interacção -
- mas dentro dos limites de uma programação genética rígida. Tor 
na-se assim clara a ideia de "envelope genético". 

É este "envelope genético" que circunscreve as variações 
possíveis (mutações), os ruídos, as perturbações aleatórias, que 
a mensagem genética pode sofrer, ruídos esses que, se shannonia-
namente podem - perturbando.a reprodução conforme do programa » 
- implicar a inviabilidade genética, já num quadro temporal alar
gado ã escala evolutiva serão, paradoxalmente, um dos factores 
(ao lado da selecção natural) responsáveis pela sobrevivência e 
evolução. E dizemos, paradoxalmente, já que, se pensarmos na 
teoria de Shannon, a informação face ao ruído só pode deteriorar -
-se e perder-se. Aqui se inserem de imediato questões relativas 
aos processos de complexificação filo e ontogenêticos e suas re 
lações com uma possível criação de informação. 

Era também a antinomias deste tipo, presentes no tecido 
teórico da biologia molecular que, ora respeita ora ultrapassa 
as previsões de teoria da informação shannoniana, que nos referia 
mos atrás. Elas envolvem a necessidade de uma ponderação pela 
qual, como já apontamos, a biologia não parece, contudo, sentir-se 
atraída. 

A disciplina carrega, no entanto, ainda hoje e apesar da 
instalação do "dogma central", o pesado fardo de uma dicotomia de 
mais de dois séculos, nas suas grandes teorias explicativas.Se co 
mo acabamos de ver a biologia molecular "oficial" dá a mão, pie 
namente, a uma aproximação de tipo selectivo de todos os aspec-
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tos que a vida - enquanto estado e processo implica - os modelos 
instrutivistas não cessam de lhe disputar a hegemonia. 

Genericamente, as teorias instrutivistas postulam a exis
tência de um agente causal, exterior ao sistema estudado, que di 
rigirá a sua evolução no tempo e no espaço. Sob formas não total 
mente sobreponíveis Lamarck ou Lyssenko poderiam ser casos tipi 
cos de teorias em que o meio tem para os sistemas vivos um papel 
quase didático. 

As teorias selectivistas, ao contrário, deixam apenas ã 
necessidade das interacções devidas ao acaso, o poder de fazerem 
evoluir os seres vivos. É a Darwin e âs sucessivas reformulações 
do seu pensamento, que tais teorias vão buscar fundamento. 
Ora,é possível de acordo com as sugestões de Piaget e em parte 
de Popper, encontrar nos diferentes modelos que a história da fi 
losofia nos tem proposto para explicar a origem da cognição, um 
paralelo flagrante com as grandes teorias explicativas da biolo
gia, que acabamos de referir (62) . 

Não apenas existiria um forte paralelismo entre os con
ceitos biológicos e aqueles que são próprios da análise das fun
ções cognitivas, como as relações entre os sujeitos e os objec
tos corresponderiam, muito directamente^ aos problemas biológicos 
das interacções entre o organismo e o meio. 

Será assim viável encontrar para o empirismo - concepção 
epistemológica que genericamente considera que o objecto, se im 
põe tal qual ao sujeito, mesmo nas suas estruturas lógico - mate 
máticas - um correlato biológico nítido no lamarckismo: o meio 
impõe-se ao organismo e modela-o ao longo do seu funcionamento 
até mesmo nas suas estruturas hereditárias, dóceis a esta acção. 
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O papel formador exclusivo do meio seria assim paralelo à deter
minação do objecto sobre o sujeito, um sujeito que funciona de mo 
do tão passivo como um organismo lamarckista, indefinidamente 
plástico e variando sem cessar. 

Se é, ao contrário, o organismo que impõe ao meio estru
turas hereditárias independentes dele, limitando-se este meio a 
eliminar aquelas que não concordam com ele, o esquema formal desta 
relação é paralelo ao que - para a cognição - propõe que o sujei 
to impõe as suas estruturas ao objecto, sendo elas quadros que 
pré-existem a toda a experiência. Ë na explicação apriorista que se 
pode decalcar, então, a tese neodarwinista, em termos muito gerais. 

Deixando de lado aqui todas as aproximações entre a tese 
lamarckista e darwinista (por exemplo, a hereditariedade dos ca
racteres adquiridos que Darwin manteve) e as correcções que esta 
última sofreu ao longo dos últimos anos, basta-nos reter (para além 
de uma chamada de atenção sobre a fecundidade da comparação que 
Piaget nos sugere, quando prolongada a todas as teorias biológi
cas e propostas epistemológicas que entretanto apareceram) que a 
biologia molecular actual, como atrás.se anotou, entre um lamarckismo 
e um darwinismo selectivista parece dar a-sua preferência a este últi 
mo, ao reafirmar que as estruturas hereditárias não dependem directa 
mente das influências do meio, pois que a informação genética 
avança do DNA ãs proteínas e não ao contrário. 

Tal atitude, é evidente, só pode favorecer, em termos gno-
siológicos, uma direcção favorável ao apriorismo e, com ela, a 
tal diluição do a posteriori, que lamentávamos atrás. 

Pondo a questão em termos psicológicos, e porque o para
lelo é também possível, entre um comportamento determinado exclu 
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sivamente por estruturas inatas ou adquirido behaviouristicamen-
te, em função da experiência, a biologia molecular não hesita: as 
estruturas de toda a acção - incluindo as estruturas fundamentais 
do conhecimento no homem - são inatas, do mesmo modo que qualquer 
aprendizagem através da experiência só pode ser realizada nos li 
mites de um programa genético, também ele inato. 

Quem entre os epistemólogos contemporâneos, ou, mais espe 
cificamente, entre aqueles que investigam o conhecimento, recolhe 
rã o reconhecimento da biologia molecular "oficial"? 

É fácil responder. 0 inatismo de Chomsky ou Fodor pare
ce desenhado sobre o ontogenismo molecular de Monod, o apriorismo 
de Lorenz, as concepções evolutivas de um Riedl, de um Wilson e 
tantos outros, no seu respeito por um selectivismo que funciona 
também a nível molecular, reiteram a denúncia do lamarckismo e 
com ele de todo o "programa de Locke". 

No que respeita ao conhecimento científico e porque acei 
ta o inatismo quase total do conhecimento comum, Popper ver-se-á 
forçado, como é sabido, a ensaiar uma peculiar estratégia para li
bertar o conhecimento científico (e poder falar em progresso co
gnitivo) dos limites subjectivos a que, como prolongamento do sen 
so comum, estaria sujeito. 

Â distância é pois o Kantismo que se vê recuperado, ves
tido embora com novas cores, dinamizado, cibernetizado, enfim glo
rioso. . . No enterro do empirismo coube assim à biologia molecular 
desempenhar o papel definitivo de coveiro. Só que, não o cumpriu 
com a eficácia necessária... 

Do silêncio a que parecia condenado e transformado sem dú 
vida pelos tratos sofridos, um certo apelo empirista parece rea-
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cender-se. Talvez até nunca tenha morrido. 
Para alguns a sua chama é alimentada na gnosiologia pelo 

programa piagetiano, secundado por uma biologia mais ou menos he 
rética que apela - curiosamente também em nome da cibernética -
- a um peculiar tipo de interacção entre organismos e meio, no 
qual as variações deste se incorporam no organismo, mercê das suas 
acções sobre ele. 

Há quem volte mesmo a falar abertamente na possibilidade de 
recuperar Lamarck. (63). É certo que,apesar do seu anti-darwinis-
mo, o próprio Piaget acabará por reconhecer o papel do acaso na 
evolução. Só que não ê o acaso cego, indiferente e cristalino, de 
um Monod. É o "acaso organizador" chamejante, de Foerster, de 
Atlan, de Prigogine. 

O paradigma da "ordem a partir da desordem" encontra assim 
na gnosiologia e particularmente na obra de Piaget, a sua expan
são para lá do terreno circunscrito da química e da biologia. 

É evidente que para os defensores do programa oposto, Mo 
nod, Jacob, Danchin ou Changeux por exemplo, a escola de Genebra 
terá falhado os seus intentos interaccionistas e construtivistas 
(64) . 

Como atrás ficou indicado, Piaget tentou, sem dúvida, fa
zer passar a sua teoria da assimilação cognitiva através duma ex 
plicação mais ou menos original da biologia, a que chamou um "ter 
tium" entre o lamarckismo e o darwinismo. O conceito de "fenocõ 
pia", que para isso forjou, sugeria, contudo, um comportamento dos 
sistemas vivos que, como veremos, para biólogos cano Jacob ou Dan 
chin, não podia ser tolerado no paradigma biológico "oficial". 

Já o apontámos e aqui insistimos, que do nosso ponto de 
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vista o assentimento desejado da parte da biologia, para lima teo 
ria da cognição construtivista como a sua, poderia ser encontra
do sem a necessidade de ir tão longe, invocando difíceis "fenocó 
pias". 

Dois objectivos a serem perseguidos poderiam convidar a 
fazer do construtivismo mais que uma "simples esperança", como 
alguém já disse: 

Primeiro: por um lado, mostrando que a biologia através 
das suas incoerências teóricas profundas - no modo como inclusi
vamente manipula as noções de informação (criação de informação, 
significado da informação) ruído, complexidade e as aplica à fi-
logénese e ontogenèse - permite, ou melhor, não invalida, uma lei 
tura da evolução e da própria morfogénese, em termos que dão a 
mão âs ideias de uma evolução criadora, num sentido quase bergso 
niano, uma evolução cenário de reais novidades, irredutível e por 
tanto consonante com o núcleo central de um construtivismo gno-
siológico. Os apoios a essa visão poderão ser buscados em dife
rentes quadrantes, sendo entre eles essencial a teoria da coevo-
lução de E. Wilson, que retomaremos em certos aspectos. 

As anomalias registadas no paradigma biológico oficial, 
sobretudo desde os finais da década de setenta, dão aliás lugar-
- e será essencial demonstrá-lo-a uma complexificação profunda da 
imagem inicial do genoma que, em muitos aspectos, como veremos, 
legitima o apelo à "ordem a partir do ruído", mas sobretudo â 
"auto-organização complexa", aos olhos da qual Atlan propõe que 
se leia a vida e o conhecimento. Dos genes em mosaico, aos genes 
silenciosos, saltadores, etc, importantes novidades em genética 
abrem extraordinárias perspectivas na compreensão dos mecanismos 
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de regulação da expressão dos genes. Desenha-se assim a noção 
de uma fluidez (ou flexibilidade) da expressão genética, que com 
pleta a noção de fluidez (igual a mobilidade) da estrutura do pa 
trimónio genético (caso dos genes saltadores). Se há alguns anos 
era possível pensar que a idade de ouro das grandes inovações era 
biologia molecular tinha já passado, todo um conjunto de desco
bertas recentes mostra, pelo contrário, que as ideias mais en
raizadas são discutíveis e que a organização do vivo é ainda mais 
inesperada e apaixonante do que se pensava há trinta anos atrás. 

Um segundo objectivo a demonstrar, nesse esforço de defi 
nição dum construtivismo consentido pela biologia, já o indi 
cámos e passaria pela fundamental ressalva da peculiariedade do 
conhecimento em relação ã vida, apesar de ambos mobilizarem in
formação. 

Talvez que aos olhos dos biólogos, atentos aos problemas 
teóricos internos da sua disciplina e sensíveis aos reflexos que 
tal situação implica sobre as teorias gnosiológicas e epistemo
lógicas (com toda a problemática retroacção, que logo no início 
referiamos, das epistemologia consagradas sobre a própria biolo 
gia) não causasse então tanta relutância um programa "não crista 
lino" em matéria de teorias da cognição., 

A biologia actual parece deixar realmente aberto, na in 
decisão da sua problemática teórica interna, o lugar para outras 
interrogações, outras aventuras de um pensamento insatisfeito cem 
as aparentes soluções do momento. 

Ê essa a tarefa a que, talvez ingenuamente, aqui nos pro
pusemos. É preciso fazer sentir a fragilidade teórica da biolo
gia molecular "oficial", discutir a operacionalidade actual do 
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seu modelo cristalino (não só nas suas relações com a teoria da 
informação de Shannon, como nas anomalias que hoje se lhe podem 
apontar) para que se possa avaliar o alcance dos programas gno-
siológicos que ela implica e procura legitimar. Daí a longa re
flexão sobre o "uso ou abuso do conceito de informação em biolo
gia molecular" e a posterior necessidade de investigar, em deta
lhe, as exigências gnosiológicas da biologia molecular, de como 
elas vêm marcadas por uma desnecessária identificação entre in
formação e conhecimento e dé como soluções alternativas podem ser 
tentadas. 

E se a distinção entre informação e conhecimento que ire 
mos pedir logo à biologia, sob a forma de diferenciação en 
tre vida e conhecimento, não será a esse nível de extrema difi
culdade, trabalhar a nível da gnosiologia com ela será muito mais 
difícil, pois aí a solidariedade destas realidades parece mais fia 
grante e tentadora ainda. 

Mostraremos, no entanto, cano ela se impõe e como dela resul 
ta a possibilidade de 1er a uma nova luz problemas gnosiológicos 
tradicionais, desde um novo entendimento do empirismo, do inatis 
mo, ã própria dualidade sujeito - objecto. 

Prolongando assim um tipo de análise que retoma Bachelard 
enquanto exige um esforço de demarcação do conhecimento científi 
co do conhecimento comum - mas que vai ã biologia diagnosticar a 
origem de muitas distorsões epistemológicas- interessar-nos -emos, 
como Popper, pela possibilidade de conhecimentos dotados de vero 
similitude e superações contínuas, mas, ao contrário de Popper, de 
fenderemos a possibilidade de justificar tais propriedades, não ape
nas através de uma mobilidade crítica, viável somente de um ponto 
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de vista lógico, mas também realizada, concretizada, em certo ti 
po de evolução biológica, particularmente do sistema nervoso hu
mano. Como Piaget, procuraremos, para lá de um paralelismo, a es
pecificidade inovadora do conhecimento em relação à vida. Maŝ , ao 
contrário do mestre de Genebra, centrá-la-emos nas possibilidades 
do conceito de informação para - quer a nível biológico, quer gno-
siolõgico deixar claras as relações entre informação e vida, in
formação e conhecimento. Com Morin, falaremos de uma gnosiologia 
e de uma epistemologia complexas, mas diagnosticaremos as suas di 
ficuldades ao nível prévio da própria metodologia de análise da 
cognição. 

Entretanto, não podemos adiar por mais tempo uma questão 
básica e que diz respeito ao ângulo de análise e ãs opções meto
dológicas que sustentam toda a nossa investigação. 

Logo no prólogo deixámos bem expresso que a preocupação 
remota, que movia todo o nosso esforço, remontava afinal à neces 
sidade de configurar mais claramente um particular tipo de conhe 
cimento: o filosófico. Julgamos que também sobre ele se projec
tam, em cascata, todo o peso de dificuldades que a biologia ver
te sobre a gnosiologia e a epistemologia, ao mesmo tempo que de
le emanam as opções ontológicas e gnõsicas, que alicerçam, oculta 
mente, as teorias da vida. 

Paralelamente, contudo, só podíamos validar de algum mo
do as nossas hipóteses sobre o possível valor cognitivo da filo
sofia, exercendo-a, obrigando-nos a, por um processo de certa for 
ma empírico, discutir a viabilidade ou não da sua concretização. 

Isso nos compele a fazer agora um intervalo na explana
ção da leitura filosófica da biologia e da gnosiologia, para dar 
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mos a conhecer as nossas opções em matéria de orientação filosó 
fica, o modo como imaginamos um possível exercício cognitivo da fi 
losofia, o alcance em relação às ciências que sob esse aspecto 
lhe atribuímos, que limites e diferenças, que tipo de relações. 

Mais fácil seria, sem dúvida,deixar que, através do nosso 
texto, se captasse o estilo de filosofia que aqui se procura pôr 
em prática, furtando-nos ao problema de assim nos expormos a uma 
crítica de não coerência, na realização da investigação, com os 
princípios teóricos defendidos. Preferimos, no entanto, correr o 
risco, para, no fundo, melhor nos fazermos compreender. 

Ë pois um momento de pausa em relação ã trama desta inda 
gação, que o capítulo seguinte oferece. 
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NOTAS 

( 1) "Nos jovens cientistas a ciência conhece uma crise sem pre 
cedentes, ultrapassando por vezes as intenções. Há em al
guns, como dizia Jacques Monod, uma espécie de masoquismo 
da ciência. Jovens investigadores chegam ao ponto de .se 
interrogarem se devem prosseguir as suas investigações..." 
Joel de Rosnay, "Biologie, pouvoir et responsabilité" em 
Diogène, Paris, 109 (1980) 92. George Gerber, professor 
na universidade de Pensilvânia, apresentou em 1985 na Ame 
rican Association for the Advancement of Science" um curi 
oso estudo sobre a influência do televisor e do cinema na 
construção da imagem do sábio junto do público americano. 
De acordo com os resultados de um inquérito a 1600 pes
soas seria possível concluir que quanto mais se vê televisãô  
mais forte é a atitude negativa face ã ciência, não tendo 
aí o nível de educação do espectador qualquer influência... 
No écran a apreciação da profissão de cientista leva, por 
exemplo, a resultados como este: se têm o papel principal, 
os cientistas são assassinos em 15,8% dos casos contra 
9,8% para os militares... E são mortos em 10,5% dos casos 
contra 3,2% para os polícias... Cf. Françoise Harrois-Mo-
nin, "L'image du savant dans de public" em "Science et 
vie", Paris, 815 (1985) 9-13. 

( 2) Cf.W.H. Newton-Smith, "The Rationality of Science", Londres, 
Routledge & Kegan Paul, 1981. Para este autor um modelo 
racional confere um papel explicativo aos factores inter
nos na mudança de teorias. Esta dependeria fundamentalmen 
te do reconhecimento pela comunidade da superioridade in
trínseca da nova teoria sobre a antiga,tendo os factores 
externos, psico-sociológicos, um papel simplesmente aces
sório. 

( 3) O biofísico Henri Atlan descreve claramente esta evolução: 
"Há muito tempo que o objecto (da física e da química) dei 
xou de ser fornecido directamente pela natureza e se tor
nou num sistema artificialmente construido mais fácil de 
dominar - intelectual e tecnicamente - desde o plano in-
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c l i n a d o . . . . a té aos aceleradores de p a r t í c u l a s . Com as ma
nipulações genéticas um campo i n t e i r o da biologia pôde ne
g l igenciar um t r a j ec to que v i s a r i a compreender sistemas v i 
vos na tura is para se concentrar num domínio - i n t e l ec tua l 
e técnico - de sistemas a r t i f i c i a i s . Evolução normal, co
menta ainda es te invest igador , num contexto em que o que 
parece in t e res sa r as c iências é tornarem-se cada vez mais 
operacionais, extirpando toda a preocupação "metafísica". De 
pois de t e r procurado o como em lugar do porquê l imi ta - se 
agora ao que". Henri Atlan "Entre l e c r i s t a l e t la fumée ", 
P a r i s , Seui l , 1979, p . 23. Luís Archer constata a mesma s i 
tuação. Depois de fazer ver como a biologia molecular avan 
çou para o estabelecimento do seu dogma cen t r a l , não por 
apoios em demonstrações experimentais evidentes , mas ã cus 
t a , simplesmente, duma operacionalidade das hipóteses suge
r idas (particularmente a de que o DNA se r i a mater ia l genético) 
escreve: "Em vez de provas inequívocas, o que se obteve foi outra 
coisa: foi a operacionalidade, do paradigma. Ele funciona. Assumin 
do-o docilmente começam a pulular as correlações funcionais, 
a r t iculando-se eficientemente cer tos resul tados com os p res 
supostos duma informática genética, e começa a constatuir-se.um cosrrcs 
que se nutre do adens amento das zonas das mediações. A verdade é 
que essa docil idade a um paradigma sem "provas inequívocas" le 
vou, de sucesso operacional em sucesso operacional , aos grandes 

êxi tos da engenharia genética Nesta operacionalidade está 
a verdade do paradigma.... A curiosidade científica que impulsio
nava o cientista a desvendar a "verdade" da natureza t ransf ere-se 
agora, em boa parte, para o prazer lúdico de construir o que é novo, 
so f i s t i cado , improvável e imprevis ível , mesmo que não se lhe ve 
ja uma u t i l i dade concreta". "O Homem perante o tecnocosmos 
emergente da biologia" em Brotér ia . Lisboa. 122 (1986) 65-83. Uma 
anál i se em par te convergente surge em François Gros,François 
Jacob e Pier re Royer, "Sciences de la vie et société",Paris, La 
documentation f rançaise , 1979, p. 15:" Os anos 60 ass i s t i ram ao 
desenvolvimento de c iências t r iunfan tes que conheceram avanços 
espectaculares . Durante os anos 70, a s s i s t i u - s e , na maior par 
t e dos países oc iden ta i s , a uma vigorosa quêstionaçãodas ciên 
c i a s , das suas aplicações e dos seus benef íc ios . Para os anos 
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80, parece desenhar-se uma concepção da ciência mais utili 
tária, mais directamente dirigida para o estudo dos proble 
mas que interessam a sociedade, os seus recursos e a sua 
economia". 

( 4) Henri Atlan, "Entre le cristal et la fumée", op. cit, p. 277. 
A epistemologia deixa-se envolver pelo movimento contempo
râneo de fragmentação de todas as referências que qualquer 
discurso pudesse buscar. O medo dos dogmatismos originou a 
proliferação de um falso espírito de tolerância que redun
da na veneração generalizada de tudo o que é fluído, fle
xível, dissipado. A ética não escapa, com efeito, a esta 
onda diluidora, tendo o nosso tempo feito da pluralidade e 
heterogeneidade dos valores, um valor de civilização. Que 
a diversidade e a multiplicidade sejam estratégias eficazes na 
evolução biológica não quer dizer que necessariamente as so 
ciedades humanas as tenham que realizar do mesmo modo, para 
sobreviverem. Cf. a este propósito, Alasdair Mac. Intyre, 
"After virtue,a study in moral theory", University of Notre 
Dame Press, 1981. 

( 5) Mario Bunge insiste em que tais pontos de vista epistemoló 
gicos, típicos do pragmatismo e do operacionalismo em geral, 
só podem convidar ao abandono do laboratório: "Se as teo
rias fossem só máquinas de tratar dados, as pessoas não se 
cansariam tanto para as elaborar.... A ambição de qualquer 
investigador é produzir algo que dê conta de uma parte da 
realidade." "Philosophie de la physique", Paris, Seuil, 1975, 
p. 21. 

( 6) Luís Archer, "O Homem perante o tecnocosmos emergente da 
biologia", op. cit., p. 73. 

( 7) Cf. Edgar Morin, "O problema epistemológico da complexida
de", Lisboa, Publicações Europa - América, s/d., p. 133, e 
ainda "La méthode 3. La connaissance de la connaissance 1", Pa 
ris, Seuil, 1987. Que é incómoda toda a investigação 
que gira ã volta do chamado "contexto de descoberta" pare-
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ce-nos que não há dúvida. Já Max Bom usava a expressão "sel
va" para significar a ausência de leis, o caracter aleató
rio da chegada a determinadas ideias. A epistemologia con
temporânea enveredou, no entanto, corajosamente, pela ex
ploração desta "selva" onde a imaginação científica incuba. 
Só que, muitos perderam-se nela... Não será assim de es
tranhar que Morin conclua que a procura da verdade está ho 
je ligada a uma investigação sobre a possibilidade da ver
dade. "Não sabemos se nos será necessário abandonar a ideia 
de verdade, quer dizer, reconhecer por verdade a ausência 
da verdade", p. 10. 

( 8) Prolongando estes pontos de vista sobre o alcance explica
tivo das leis fundamentais da física, de que Cari Sagan ou 
Hubert Reeves frequentemente fizeram eco junto mesmo do gran
de público, Alan Guth e Paul Steinhardt vão mais longe e 
ao apresentarem a teoria inflatória do universo (que expli 
caria dificuldades da teoria standard do Big Bang, antes do 
primeiro segundo) escrevem: "Ê fascinante pensar que as 
leis físicas possam determinar não somente a evolução do 
universo, mas também as condições iniciais do universo obser
vável". Cf. "L'univers inflatoire" em "Pour la science", Pa 
ris, 81 (1984) 98. Toda a investigação em astrofísica se 
apoia, com efeito, em dois postulados essenciais que tem 
visto confirmarem-se. O primeiro é este que referimos de uma 
universalidade das leis da física. As leis que o físico des 
cobriu na terra, no seu laboratório, aplicam-se do mesmo mo 
do muito mais longe no Universo."Temos boas razões para 
crer na universalidade das leis da física: ser-nos-ia o 
universo inteligível doutro modo? Contudo as condições as
trofísicas levaram por vezes à necessidade de precisar es
tas leis. A lei da gravitação de Newton é bem universal: a 
quasi-perfeição do deslocamento das sondas espaciais no sis
tema solar atesta-a bem. As correcções que a teoria da rela 
tividade geral trás ã lei de Newton tornaram-se necessárias 
no sistema solar com o avanço na precisão das medidas angu 
lares (avanço do periélio de Mercúrio, décalage espectral 
gravitacional). No interior do sistema solar as diferenças 
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entre as precisões das duas teorias, a de Newton e a de 
Einstein, são muito pequenas. À escala do universo já as
sim não sucede: só a relatividade geral explica o conjun
to dos factos de observação. 0 segundo postulado diz res
peito â uniformidade da natureza: graças a ela, por 
exemplo, supomos que as mesmas condições físicas no inte
rior de uma estrela próxima do sol estarão presentes nou
tra, do mesmo tipo, na galáxia de Andrómada." 

( 9) Fernando Gil, ""História das ciências e epistemologia" 
em "História e prática das ciências", Lisboa, G.I.F.E., A 
Regra do jogo, 1979, p. 181. Num sentido próximo, Gilles 
Gaston Granger reconhece que qualquer que seja a importân
cia dos factores psicológicos e socio-históricos na produ 
ção cientifica, nem por isso deixará de ser lícito.... con
siderar a ciência em si própria e a reflexão epistemológi 
ca só se justificará se os sistemas de pensamento cientí
fico revelarem uma ordem das razões que, sem lhes conferir 
uma autonomia absoluta, não deixam de manifestar a auten-
cidade do movimento de que procedem". "Pensamento formale 
ciências do homem", trad, de M.S. Pereira, Lisboa, Edito
rial Presença, 1975, p. 25. 

(10) Cf. Fernando Gil, "História das ciências e epistemologia", 
op. cit., p. 18. Ë de notar que a procura dos "fundamen
tos" por via de um inquérito não apenas epistemológico mas 
ontológico ressurge, mesmo nas investigações físicas mais ela 
boradas. Assim o repensar da noção de objectividade em fi 
sica obriga o físico Bernard d'Espagnat a retomar a ques
tão do real a partir da teoria dos campos quânticos. Cf. 
Bernard d'Espagnat, "À la recherche du réel", Paris, Gauthier-
-Villars, 1979. Edgar Morin parece também interpretar a per 
da irreparável dos fundamentos do conhecimento como um 
resultado duma entrada em crise do próprio real, operada 
aliás pelos próprios progressos da física: "Brecha no Real.... 
brecha na lógica....; por estas duas brechas, efectua - se 
uma hemorragia do que se continua a chamar o Real, e a per
da irreparável dos fundamentos do que é preciso continuar 
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a chamar conhecimento'.' "La méthode 3. La connaissance de 
la connaissance 1. ", op. cit.yp. 15. E, para além do mais, é 
bom ter presente o comentário de Castoriadis, em Cérisy (1981) : 
"Não é a ciência em si que me interessa, são os fundamentos 
da ciência: ora eles não são científicos e isso ê inegável. 
São postulados ontológicos e gnosiológicos, que é neces
sário conhecer e não se escapa à filosofia. Como se tem, contu 
do, vergonha de a praticar é usual um refúgio na "epis
temologia", categoria bastarda e ambígua". Cf. Paul Dumouchel 
e Jean-Pierre Dupuy. (dirs.), "L'auto - organization. De la 
physique au politique", Paris, Seuil, 1983, p. 182. 

11) Cf. Jean Piaget, "Biologie et connaissance", Paris, Gallimard, 
1967. 

12) Basta reparar no quadro pluridivergente que nos apresenta a 
actual epistemologia anglo-saxónica para confirmarmos a si
tuação caótica em que ela se encontra. Assim se tanto T. Kuhn 
como P. Feyerabend ou K. Popper e I. Lakatos se referem â 
história para manterem as suas afirmações, acabam por dela 
tirar as ilações por vezes mais díspares, que se extremam 
em opções, que vão desde o racionalismo a um não racionalis 
mo. Se a esta lista juntarmos, como sugerem J. Piaget e R. 
Garcia, os nomes de S. Toulmin e R. Hanson reconhecemos que 
embora tenham tido o mérito de, em conjunto, demonstrarem as 
fraquezas da análise neopositivista do conhecimento cientí
fico - particularmente a concepção que limitava a análise 
das ciências a um processo de reconstrução racional inteira 
mente independente do processo de descoberta - afastam-se 
depois nas suas opções epistemológicas, por vezes de modo to 
tal: "Estão de acordo para afirmar que a análise da ciência 
não pode reduzir-se à justificação das teorias, mas diferem 
quanto ao modo de nela introduzir o processo de descoberta.... 
Segundo os empiristas lógicos haveria uma "lógica da justi
ficação" mas não uma "lógica da descoberta", segundo Popper 
não há "lógica da justificação" mas unicamente 'lógica da des 
coberta." Segundo Hanson há uma "lógica da descoberta" e uma 
"lógica da justificação" mas não são as mesmas." Cf. Jean Piaget 
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e Rolando Garcia, "Psychogenèse et Histoire des Sciences", 
Paris, Flammarion, 1984, p. 291. 

( 13) De acordo com Jean Piaget e Rolando Garcia é necessário es
tar atento a que, se há continuidade no desenvolvimento do 
sistema cognitivo desde a criança ao homem de ciências, pas_ 
sando pelo adulto "normal", é preciso, simultaneamente, esta 
belecer quais os limites dessa continuidade. É que a conti
nuidade nos mecanismos reguladores do desenvolvimento cogni 
tivo não exclui as descontinuidades no processo. Mas se é 
inegável a existência de saltos, ela não se faz no vazio -
- depende de uma lógica interna que a investigação do nível 
psicogenético pôs em evidência há mais de meio século. Só co 
nhecendo esse nível será legítimo passar ã formulação de qual é 
o processo real do desenvolvimento cognitivo, no caso parti 
cular das ciências. Cf. Jean Piaget e Rolando Garcia "Psycho -
genèse et Histoire des Sciences", op. cit., pp. 291-296. È neces 
sário acrescentar, porém, que a defesa de tal perspectiva 
metodológica não obriga necessariamente a que se venha a de 
fender depois, um paralelismo absoluto entre o desenvolvi
mento do sistema cognitivo e a história das ciências. Tal hi
pótese circunscrita ã defesa de um paralelismo de tipo fun
cional e que foi, como é sabido, explicitamente proposta por 
Piaget, suscitou objecções consistentes como, por exemplo, 
as apresentadas por Léo Apostei em "Construction and valida 
tion in contemporary epistemology" em Léo Apostei e outros, 
"Construction and validation of scientific theories. The 
approach of genetic epistemology", Cahiers de la fondation 
Archives Jean Piaget, nQ l, 1980, pp. 121-174. 

( 14) Com efeito, a caracterização bachelardiana do conhecimento 
científico pelo seu carácter não empírico, salientando a 
sua dependência de quadros lógico - matemáticos, é hoje um 
aspecto não pertinente, pois esta propriedade - a presença 
da "forma" - é genericamente extensível logo ao conhecimen
to comum, como a escola de Genebra demonstrou. Cf. a este 
propósito Armando de Castro, "Teoria do conhecimento cientí
fico", III e IV vol., Porto, Limiar, 1980, 1982. De igual mo-
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do é hoje impossível defender uma ruptura total ou absoluta 
entre o conhecimento comum e o conhecimento científico, em
bora seja fundamental procurar índices da sua especificida
de. Ë aliás este o cerne de toda a abordagem epistemológica 
de Armando de Castro, que contraria assim as tendências du
ma época em que muitos se deixam seduzir pela ideia de que 
é impossível e limitativo procurar critérios de cientifici-
dade. Fazemos nossas as palavras de Paul Germain: "Se pode 
haver interesse em proclamar a unidade e a continuidade dos 
saberes humanos e seja díficil encontrar critérios "suficien 
tes", o certo é também que o desejo de continuidade gera 
múltiplas ambiguidades, ilusões e erros de consequências gra 
ves. É necessário precisar de que lugar se fala e em que con 
texto se fala. Um critério, mesmo aproximativo, parece - nos 
assim necessário." "Lettre de Paul Germain à Jean Hamburger 
(22 de Novembro 1984)" em Jean Hamburger (dir. )., "La philoso 
phie des sciences aujoud'hui", Paris, Gauthier - Villars, 1986, 
p. 47. 

15) Para Armando de Castro um dos itens, entre outros, que défi 
niriam o conhecimento científico seria exactamente o facto 
de ele envolver, mesmo nas suas formulações mais rudimenta
res e iniciais, representações que ultrapassam a capacidade 
de adaptação média espontânea ao meio em que o indivíduo se 
integra. Cf."Teoria do conhecimento científico", IV vol., op. 
cit.. É de notar ainda que. a este autor se deve, como já 
apontámos, a insistência na necessidade epistemológica de 
distinguir a cognição científica doutras formas de conheci
mento, e, logo â partida, da cognição corrente, como forma 
de evitar a atribuição ao conhecimento científico de carac
terísticas como, por exemplo, a sua estrutura não empírica, 
a mobilidade e dinamismo descontínuo/contínuo, a sua objec
tividade limitada, como se fossem absolutamente típicas, quan
do na realidade elas se encontram já na cognição em geral. 
Se tal esforço, que não se nota na maioria dos estudos epis 
temolõgicos, nem sequer em projectos ambiciosos como é o ca 
so do que o filósofo Edgar Morin apresenta em "La connaissan
ce de la connaissance", envolve profundas dificuldades, da-
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do o carácter orgânico das diferentes modalidades cogniti
vas e não cognitivas, parece-nos que, metodologicamente, o 
preço a pagar em distorsões possíveis é maior quando esta 
tarefa não ê intentada. Seguimos pois aqui de muito perto, 
até este momento, as conclusões de Armando de Castro: "Sem 
o conjunto de leis explicativas e caracterizadoras da genè
se, desenvolvimento e transformação do conhecimento humano 
médio espontâneo, com as suas propriedades tanto filogeneti 
camente moldadas como ontogeneticamente amadurecidas, sem tu 
do isto, não seria possível mergulhar no esforço de passar 
ao outro tipo de gnose que é o conhecimento fornecido pelas 
ciências". E acrescenta: "Trata-se de uma contribuição fun
damentalmente decisiva', que, todavia, muitos estudiosos das 
questões epistemológicas estranhamente ignoram o que expli
ca também, sem sombra de dúvida, os impasses a que têm che
gado". 0 autor cita a propósito Jean Desanti que num senti
do coincidente, escreveu: ("La philosophie silencieuse", Pa 
ris, Seuil, 1985, p. 208) "Enquanto se desconhecer em que é 
que consiste o sistema pelo qual o Homo sapiens organiza e 
controla o corpo praticamente infinito das informações de 
que dispõe, a constituição de um modelo adequado do apare
lho de conhecimento, só pode ser quimérica". Cf. Armando de 
Castro, "Teoria do conhecimento científico", III Vol. op. cit., 
pp. 73 - 74. 

16) Cf. Donald T. Campbell, "Evolutionary Epistemology" em p. 
Schlipp (ed) , "The Philosophy of Karl popper", I vol., Illinois, 
Open Court Publishing Company, 1974, pp. 413-416. "Uma epis 
temologia evolutiva deveria ser, no mínimo, uma epistemolo
gia que toma em conta e é compatível com o estatuto do homem 
como um produto da evolução biológica e social- o paradigma 
da selecção natural para os desenvolvimentos do conhecimento 
pode ser generalizado a outras actividades epistémicas tais 
como aprendizagem, pensamento e ciência." p. 413. Lembremo-
nos ainda que para lã da possibilidade de uma investigação 
da cognição na linha teórica da biologia, aquilo que é hoje 
designado genericamente como "ciência da cognição" e "co-
gnitivismo" é um terreno que é sobretudo ocupado, pelo menos 
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desde há 30 anos, pela inteligência artificial e pela psi
cologia cognitiva ou "computacional". Outras disciplinas, 
no entanto, abordam os fenómenos cognitivos: as neurociên-
cias, a psicofísica, a psicologia, a linguística, a infor
mática, a mecânica, a robótica e também a lógica, a filoso 
fia e recentemente a física dos meios desordenados. 

( 17) Cf. Edgar Morin, "La Méthode 1. La Nature de la Nature", 
Paris, Seuil, 1977, p. 355 e Henri Atlan, " L'Organisation 
biologique et la théorie de l'information", Paris, Hermann 
1972, p. 185. Ë de notar ainda um outro curioso modo de fa 
lar em objectividade do conhecimento e que é o sentido pog 
periano (também de certo modo evocado por Monod e P. 
Auger). Os conhecimentos em si próprios ( as teorias, as 
ideias, os pensamentos expressos em livros, codificados em 
memórias de computadores, etc.) serão um mundo objectivo, 
"mundo 3", à parte das nossas experiências cognitivas sub
jectivas. Mais, trata-se de "objectos" acessíveis e manipu 
laveis pela discussão racional e lógica. Ora, se de um pon 
to de vista ontológico a revelação duma esfera noológica 
do real pode ser extremamente heuristica, já não nos pare
ce que, de um ângulo de análise gnosiológica, seja isenta 
de problemas a conclusão de Popper de que estariamos aí 
diante de uma "epistemologia sem sujeito de conhecimento". 
Voltaremos a este assunto. Cf. Karl Popper, " Objective 
Knowledge", Oxford University Press, 1978, pp. 106 - 152. 

( 18) Cf. Henri Bergson, "L'évolution créatrice", Paris, Alcan, 
1907, p. 11. 

( 19) Teremos oportunidade de sugerir, mais tarde, a noção bioló 
gica de "endoadaptação" para pensar o tipo de mecanismo 
adaptativo que estará presente nas representações ideoló
gicas, reservando a ideia de "exadaptação" para as adapta
ções cognitivas, o que de imediato sugere, a complexidade 
de processos através dos quais um "resultado" adaptativo 
pode ser atingido. 

* *°) Um exemplo típico desta situação pode ser encontrado no 
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facto de estar hoje estabelecido que o que provoca mais fa 
cilmente fobias na nossa espécie (as fobias são, com se sa 
be, terrores extremos que se apoderam de algumas pessoas 
suscitando nauseas e suores frios e outras reacções do sis 
tema nervoso autónomo) são alguns dos piores perigos as
sociados ao meio pré-histórico do homem: espaços fechados, 
montanhas, tempestades, correntes de água tempestuosas, 
serpentes, aranhas. A nossa época pediria, no entanto, "me 
dos inatos" ligados a perigos associados ã sociedade tecno 
lógica, como armas de fogo, explosivos, tomadas de corren
te eléctrica, etc. Cf. a este propósito, Edward Wilson e 
Charles Lumsden, "Le feu de Promethée", Paris, Mazarine, 
1984, p. 88. S. L. Washburn, notando que a adaptação huma
na biossocial inclui erros inevitavelmente cometidos pelo 
cérebro primitivo e presentes nos fundamentos de todas as 
culturas, escreveu a propósito. "Considerando as condições 
da vida humana anteriores ã agricultura, o cérebro fez im
portantes adaptações. Mas, a julgar pelo que sabemos hoje, 
também cometeu erros fundamentais.... Como MacLean estabe 
leceu claramente,o cérebro é lógico e emocional. Os aborí
genes têm conhecimentos úteis, mas aos quais juntaram as 
fantasias do cérebro emocional [donde parecem arrancar] os 
sentimentos do que é real, verdadeiro e importante". Cf. 
S.L. Washburn e E. R. McCown, "Human Evolution and Social 
Science", em S. L. Washburn e E. McCown (eds.), "Human Evo 
lution. Biossocial Perspectives", Califórnia, The Benjamin/ 
Cummings Publishing Company, 1978, pp. 285 - 295. 

( 21) Cf. Jean Piaget e Rolando Garcia, "Psychogenèse et Histoi
re des Sciences" , op. cit., pp. 280 - 285. É no IV vol. 
da "Teoria do conhecimento científico" de Armando de Cas
tro que já citamos, que se encontra a referência ao princí 
pio aristotélico "um corpo em movimento estaciona quando 
deixa de agir a força que o impeliu" (pp. 122 - 126), que 
nos parece deverá ser tido como essencialmente ligado a 
condições ideológicas. 



- 101 -

22) Cf. Armando de Castro, "Teoria do conhecimento científico',1 
IV vol., op. cit., p. 54. Cf. também em relação a toda es
ta temática o III vol. pp. 153 - 157. 

23) A permanência deste tipo de representações numa época em 
que proliferam os conhecimentos científicos, testemunha cu 
riosamente a difícil integração destes no conhecimento co
mum. Parece provado, por exemplo, que um francês contempo
râneo em três, está convencido que o Sol gira à volta da 
Terra. Na época do vaivém espacial, dos microordenadores e 
dos bébé-proveta, quinze milhões de adultos em França con
tinuam a acreditar que o nosso planeta está no centro do 
universo, como se pensava antes de Copérnico há quatrocen-
tros anos! Doze milhões pensam igualmente que há vida em 
Marte e a grande maioria imagina que a astrologia é uma 
ciência. Estes são alguns dos resultados dum inquérito rea 
lizado por Jean Noël Kapferer e Bernard Dubois publicado 
em "Échec a la Science", Paris, Nouvelles Éditions Rationa 
listes, 1982. Um estudo de Michael McCloskey demonstra i 
gualmente que, embora se pense que as leis de Newton estão 
bem assimiladas mesmo por alunos universitários,vários tes 
tes indicam o contrário: muitos indivíduos pensam esponta
neamente que o deslocamento dos corpos obedece a outras 
leis. A tendência das pessoas interrogadas é seguirem uma 
teoria formulada por Jean Buridan, três séculos antes de 
Newton. Cf. Michael McCloskey, "L'intuition em physique"em 
"Pour la science".Paris,68(1983) 68 - 76. A permanência deste 
tipo de intuições correntes leva-nos a supor que se mantêm, 
não porque representem propriamente aspectos adaptativos 
às condições do meio, mas sobretudo pelo facto de, embora 
sendo erros não totalmente subjectivos, não impedirem uma 
sobrevivência biológica ou social. Tal suposição é, pelo 
menos, coerente com o pensamento evolucionista contemporâ
neo. 

24) "Mesmo quando esses factos, faz notar Armando de Castro, 
não passam de expressões enganadoras resultantes da inter
ligação entre o sujeito e o meio externo, de acordo com as 
necessidades históricas de subsistência e intervenção im-
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postas pelas condições de existência histórica....". Cf. 
"Teoria do conhecimento científico",IV vol., op. cit., p. 
131. Se para a experiência quotidiana comum e local, a Ter 
ra pode ser plana, para o período das grandes viagens oceâ 
nicas tal concepção já não serve. Seria assim a escala,que 
não só criaria o fenómeno , como serviria de aferidor da 
sua objectividade possível. Ora, se a escala, "o denomina
dor comum das objectividades corrente e científica", forem 
as condições de vida histórico-sociais, ou se supõe - como 
a um marxista será fácil supor - que na sua evolução as so 
ciedades integram progressivamente uma imaior verdade, ou 
esta escala deixa de ser justificável, só por si, para fa
lar em aproximação â Verdade. Que as sociedades integrem 
cada vez mais o que são as verdades científicas relativas, 
também não é fácil, como a nota anterior testemunha. Ê pos 
sível que exista na argumentação deste autor um deslizar 
constante entre as noções de objectividade cognitiva como 
realidade e como aproximação à verdade. Ora parece neces
sário estar atento a que não só a verdade é real o erro tam 
bém o é, mas resta ainda o essencial que será diferenciã-
-los. 

25) Notando-se para além duma variabilidade, uma evolução das 
escalas de referência, a verdade não seria apenas relativa 
mas também transrelativa. Cf. a este propósito, Maria Car
melita Homem de Sousa, "Transrelativismo dialético? Ensaio 
de aproximação" em Revista da Faculdade de Letras do Porto, 
Série de Filosofia, 1 (1985) 67 - 118. É necessário, contu 
do, mostrar, insistimos, em que consiste essa transrelati-
vidade. Se ela não envolver integrações progressivas, as
similações recíprocas adequadas de vários níveis de elabo
ração do pensamento, não nos transporta para fora de um re 
lativismo gnosiológico ou epistemológico. Ora, pelo menos 
no caso da ontogenèse cognitiva (para não falar no caso 
mais problemático talvez da história das ciências) e, de 
acordo com a escola de Genebra, o desenvolvimento intelec
tual é integrado, no sentido em que, por exemplo, a lógica 
operatória formal, própria do último estádio do desenvolvi 
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mento intelectual infantil (periodo genético) é mais po
tente, que os estádios anteriores, que no entanto, neces
sariamente supõe. 

26) Alguns investigadores indo mais longe sugerem uma inver
são desse modelo no sentido em que o conhecimento corren
te seria superior em precisão ao conhecimento científico: 
"O cérebro.... evoluindo ao longo de milhares de anos 
consegue realizar certas tarefas com perfeição. Se nós o 
consideramos, com uma justa modéstia, como um instrumento 
impreciso, é simplesmente porque temos tendência a ser 
mais conscientes do que ele faz menos bem - a saber, as 
mais recentes, como a lógica, as matemáticas ou a filoso
fia - e não temos consciência do seu poder real, por exem 
pio, no que respeita â visão". Cf. Tomaso Poggio, "Vision 
Humaine et vision par ordinateur" em "Pour la science". Pa
ris, .80 (1984) 48 - 58. 

27) Ë certo que as investigações actuais sobre o comportamen
to do sistema nervoso parecem, como teremos oportunidade 
de constatar a seu tempo, desviar-nos desta ideia de um 
sistema cognitivo vocacionado para uma real abertura ao 
objecto, para um reconhecimento efectivo do seu meio. Bas 
ta para isso confrontarmos as teses recentes de Humberto 
Maturana, John Eccles, Paul MacLean e tantos outros. Mas 
é necessário estar também atento ao enquadramento filosó
fico, geralmente de cariz subjectivista, latente em mui
tas das suas conclusões. A sua sugestão é assim no sentido 
apenas de uma epistemologia do sujeito e não também, reci 
procamente, do objecto. Outros autores, possivelmente até 
porque menos avisados filosoficamente, têm desenvolvido 
trabalhos que podem levar-nos noutra direcção. Enquanto,e 
é só um exemplo, Maturana ou Eccles quase fazem do mundo 
da percepção visual - por exemplo cromática - uma questão 
de opção subjectiva do sistema nervoso, as experiências 
de Edwin Land (1979) permitem concluir que a cor que o 
sistema nos dá é a cor intrínseca ao próprio objecto,isto 
é, resultante da sua reflexividade própria e não da combi 
nação da luz incidente sobre ele e da que é reflectida pe 
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la parte iluminada da sua superfície. 

( 28) Henri Laborit, "La nouvelle grille", Paris, Laffont, 1974. 

( 29) Lila Gatlin/ "Information theory and the living system",Co 
lumbia University Press, 1972 e "Information theory, mole
cular evolution and the concepts of von Neumann"em M. Good 
mann (ed), "Molecular anthropology", Plenum Press, 1976. 

( 30) Se exceptuarmos o célebre aforismo de T. S. Elliot que re
vela o modo profundo como se apercebeu da distinção entre 
informação e conhecimento -"Onde está o conhecimento que 
perdemos na informação? Onde está a sabedoria que perdemos 
no conhecimento?" - a identificação entre informação e co
nhecimento é, pelo contrário, extremamente corrente. Sõ 
uma exploração da teoria da informação permitirá contraria 
-la, envolvendo esse esforço enormes sugestões para uma 
teoria da cognição. É bom notar, contudo, que tal não é a 
opinião, por exemplo de Edgar Morin, que, muito embora te
nha tentado esse caminho - mas de modo diverso do que aqui 
ensaiamos - dele veio mais tarde a desistir, como nô -lo 
afirmou. Cf. Edgar Morin, "Epistemologiada da complexidade', 
op. cit., p. 108. 

( 31) Heins von Foerster, "Notes pour une epistémologie des ob
jects vivants" em Edgar Morin e Massimo P. Palmarini (orgs), 
" L' unité de l'homme", Paris, Seuil, 1974, pp. 401 -
417. 

( 32) Ë evidente que se esta hipótese, de uma organização de in
formação circulante no conhecimento, permite falar de uma 
real abertura a uma exterioridade, ela é apenas mais um 
passo - não a solução - para uma teoria da possibilidade 
do conhecimento verosímil- É que essa informação circulan
te concretiza-se não apenas nas potencialidades informacio 
nais de um meio físico, mais ou menos estável, como de um 
meio biocultural flutuante (falando E. Wilson de cultur-
gens) como de um meio, ainda mais instável - um meio nooló 
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gico de ideias, teorias, produtos informacionais quase aca 
bados (um "mundo 3" de Popper). Ora nestes dois últimos ca 
sos (já que no primeiro a capacidade de relativa adequação 
do sistema nervoso às propriedades estáveis do meio físico, 
parece em grande parte justificada) estamos face a meios 
que não serão apenas potencialmente informacionais mas tam 
bém "desinformacionais". As ideias falsas pululam, as fal
sas representações, as ideologias, as teorias erróneas, 
etc. Por isso o processo real de objectivação cognitiva de 
penderá não apenas da referência a uma informação circulan 
te, mas também como em parte já apontámos, de outros requi 
sitos epistemológicos, perseguidos especialmente pelo co
nhecimento científico, desde a possibilidade de discussão 
entre diferentes sistemas de referência, à mobilidade cri
tica interteõrica e sobretudo à possibilidade da sua assimi
lação recíproca. . 

( 33) Cf. Jean Piaget, "Biologie et connaissance",op.cit., p.173. 

( 34) Id., "L'équilibration des structures cognitives", Paris, 
P.U.F., 1977, apêndice III. Para prevenir surpresas seria 
bom chamar desde já a atenção que, para lá das "simpatias" 
entre von Foerster e Piaget, incompatibilidades profundas 
existem%H. von Foerster advertiu-nos há anos atrás (Lisboa, 
1979) do seu objectivo de conhecer melhor Piaget pois sedu 
zia-o profundamente o seu construtivismo. Só que há cons-
trutivismos e construtivismos. Enquanto o de Piaget se 
opõe a um reducionismo e admite a objectividade cognitiva 
o de von Foerster liga-se sobretudo às concepções de Paio 
Alto posteriormente reunidas na obra "The invented reali
ty" editada por Paul Watzlawick, New York, W. W. NortonS 
Company, 1984, onde von Foerster está representado e segun 
do as quais o construtivismo postula - ao contrário dõ 
senso comum que fala duma realidade descoberta - que o que 
chamamos realidade é uma interpretação pessoal, um parti
cular modo de olhar o mundo adquirido através da comunica
ção. A realidade seria, assim, não descoberta, mas literal 
mente inventada. Este não era, parece-nos, o construtivismo 
em que Piaget acreditava... 
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( 35) Cf. Rolando Garcia, "Developmental epistemology and funda

mental problems in the theory of knowledge" em "Construc
tion and validation of scientific theorys. The approach of 
genetic epistemology", op. cit. pp. 49 - 75. 

( 36) Cf. Henri Atlan, "L'organization biologique et la théorie de 
l'information", op. cit., e "Entre de cristal et la fumée", 
op. cit. 

( 37) Piaget teve a preocupação de salientar as analogias e os con
trastes entre funções orgânicas e cognitivas: analogia na equi-
libração e nos mecanismos de equilíbrio orgânico, contraste 
na mobilidade, completude e flexibilidade das estruturas in
telectuais face ã fixidez, carácter parcial e rigidez das es 
truturas orgânicas. Contrariamente ao organismo, a inteligên 
cia dissocia forma e conteúdo, o que garante a sua especifi
cidade em relação a outras estruturas, por exemplo, o instin 
to. Cf. "Biologie et connaissance", op. cit. 

( 38) Daqui se pode inferir igualmente o que toda a problemática 
do "corte epistemológico" assim como todas as questões de 
"demarcação" - com particular incidência na obra epistemoló
gica de Armando de Castro - teriam a ganhar colocadas sob es
te ângulo sistémico. Tal ponto de vista convergente não anu
la um outro de sinal contrário, da constituição progressiva 
de disciplinas que se situariam exactamente nas zonas de con 
fluência de distintos níveis, de diferentes "patamares" da rea 
lidade. Talvez fosse então viável, do mesmo modo que surgiu 
uma biologia molecular (entre a física e a biologia) que se 
constituísse uma disciplina que teorizaria fenómenos de in
terferência entre o conhecimento comum e o científico, entre 
o conhecimento científico e o filosófico, etc. Parece aliás 
ser esse em parte o percurso do avanço científico. 

( 39) Gregory Bateson, "La nature et la pensée", Paris, Seuil,1984. 
O autor considera que a maneira como se constrói o vivo (tan 
to ao longo do desenvolvimento embrionário, como ao longo da 
evolução das espécies) e o modo como o pensamento criador 
elabora as ideias, relevam de processos estocásticos simila 
res. Trata-se de processos ao longo dos quais elementos (va 
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riedades genéticas ou ideias) são gerados aleatoriamente e 
depois submetidos a um processo de selecção (retenção ou eli 
minação). 

40) Luís Archer, "Brotéria: das ciências naturais â genética" 
em Brotéria - Genética, Lisboa, 1 (1980) 5-6. Um esclareci
mento aqui caberá desde já. Porque se apelida este nível de 
investigação biológica que encontrou uma unidade profunda 
em todo o mundo vivo, de molecular?" Sabe-se como é difícil 
definir o vivo em relação ao não-vivo. Diferentes proprie
dades pouco específicas serviram de base para esse fim: mo 
vimento, aptidão reprodutiva, metabolismo. Nenhuma, é, con 
tudo, suficiente por si própria. 0 ser vivo define-se pela 
integração de vários níveis com uma relação autónoma, as
sociados segundo regras ainda muito incompletamente conheci
das. Mas um nível essencial permitiu a definição de uma ci 
ência nova a biologia molecular e ao mesmo tempo deteve a 
redução ao infinito que o método analítico impõe aos seres 
vivos: esse nível é o das moléculas, mais exactamente de 
uma família original de moléculas formadas por um grande 
número de átomos, as macro-moléculas [conceito constituído 
por Standinger em 1927]. Poder-se-ã pensar que existe aqui 
um artifício e que não há solução de continuidade entre as 
moléculas formadas por um pequeno número de átomos e as ma 
cromoléculas. De facto, de modo algum é assim. Não são quais 
quer átomos que conduzem âs macromoléculas do vivo mas prin 
cipalmente, os átomos da química do carbono, do hidrogénio, 
do oxigénio e do azoto. Estes átomos constituem a química dos 
corpos "orgânicos" precisamente porque em virtude das suas 
propriedades intrínsecas são os únicos que podem assegurar 
a formação da macromoléculas estáveis. [Daquelas que mais in 
teressam à vida, lipídeos, hidratos de carbono, as proteí
nas são cadeias de ácidos aminados, os ácidos nucleicos -ma 
teria dos genes - cadeias de nucleotídeos...]. Mas nem todas 
as associações macromoleculares podem servir de nível míni
mo para a expressão da vida: a realização na água, de pro
teínas requere....um encadeamento de pelo menos 50 a 100 ami
noácidos. As formas pertinentes mais pequenas não poderão 
ser descobertas senão à medida que, por ensaios e er 



- 108 -
ros, o mundo da vida explora o mundo mineral. Neste senti
do, existe sem dúvida uma escala macromolecular mínima que 
exprime o primeiro nível pertinente do vivo". Antoine Dan-
chin, "L'oeuf et la poule", Paris, Fayard, 1983, pp. 240-241. 

( 41) René Thom "Modèles mathématiques de la morphogenèse", Pa
ris, Union Générale d'Éditions, 1974, p. 146. 

( 42) O conceito hoje aceite de três super-reinos nos seres celu
lares: arquebactérias, eubactérias e eucariotas, que levou 
portanto, a uma revisão da classificação procariotas / euca 
riotas - se bem que tendo em conta diferenças fenotípicas de 
índole estrutural, (celular e química) e fisiológica (sensi 
bilidade a antibióticos) apoia-se fundamentalmente na dis
tinção de produtos génicos primários - rRNA, tRNA, mRNA, ou 
secundários - polimerases, proteínas ribossómicas e em pro
priedades do próprio DNA - transposição de genes. Cf. A. Ma 
deira Lopes, "O conceito de três super-reinos e o seu funda 
mento genético" em Brotéria-Genética, Lisboa, 5 (1984) 9-
-12. 

( 43) Hoje admite-se, a partir de resultados fundamentais da gene 
tica humana, que a espécie Homo sapiens é extraordinariamen 
te próxima do chimpanzé e tão pouco diferenciada genetica
mente entre os seus membros que não haverá sequer grande sen 
tido em falar em "raças" humanas. Cf. Marcel Blanc "L'Histoi 
re génétique de l'espèce humaine" em "La Recherche", Paris, 
155 (1984) 654-697. 

( 44) Cf. a este propósito, Pierre Thuillier, "Qu'est-se que l'emer 
gence?", na sua obra "Jeux et enjeux de la science", Paris, 
Laffont, 1972, pp. 66-86. 

( 45) Para Henri Atlan só uma convergência entre estas duas cliva 
gens poderá restituir uma teoria aproximada do que é a vida. 
"A organização viva aparece como um estado intermediário en 
tre a estabilidade, a persistência inevitável do mineral, e 
doutro lado, a fugacidade, a imprevisibilidade, a renovação 
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da fumaça. De um lado o sólido, do outro o gás; e no meio, 
o plano fugaz do turbilhão líquido. "Entre le cristal et la 
fumée", op. cit., p. 281. 

( 46) Cf. Jean Lorch, "The charisma of crystals in biology" en Y 
Elkana (ed.), "The interaction between Science and Philoso 
phy", Atlantic Highlands, N.Y., Humanities Press, 1974. 

( 47) Claude Shannon e W. Weaver, "The mathematical theory of com 
munication", Urbana 111., University of Illinois Press, 1949. 
Nobert Wiener, "Cybernetics or control and communication in 
the animal and the machine",New York, J. Wiley & Sons, 1948. 

( 48) Cf. Henri Atlan, "L'organisation biologique et la théorie de 
l'information", op. cit., e Lila Gatlin,"Information theory 
and the living system", op. cit. 

( 49) Cf. Léon Brillouin, "La science et la théorie de l'informa
tion", Paris, Masson, 1959. 

( 50) Cf. Edgar Morin, "Le paradigme perdu, la nature humaine", Pa 
ris, Seuil, 1973 e "La Méthode 1", Paris, Seuil, 1977. 

( 51) Cf. Jean Piaget (dir.), "Logique et connaissance scientifi
que", Paris, Gallimard, 1967. 

( 52) Ilya Prigogine, "Introduction a la themodynamique des pheno 
mènes irréversibles", Paris, Dunod, 1967 e Paul Glansdorff 
e Ilya Prigogine, "Structure stabilité et fluctuations", Pa 
ris, Massons, 1971. 

( 53) Manfred Eigen e Peter Schuster, "The hipercycle, a princi
ple of natural self - organisation" em "Die naturwissenscha 
ften", 64(1977) 541-565 e 65(1978) 7-41. Eigen e Schuster 
propuseram o hiperciclo dos ciclos de ácidos nucleicos como 
o sistema mínimo que poderia produzir a ponte entre - não 
vida e a vida. Em termos simples um hiperciclo refere-se a uma 
interdependência cíclica de vários ciclos de ácidos nuclei-



- 110 -

cos. Ou seja, os ácidos nucleicos podem codificar a realiza 
ção de uma molécula de proteína, enquanto esta molécula de 
proteína promove a reprodução dos ácidos nucleicos. Para es 
tabelecer um hiperciclo, um dos ciclos de ácidos nucleicos tem 
que produzir uma proteína, que ajudará um segundo ciclo de 
ácidos nucleicos a trabalhar mais eficientemente. Este ci
clo, por sua vez, faz uma proteína, que assiste um terceiro 
ciclo de ácidos nucleicos e assim, por diante, até que n pro 
teínas se tornem instrumentais intensificando o primeiro ci_ 
cio de ácidos nucleicos. Se é certo que aqui alguns vêem em 
jogo um princípio de "ordem a partir da ordem", para H. Atlan 
a organização complexa resultante - formação espontânea de 
um código genético - é também produto da introdução de per
turbações aleatórias e de fenómenos de auto-organização. 

( 54) Cf. Ludwig von Bertalanffy, "Les problèmes de la vie, essai 
sur la pensée biologique moderne", Paris, Gallimard, 1961. 

( 55) Cf. Paul Weiss, "L'archipel scientifique", Paris, Maloine, 
1974. 

( 56) Cf. C.H. Waddington, "The strategy of the genes", Londres, 
G. Allen and Curwin, 1961. 

( 57) Cf. Milan Zenely "Autopoiesis: on the self - organisationcf 
life", em Milan Zenely (ed.), "Autopoiesis: a theory of li
ving organisation", New York, Elsevier, 1981, cap.6. Cf.igual 
mente nota 30 do cap. I da Terceira Parte. 

( 58) De acordo com o "dogma central" da biologia molecular, ques 
tão â qual daremos posteriormente maior destaque, os DNAs do 
genoma trazem uma informação específica que está codifica
da sob a forma de sequências de bases nucleotídicas. A sínte 
se das proteínas consiste na transmissão desta informação e 
na sua tradução sob a forma de sequências de ácidos amina-
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dos que especificam a estrutura e as eventuais propriedades enzimâ  
ticas destas proteínas. Mais notável ainda, o código pare
ce ser universal: a correspondência entre sequências nu-
cleotídicas nos genes e sequências de ácidos aminados nas 
proteínas ë a mesma, praticamente em todos os seres vivos 
estudados até hoje, da "bactéria ao elefante", incluindo o 
homem. Cf .Jacques Monod, "0 acaso e a necessidade", Lisboa, 
Publicações Europa América, 1972. 

( 59) Como François Jacob resumiu: Já não se interroga a vida nos 
laboratórios.... É pelos algoritmos do mundo vivo que se in 
teressa hoje a biologia". "La logique du vivant", Paris, Gal
limard, 1970, pp. 320-321. 

( 60) Cf. Antoine Danchin, "L'oeuf et la poule", op. cit., p. 16. 

( 61) Cf. Luis Archer, "Genética Molecular", Lisboa, Brotëria, 1976, 
p. 241. Desde já sugerimos a consulta desta obra para uma elu 
cidação precisa dos conceitos próprios da biologia molecu
lar. 

( 62) Cf. Jean Piaget, "Biologie et connaissance", op. cit., pp. 
144-180, e Karl Popper, "Unended quest", Fontana, Collins, 
1976, pp. 167-168. 

( 63) Ë o caso, por exemplo, verificável de modo bem nítido,no artigo 
de Milan Zenely "Autogenesis: on the self-organisation 
of. life", op. cit. 

( 64) Cf. Massimo Piatelli - Palmarini (org.)/'Théories du langage, 
théories de 1* apprentissage - Le débat entre N. Chomsky e 
J. Piaget", Paris, Seuil, 1979. 
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CAPÍTULO II 

A FILOSOFIA COMO EXERCÍCIO COGNITIVO APLICADO A 

ANALISE DOS PROBLEMAS DA VIDA E DO CONHECIMENTO 
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Para aqueles que norteiam o seu pensamento epistemológico 
pelo neopositivismo em geral, só há uma forma coerente de investi 
gar: em moldes científicos, ou seja, por via experimental. Tudo 
o mais será despido de interesse cognitivo. 

É evidente que se neste trabalho se pratica alguma forma 
de "experimentação", não será no estilo simplesmente operacional 
que as ciências utilizam, pois, a "experimentação" aqui possível 
só pode ser mental, o que nos afasta do sentido corrente do termo. 
Que as ciências dependem crucialmente desta modalidade de investiga 
ção é hoje evidente, desde que a concordância nas definições raciona 
listas do seu modo de realização, aproximou contemporaneamente os espíritos. 

Desse ponto de vista,as clivagens entre uma investigação 
de tipo científico e uma investigação de tipo filosófico parecem 
diluir-se. Finalmente, o pensamento seria o objecto de todae qual 
quer investigação e a filosofia,que nele se recreia, a actividade 
mental mais excelente. As ciências, contudo, inventam artefactos 
manipuláveis não só pelo espírito mas também pela mão do homem, en 
quanto a filosofia é,sobretudo,obra do homo sapiens e não faber. 
Demócrito apenas pensou os átomos. Os cientistas não se limitam a 
pensá-los - "fabricam-nos" também. 

Apesar de cientistas e filósofos dependerem de "experiênci 
as mentais" na prossecução do seu trabalho, o certo é que o modo 
como a filosofia as pratica assume características sui generis que 
estão ainda longe de merecerem reconhecimento especial das esfere 
ras científicas. 

Porque se trata nesta obra de uma reflexão sobre a bio
logia e a gnosiologia que pretendemos seja filosófica, porque pensamos que 
a dicotomia experimentação/especulação não dá lugar ao tipo de trabalho que 
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a filosofia pode praticar, porque acreditamos que a investiga
ção científica depende em parte, com proveito,das reflexões filo
sóficas, sentimo-nos compelidos a esclarecer - em linhas gerais,é 
certo - o que por tal entendemos e tentámos pôr em prática. 

É evidente que a filosofia é, no seu conjunto, um domínio 
noológico muito mais complexo do que a face restrita que dela aqui 
recortaremos. Não se trata de exprimir as suas capacidades de pro 
nunciamento axiológico, ético ou estético, ontológico ou metafísi 
co em geral. Não nos parece que ela se veja aí, hoje, particular
mente ameaçada de incompreensão, desde que não se mostre demasia
do ambiciosa. É quando fala de si como domínio cognitivo, que 
de um modo mais claro a sua polemização surge,porque -apesar de 
ser hoje generalizada às próprias ciências, como vimos, a descren 
ça sobre o seu poder cognitivo - face â filosofia, elas estariam, 
mesmo assim, numa situação de muito menor desfavor. 

A autoridade sobre que assenta a crença hoje possível nas 
ciências não é, no entanto, pela sua própria natureza,uma autorida 
de do espírito, mas uma autoridade do braço, consequência dos 
seus êxitos visíveis. Sintonizados com o principal critério de co 
nhecimento nas ciências modernas da natureza - a reprodutividade 
sistemática das experiências - os físicos, os químicos e hoje os 
biólogos,são muito mais homens que fazem,do que homens que pensam. 
0 seu valor determinante é a capacidade de produzir. Sendo cada 
vez mais complexa a experimentação viável, o número de hipóteses 
aumenta e por conseguinte, aumenta também a parte de crença nas 
ciências. 

Mais do que filhos de Prometeu, os cientistas parecem ser 
sobretudo sucessores do seu irmão Epimeteu, que,com o seu gosto 
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pela experimentação provocou indirectamente a abertura da caixa 
de Pandora. No decurso das suas manipulações é cada vez mais pos 
sível a criação de situações de compreensão repentina das rela
ções de causa e efeito, não se podendo avaliar, precocemente, o 
que vai, de modo exacto, acontecer. 

Se se sabe com rigor como fazer uma coisa, do ponto de 
vista da simples manipulação, não é tão claro que se saiba exac
tamente aquilo que se está a fazer. Para uma carreira científica 
ou mesmo tecnológica, cada vez mais sinónimas, é primordial o co
mo, a maneira de fazer e não aquilo que se faz. É que interrogar 
-se acerca daquilo que se faz, pode levantar suspeitas sobre a 
consecução do como... 

Será pois importante para o progresso tecnológico exorci
zar preocupações e interrogações de tipo filosófico, sob pena de 
se atrasar. 

Ë difícil em tal contexto avaliar as potencialidades de um 
trabalho, que assenta sobretudo na reflexão, que nem sequer preci
sou sempre das mãos para se exprimir, que nem mesmo rende, do pon 
to de vista económico... 

Situar a filosofia no campo cognitivo não é, assim, algo 
por si evidente. Ela está realmente em conflito com as ciências, 
sobretudo a partir do movimento romântico alemão. Mas não se pre
tende exprimir aqui, propriamente, uma essência da filosofia, mas an 
tes interrogá-la, apenas,como possível modalidade cognitiva, ao 
lado de outras,como o conhecimento comum,científico,estético, teo 
lógico ou outro, tal como faz a epistemologia,quando tenta com 
preender o que é próprio do conhecimento científico. 

Como já fizemos notar,a epistemologia é um domínio de pro 
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jecção de opções científicas, disciplinares, mas também filosóficas. 
0 que ela puder dizer sobre a filosofia, como variedade cognitiva, 
traz a marca dos recursos teóricos que valorizou. Ao pormos a ques_ 
tão deste modo - a filosofia como variedade cognitiva ao lado de 
outras - fazemos pois uma opção com riscos. É que há que ter em 
conta, além do mais, a desconfiança com que continua a ser olhada, 
nos meios filosóficos,a preocupação em encontrar itens de demarca 
ção entre os diferentes modos de operar cognitivamente - diver
sidade com a qual nos confrontamos, no entanto, dia a dia (1). Mas 
não foi um espírito de positivismo ingénuo,que nos levou a trilhar 
esse caminho, até porque estamos longe de visualizar separações abso 
lutas. 

Por outro lado, contudo, não deixamos de nos interrogar: 
que fez a filosofia desde que Platão chamou os melhores sábios ã 
sua Academia? Não terá sido,finalmente,essa demarcação o objecto 
último da filosofia? Distanciar-se do saber comum,do saber cientí 
fico, distribuir soberanamente os outros conhecimentos, para, por 
fim, encontrar o seu lugar? 

A dado momento, porém, a demarcação parece explicitar-se 
por si mesma. A filosofia recua então,e receia enfrentá-la sob pe 
na de se ver banida da esfera da cognição. Já não interessa insis_ 
tir no tema, parece mais prudente afirmar-se (ou desejar-se... ) an 
unidade indissolúvel com as ciências, mesmo que aos olhos do pú
blico se institucionalize essa demarcação (2) . 

Dentre os que se furtam a esse esforço de definição do lu 
gar de um possível conhecimento filosófico face ãs ciências, um 
dos casos mais curiosos é o de Edgar Morin: 

Não só em algumas das suas obras, como em entrevistas e 
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conferências, Morin pretendeu escapar a qualquer tentativa de eti 
quetagem do seu trabalho (3). 

Se René Thorn, por exemplo, o vê - com receio - introduzir 
o "frisson" literário na ciência, para outros, ele é um cientista co 
mo sociólogo, um epistemológo ou, finalmente, um filósofo. Há já 
alguns anos (Lisboa, 1980) respondendo a uma interpelação nesse 
sentido, Morin desabafou: "E se lhe disser que sou tudo isso?". 

É que admitir-se simplesmente filósofo pode parecer, para 
doxalmente, ou presunçoso ou desprestigiante conforme o tipo de in 
terlocutor - mas, sobretudo, abre essa complicação de explicar o 
que é a filosofia, o que só se pode conseguir,fazendo-a. E mais 
vale dizer que não se está em lado algum,para afinal estar em to
da a parte... 

Dentre os que quase desdenham da filosofia, pelo menos co 
mo possibilidade cognitiva, um dos exemplos mais típicos era o 
da escola de Genebra que, com ressaibros positivistas a aliava à me 
tafísica, tomada ccmo sinónimo de "não saber", ideologia ou especulação. 

"Entre 1er filósofos ou poetas,, confidenciava-nos um dia 
o matemático Gil Henriques, prefiro 1er os filósofos, mas não an
dam longe uns dos outros..." 

Não se tratando,no momento,de discutir a dimensão cogniti 
va que a poesia e a arte em geral encerram, pois não era certamen 
te aí que o colaborador de Piaget queria chegar, é de notar ape
nas a ilusão ou exagero, em que esta escola e o seu mestre Piaget, 
por vezes se moveram, não só na sua aposta inútil em situar o seu 
trabalho fora da filosofia, como quando, em obras de cariz forte
mente interpretativo,quase se desculparam por ultrapassarem os fac 
tos. 
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É admissível que nos seus pontos de vista possa existir 
uma percepção deficiente do que pode ser a filosofia como forma 
particular de cognição. Senão, veja-se: 

Em alguns dos seus livros, mas especialmente na conclu
são de Biologie et connaissance,Piaget faz notar que um particu 
lar defeito da sua obra é ser meramente interpretativa, apoiando 
-se em factos,embora indo para além deles sem cessar. Reforçando 
esta ideia e aquando do seu célebre debate com Chomsky em 197 5, 
Piaget admitia, a propósito das suas posições sobre a epistemo
logia da biologia, que elas eram totalmente especulativas (4). 

Se tomarmos em conta a sua particular concepção do que é 
a especulação, inspirada em P. Janet (ela não seria mais que uma in
teriorização de uma conduta social, uma discussão consigo mesmo, 
onde o fantasiar é por isso mais fácil do que quando estamos di
ante de outros interlocutores, e que o psiquiatra francês inter
pretava tendo em conta a necessidade geral de economia no dispên 
dio de energia neurofisiológica, face ao maior esforço de adapta 
ção à realidade objectiva), torna-se claro,porque é que para Pia 
get será necessário proceder com muita cautela frente âs tenta
ções especulativas que terão sido afinal - na sua opinião - o mê 
todo corrente da filosofia, afastada de qualquer tipo de contro
lo (5) . 

Em certos domínios, Piaget sente-se, no entanto, com di
reito a cometer o pecado especulativo. Como disse a Chomsky (Roy_ 
aumont,1975): "A especulação é útil para combater outras especu
lações, até porque das suas oposições podem nascer tomadas de 
consciência de novos problemas. E.em domínios an que a observação 
e a experimentação não são possíveis (como o da formação históri 
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ca dos comportamentos), não é de negligenciar, de modo algum, a 
consciência crítica dos problemas" (6). 

Parecia mais exigente em 19 65 quando,admitindo que a re
flexão interiorizada envolvia um carácter fecundo - e mesmo in
dispensável a título de introdução heurística a qualquer investi 
gação - insistia,vigorosamente,na necessidade da verificação,pa
ra ultrapassar situações em que o critério de verdade só pode ser 
subjectivo (7). 

Tão receoso da subjectividade, donde vem a Piaget a for
ça para, posteriormente, com convicção, defender a fecundidade de 
uma ideia que o levou,depois de Biologie et connaissance,a duas 
outras obras no quadro epistemológico da biologia? (8). 

Para um autor que infundiu na sua escola a desconfiança co 
nhecida pela filosofia, é de estranhar a ligeireza com que invade 
aquilo que chama especulação, tendo dela uma opinião tão desfavo
rável. Ou Piaget caiu involuntariamente num profundo exagero, ou 
encontrou,deste modo,uma forma de evitar um certo risco de incoe
rência, em função das suas opiniões polémicas sobre a filosofia. 
Ao contrário, admitimos que as suas obras de interpretação bioló
gica podem ser tidas como um bom exemplo do que poderá ser um exer
cício de tipo cognitivo da filosofia. É o que veremos. 

A filosofia como forma peculiar de cognição 

Se serão opções já de tipo filosófico,que imperceptivelmen 
te comandarão uma interpretação da própria filosofia.como varieda
de cognitiva - círculo incómodo que inexoravelmente nos persegue, 
embora procuremos escapar-lhe abordando a questão de um ângulo com 
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uma mínima exterioridade, o das teorias da cognição em geral e da 
epistemologia - é pelo menos constatãvel, como já alertámos no ca 
pítulo anterior, que existe uma dependência considerável da ques
tão da especificidade cognitiva da filosofia, do esclarecimento do 
que é um fenómeno cognitivo em geral. 

Sobre o entendimento duma possível originalidade cogniti
va da filosofia pesam todas as dificuldades que se levantam já à 
compreensão dos aspectos mais típicos do conhecimento científico, 
do mesmo modo que este exige para tal, uma elucidação do que é um 
fenómeno cognitivo em geral e a cognição, por sua vez, pede, como 
vimos, uma investigação das suas relações e originalidade pos
sível em relação à vida. Novamente,esse fenómeno incómodo de uma 
"dependência sensitiva das condições iniciais"(e finais, se nos 
lembrarmos do círculo acima detectado) manifesta a sua presença, 
quando se trata de investigar uma outra espécie cognitiva possível, 
como a filosofia. 

É evidente que,embora seja nosso preconceito inicial, co
mo aliás já confessámos, a convicção de que a filosofia é uma rea 
lização cognitiva, tudo o que se adiantará,só o pode ser a título 
de hipótese,sendo em parte a própria realização da investigação 
aqui explorada que, de certo modo, servirá para melhor exemplifi
car as premissas que nos norteiam. 

Numa primeira aproximação,tomaremos como referência bási
ca as linhas mestras do problema tal como é focado por Armando de 
Castro,ao longo dos vários volumes da sua Teoria do conhecimento 
científico . Já as conhecemos em grande parte: a possibilidade de 
reconhecer o perfil da filosofia,como forma cognitiva, obriga a 
uma prioritária confrontação das formas cognitivas entre si e não 
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ã análise da dicotomia interligada ciências-ideologias. Há que 
esclarecer pois,primeiro, ou pelo menos simultaneamente, o que é 
a cognição, quais as suas formas, lançando-se assim luz, poster_i 
ormente, sobre o que o não ê, e o modo como o conhecimento e o 
não-conhecimento podem interligar-se (9). 

Do ponto de vista do autor da Teoria do conhecimento ci-
entífico , se só uma ciência do conhecimento corrente pode, como 
já sabemos, clarificar a especificidade do fenómeno cognitivo em 
geral, também só uma abordagem científica do conhecimento cientí 
fico - uma epistemologia, na sua acepção - poderá fazer ressaltar 
a existência dessa outra zona de cognição possível, que se preten 
de possa ser o conhecimento filosófico. Se se pode duvidar da pos 
sibilidade de realizar uma epistemologia em moldes plenamente ci
entíficos - questão que aqui não nos ocupa - o que é necessário res 
salvar, isso sim, é a necessidade desse esforço, hoje tão doloroso 
para tantos epistemólogos e filósofos, de saber do que se fala, an 
tes de fundir num todo caótico aquilo a que a linguagem premiou 
com denominações diferentes. 

Procurando encontrar itens próprios do conhecimento cien
tífico - daquele que até hoje o Ocidente foi capaz de praticar 
(questão diversa aliás, de saber o que ê uma ciência)-propõe Ar
mando de Castro, com uma certa originalidade, que o item mínimo a 
exigir, para afirmar estarmos em presença de um conhecimento cien 
tífico é que se trate de representações,que ultrapassem aquelas 
que são construídas em função da adaptação biofísica e sócio-his 
tõrica anterior do homem ao seu meio, exprimindo-se na tradução 
de relações para além daquelas, que resultam da capacidade de adap_ 
tacão média espontânea a esse meio, numa dada época histórica (10). 
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Um exemplo pode ser revelador. Tomemo-lo, com Armando de 
Castro, da botânica:"Poderá parecer que uma classificação tão sim 
pies [Lineu 1707-1778] como a que considera dois grandes tipos 
[de plantas] angiospérmicas e ginnospérmicas,embora traduzin
do propriedades estáveis, constituiria uma classificação de mero 
senso comum, i. é. acessível ao conhecimento corrente. Mas, se re 
cordarmos que essa "aparente evidência" (que subsistirá mesmo quan 
do é preciso usar o microscópio) se liga a uma característica tão 
fundamental como o sexo das plantas e que esta característica ul
trapassa as possibilidades da cognição corrente, então compreende 
mos os motivos porque há que situá-la já no âmbito das elabo
rações científicas" (11) . 

É então necessário, no quadro do projecto de estudo cien
tífico do conhecimento científico deste autor, teorizar as condi
ções do "salto" do conhecimento corrente ao conhecimento científi 
co, bem como elaborar as leis mais gerais de estruturação dum co
nhecimento científico, tarefa a que,aliás,não se furta também. 

Uma vez construído esse cenário,será finalmente viável en 
carar o que poderá ter de particular o conhecimento filosófico, fa 
ce aos outros tipos de cognição. 

Antes de avançarmos poderá ser útil,porém, verificarmos co 
mo um autor ideologicamente tão afastado de Armando de Castro, co 
mo Júlio Fragata, se exprime em relação a este aspecto, duma for
ma curiosamente convergente: 

"A filosofia é pelo menos, um processo cognoscitivo. Im
porta salientar qual a índole deste processo, enquanto se distin
gue de qualquer outro processo gnosiológico científico" (12). 

Do mesmo modo,as conclusões a que chegam talvez não este-
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jam tão afastadas,como numa primeira abordagem poderia parecer. É 
o que veremos mais adiante. Para já, e resumindo, poder-se-ia di
zer que, para Armando de Castro, o conhecimento filosófico tal co
mo o conhecimento cientifico, ultrapassa os limites (de ordem vá
ria: psicológicos, sócio-históricos, etc) em que o conhecimento cor 
rente se processa, mas, diferentemente do conhecimento cientifico, 
é um conhecimento sem objecto. 

Isto não significa, contudo, que se identifique com aqui 
lo que normalmente é designado, de modo vago, por interdisciplina 
ridade. Para Armando de Castro, o termo cobre vários tipos de in
terligações científico-disciplinares, mas o seu traço mais rele
vante diria respeito a um tipo profundo de interligações teóricas 
internas entre duas ou mais ciências,no processo do seu desenvol
vimento. 

Ora, não seria esse o exercício típico do conhecimento fi
losófico. Quando muito, poderia dizer-se que ele é uma interdisci 
plinaridade global a partir do sistema das ciências e da problema 
tica que elas colocam. 

Concretamente, em que consistirá então o labor filosófico 
não especulativo (reassumindo aqui o termo "especulação" o senti
do de Pierre Janet)? 

À filosofia caberia, como uma das suas tarefas mais típi
cas, a construção de categorias (filosóficas) novas a partir de in 
terpretações sistematizadas do "corpus" científico, na sua parti
cular inserção sócic-histórica e em função de toda a prática da vi 
da humana. 

Neste aspecto, Armando de Castro parece bem próximo de 
Kopnin: "Não está excluída a possibilidade de ser necessária uma 
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nova rede de categorias que reflitam o nível e as necessidades do 
pensamento teórico - cientifico moderno, que servirá de poderoso 
impulso para o conhecimento em geral e a apresentação de novas teo 
rias na ciência, em particular. Para o lançamento dessas teorias, 
a física e outras ciências naturais talvez necessitem, não de fac 
tos, e sim de novas categorias filosóficas, capazes de descobrir 
uma nova forma de pensamento teórico, um novo modo de síntese do 
material acumulado: factos, leis, etc." (13). 

Será pois necessário actualizar o pensamento filosófico 
clássico com a problemática que, nos nossos dias, carece de elabo 
ração, nomeadamente pela construção de categorias filosóficas no
vas, como as de estrutura, sistema, metateoria e tantas outras (14) . 

Conhecimento filosófico e teoria geral dos sis tema s 

Posta assim a questão, uma pergunta se desenha de imedia 
to: Não será exactamente coberta essa tarefa,que Armando de Cas
tro aponta à filosofia, pela chamada "teoria geral dos sistemas", 
pela qual desde 1945 L. von Bertalanffy procurou definir um novo 
quadro teórico, utilizável por todas as disciplinas científicas? 
Onde reside então a especificidade da filosofia? 

Ora,se a teoria geral dos sistemas é em parte um projecto 
de índole filosófica, ela é essencialmente um esforço científico 
que visa à "elaboração matemática de uma espécie de gramática ge
ral das ciências"', como pretendia L. Bertalanffy (15) . 

Para J. Eugène,no entanto,ela é sobretudo uma procura de 
universais, situando-se na interface da filosofia e da ciência. Se 
pelo seu meio de codificação, que é a linguagem das matemáticas, ela 
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assume uma faceta científica, do ponto de vista da sua utilidade, 
toma a sua origem no domínio da filosofia. A filosofia,como lem
brava Jankelevitch na televisão francesa ("Apostrophe" ant. 2, 
4/1/1980), "não serve para nada". As aplicações úteis pertencemao 
domínio das ciências aplicadas. Contudo,para percorrer o longo ca 
minho entre o nascimento dos conceitos e o aparecimento da sua uti 
lidade concreta é necessário acumular o saber, mesmo se, momenta
neamente, ele parece inútil (16). 

Ã perspectiva analítica que caracteriza o paradigma gali-
laico e newtoniano, a teoria geral dos sistemas visa opor ou "apor" 
uma visão gestaltista das totalidades que, sob a forma de isomor-
fismos ou conceitos comuns, percorrem as ciências aparentemente 
mais heterogéneas. Quando se folheia a literatura relacionada com 
a teoria geral dos sistemas vê-se como é nela central a preocupa
ção em estabelecer ligações entre as disciplinas especializadas, 
não por simples transferência das linguagens e dos conceitos du
mas para as outras, mas pela elaboração de uma metalinguagem,no in 
terior da qual se reencontra - enquanto casos particulares - o que 
é próprio de cada disciplina. Daí o seu maior interesse pela in
terdisciplinaridade, não com o objectivo apenas de abrir as disci 
plinas fechadas sobre si próprias, mas sobretudo para mostrar que 
esta transgressão de fronteiras, para ser verdadeiramente frutuosa, 
exige precauções epistemológicas sérias (17). 

É inegável pois,que um quase total recobrimento parece 
existir entre a teoria geral dos sistemas e o estilo de preocupa
ções que Armando de Castro aponta para uma filosofia de índole co 
gnitiva. 

Parece-nos, porém, e aqui começamos a distanciar-nos do au 
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tor da Teoria do conhecimento cientifico, que a interdiscipli
naridade que a filosofia visa envolve algo mais lato e diverso 
do sistema das ciências em si mesmo - e que é a sua rede de in
serções e determinações não só históricas, políticas ou sociais, 
como finalmente éticas, axiológicas e também ontológicas, como 
adiante veremos. Por isso a filosofia surge como um domínio de re 
flexão paradoxalmente "sem" e "com" objecto, funcionando de açor 
do com um espírito de síntese, que não é mais, como diria Bergson, 
do que uma potencialização máxima de um espírito de analisa Assim 
e resumindo o nosso ponto de vista em relação a este aspecto, di 
ríamos que ao formalismo da teoria geral dos sistemas, garantia 
da sua generalidade, a filosofia aporia também,nas suas propos
tas, uma profunda densidade ôntica. Mas... continuemos: 

Não nos parece, por outro lado, que o esforço na caracte 
rização geral dos sistemas ou na caracterização dos sistemas ge
rais (como alguns preferem traduzir a general systems theory) se 
ja algo a desperdiçar.pela filosofia. Pelo contrário, se o pendor 
do conhecimento filosófico parece exactamente mais voltado para 
a apreensão gestaltista que elementarista - a despeito de certas 
tendências contemporâneas extremamente analíticas - a teoria ge
ral dos sistemas constituiria, na medida em que se afirma cienti 
ficamente, um elemento de reflexão altamente proveitoso. 

É obrigatório reconhecer, no entanto, que - como Mario 
Bunge apontou - o nascimento da teoria geral dos sistemas "pôs em 
evidência uma crise filosófica existente em estado latente,se bem 
que só seja muito excepcionalmente observada" (18). Um caso a 
ressalvar será o de Pierre Delattre que, explicitando as potencia 
lidades da teoria geral dos sistemas na exploração dos conceitos 
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que a ciência manipula, salienta como esse trabalho podia ser fei
to por filósofos sem complexos... (19). 

Deste ponto de vista haverá assim, mesmo face ao apareci 
mento de novas disciplinas científicas, um inesgotável campo de 
investigação que se abrirá aos filósofos. É que, como disse Michel 
Serres, já vai longe a era do mononeísmo "quando os autores vivos 
da filosofia não dispunham de mais que uma novidade". É mais fá
cil hoje produzir uma filosofia. "A inovação sobrevem de todos os 
lados, da multiplicidade das regiões da enciclopédia. É o tempo 
do polineísmo: o novo é numeroso e a transformação espacial tem 
várias dimensões" (20). 

Conhecimento filosófico: sintomas da sua capacidade inovadora 

4 

Alguns exemplos do que nos parece poder ser um exercício 
filosófico de tipo cognitivo, nos nossos tempos, podem ser dados 
e que ilustram essa sensibilização à "inovação". Um deles tomá-
-lo-emos-, paradoxalmente, dum autor que duvidou profundamente da hi 
põtese que aqui se defende. Piaget, como já vimos, preferiu cha-
mar a Biologie et connaissance, obra de especulação, com todo o 
sentido não cognitivo que o termo para si tinha. Ao contrário, po 
rém, parece-nos que nessa investigação estamos realmente diante 
do desenvolvimento reflexivo de hipóteses sugeridas e consenti
das pelos factos e com possibilidades de retroacção posterior so
bre as direcções de investigação da própria biologia. É um caso 
a que voltaremos no final deste capítulo e sobre o qual, por isso, 
não nos adiantaremos. 

Um outro exemplo poderá ser tirado de Edgar Morin. Recen 
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temente, este autor apresentou-nos as linhas mestras de uma epis 
temologia da complexidade. Ao longo da sua obra o tema tem esta
do aliás sempre presente. A elucidação da categoria epistemológi 
ca de complexidade obriga a uma exaustiva movimentação interdis
ciplinar. 0 próprio filósofo confessa que não pode fazer o seu 
discurso sem os materiais dos cientistas especializados (21). 

Parece-nos possível afirmar que este género de trabalho 
contribui de algum modo para criar um ambiente facilitador dessa 
"nova forma de pensamento teórico" de que as ciências precisam 
para avançar. 

0 que Morin disse a propósito da revolução que o advento 
da biologia molecular instaurou, parece-nos revelador. Desde en 
tão, e sobretudo agora, numa época em que os experimentadores 
constatam que os factos bioquímicos parecem adiantar-se vertigi-
nosamente em relação ã evolução dos conceitos e em que - como al
guns (talvez não por acaso) já afirmam - "ser realista em biolo
gia significa pensar o impossível", a própria prossecução de cer 
tas ideias mais ou menos "loucas", depende da criação de um con
texto epistemológico, ideológico, sócio-histórico, numa palavra -
da criação de um clima filosófico favorável, que as legitime, 
animando à sua exploração,pelo simples facto de a filosofia já 
as ter "pensado". 

Cabe ao filósofo, em grande parte,essa capacidade de cap
tar a nova epistéme possivelmente emergente em certos avanços 
científicos, tecer-lhe os contornos e reflecti-la, comunicando-a. 

Um efeito semelhante decorrerá para outras disciplinas, 
que não apenas a biologia, do género de trabalho que I. Prigogi-
ne, M. Eigen, R. Ruyer, B. d'Espagnat, R. Thom ou M. Serres e ou 
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tros têm proposto. 
Notemos ainda como, curiosamente, a filosofia possui mui 

tas vezes, mesmo na sua versão tradicional as estruturas de pen
samento básicas para abordar problemas que, trazidos pela mão dos 
cientistas parecem totalmente inesperados. Ë o caso, por exemplo, 
do entendimento da complexidade dos processos biológicos. Aí sele 
vanta a grande dificuldade de esclarecer finalmente, o queé - num 
processo de complexificação - o "potencial" e o modo como se 
"actualiza". 0 problema pode ser transposto, em linguagem filosó
fica, para uma questão das relações entre a essência e a existên
cia. Resta ver o que o tratamento filosófico desta questão, profu 
sãmente explorada na história da filosofia, poderia trazer de fa
cilitador à compreensão desse genéro de problemas científicos. 

É possível que se retire um bom lucro do intercâmbio entre 
esses domínios, hoje, aparentemente, incomunicáveis. Impõe-se por 
isso o formular de uma linguagem transparente^que seduza ambos os 
interlocutores, actualmente tão surdos um em relação ao outro. 

Ao longo da nossa investigação,a todo o momento nos foi da 
do encontrar casos de flagrante convergência entre teorias cientí 
ficas e filosóficas actuais, que no entanto, mutuamente se ignoram: 

Edward Wilson, um dos autores da teoria da coevolução dos 
genes e da cultura,, prodigaliza os argumentos científicos em favor 
do seu ponto de vista: genes e cultura não poderão ser isolados nu 
ma teoria que pretenda a compreensão da evolução humana. Ora, a 
filosofia, apesar das incapacidades que Wilson lhe atribui, tinha 
já equacionado o cenário de pensamento, o quadro noológico em que 
a questão deveria ser abordada: "Não tem sentido, escreveu anos an 
tes Morin, procurar desatar o nó gõrdio entre bios e anthropos, na-
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tureza e cultura. É necessário conceber esta ideia primeira de uma 
antropologia complexa: o ser humano é humano porque é plenamente e 
totalmente vivo, sendo plenamente e totalmente cultural" (2 2). 

Quem diria ã partida, que uma teoria neurobiolõgica como 
a de J. P. Changeux e A. Danchin, sobre a epigénese do sistema 
nervoso, por estabilização selectiva de. sinapses ao longo do desen 
volvimento, pudesse ter - enquanto teorização de um processo de 
complexificação - a sua explicitação, quase diríamos o seu acaba
mento teórico, em formulações filosóficas elaboradas para pensar 
o tempo e a história, as relações entre a essência e a existência? 

Curiosamente, encontrámos em Eduardo Soveral - quando este 
autor procura entre os diferentes modos de valorizar o tempo, que 
o tradicionalismo, o actualismo e o progressismo representam, aque 
le que melhor define um historicismo coerente - a seguinte conclu 
são, verificável para o actualismo: "A existência realiza sempre 
renovadamente, uma essência dinâmica, aberta a um enriquecimento 
transfinito mas carecendo, a cada momento, de ser definida"(23). 

Repare-se agora nas conclusões de J. P. Changeux ao consî  
derar o processo de epigenése do sistema nervoso e que resumimos: 
A epigénese é a realização por estabilização selectiva pelo meio 
(em momentos críticos) de potenciais lábeis, que o sistema genéti
co apronta. Quer dizer, se falasse como filósofo, Changeux pode
ria dizer que a essência (o potencial) é dinâmica porque sempre 
novos grafos se bifurcam à medida que se estabilizam determinadas 
potencialidades. Mas a essência, o potencial dinâmico, só passa 
ã existência, só se actualiza se, em cada momento, (momentos críti
cos) for definida. 

A confluência para um mesmo quadro noolõgico não é de es-
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tranhar: trata-se afinal de pensar processos de complexificação do 
real, que envolvem a própria ontogenèse e filogénese humanas. For acaso, Chan 
geux não se coíbe de invocar filósofos para "garantir" a legitimi 
dade do seu pensamento inovador. É no entanto a Descartes que se 
refere. As filosofias suas contemporâneas, ou as desconhece ou não 
terão para si certificado de garantia. Voltaremos adiante a este 
estranho desfasamento temporal... 

Pelo que fomos adiantando será já visível aquilo que te
mos em mente quando falamos de conhecimento filosófico. De entre 
as diferentes modalidades pelas quais a filosofia possa afirmar-
-se cognitivamente, uma, pelo menos, à reflexão epistemológica nos 
aparece como viável: à filosofia caberia propor,às ciências ou a 
certas ciências, diferentes molduras (num sentido até próximo 
do que o termo tem em inteligência artificial) diferentes paisa-
gens noológicas - mas que serão também diferentes propostas onto
lógicas - com interesse para a própria investigação científica con 
creta, não como instruções, mas como coroamentos teóricos neces
sários . 

Ë no entanto preciso esclarecer, e mais adiante aí insis
tiremos, a forma como a filosofia utiliza as informações científi 
cas que nutrirão a sua reflexão,enquanto exercício cognitivo.A di 
ficuldade da questão poderia ser representada pelo seguinte para
lelismo: "As ciências estão para as filosofias como os instrumen
tos estão para a música. Só que... falta conhecer a partitura". Pa 
ra já,podemos lembrar alguém que nos dá algum auxílio na compreen 
são do modo como se organizará essa partitura. É Morin: 

"0 estado dos conhecimentos científicos de que se alimen
ta essencialmente a minha investigação não é a sua base. É antes 
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a transformação desses conhecimentos que é o seu motor" (24). 
Dois sentidos aqui poderemos reter. Não só é a própria di 

nâmica e flutuação dos conhecimentos científicos que terá que ser 
considerada, como se admite que o exercício (cognitivo, diremos nós) 
da filosofia não arranca de um simples prolongamento redundante 
ou duma inventariação das informações científicas. É que conheci
mento científico e conhecimento filosófico são formas específicas 
da cognição, com problemáticas próprias, daí que os espaços de vi 
sibilidade, que a filosofia possa abrir à investigação científica, 
mercê do seu aparente parasitarismo, surjam como o resultado de 
uma certa destruição das ideias que lhe são dadas e da sua recons 
trução no interior de um pensamento "complexo", para usar os ter
mos de La Méthode. 

Esta perspectivação do conhecimento filosófico, aliás con-
sonante também com certa linha do pensamento francês, que situa a 
filosofia na mira dos avanços científicos - e que está hoje mais 
conturbada devido, em parte, à própria problematização actual du
ma imagem de ciências como conhecimento - fornecer-nos-ã, por ou
tro lado, instrumentos de interpretação histórico-epistemológicos 
da filosofia e suas relações particulares com as ciências. Reen
contraremos, parcialmente, posições já conhecidas, mas que, por es
ta via, julgamos poder melhor aclarar. 

É assim que, e usaremos o texto de Popper, "as ideias.... 
filosóficas tiveram a máxima importância para a cosmologia. Desde 
Tales, Einstein, desde o atomismo antigo ã especulação cartesia 
na sobre a matéria, desde as especulações de Gilbert, Newton, Leibniz 
e Boscovich acerca das forças, às de Faraday e Einstein em torno dos 
campos de força - as ideias filosóficas assinalaram o caminho" (25) . 
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Daqui resulta, claramente, a responsabilidade da filoso
fia: ela tem que possuir um dinamismo, uma atenção ãs "circunstãn 
cias" (26) e uma riqueza de propostas que a tornem apta a oferecer 
quadros de pensamento que viabilizem, facilitem, as trajectórias 
da progressão científica, nos momentos,sobretudo, em que o que mais 
falta são as ideias. Ela tem de estar â mão com a maior variedade 
de ofertas possível, sob pena de, por vezes, se tentar "encher bi 
does velhos com vinho novo", como Heisenberg tão vivamente deplo
rou (27) ou permitir que as ideologias venham preencher os "vazios 
filosóficos", como Armando de Castro tem vindo a alertar. 

Conhecimento filosófico e intuição 

Uma questão permanece, no entanto, latente em toda esta ar 
J " 

gumentação: 
Donde virá ao filósofo essa capacidade misteriosa de sen

sibilização ã novidade que um dado tempo pode trazer, essa capacida 
de de se deixar tocar por um inefável - porque ainda "não dito", 
"não pensado" - implicado nos modos de agir e de pensar de todos 
os demais? 

É que, finalmente, não basta, para definir a ou as modali
dades cognitivas próprias da filosofia, atribuir-lhe uma ocupação, 
recortar a esfera noolõgica que será o seu habitat próprio. Como 
não basta,igualmente, sublinhar,que ao filósofo se exige que se 
alimente com os materiais dos cientistas - apesar de todas as di
ficuldades de compreensão aí presentes - que se abra âs flutuações 
do pensar, do sentir, do agir da sua época, vendo para lá do hori 
zonte imediato... 
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É necessário - até por exigência simplesmente epistemoló
gica - tentar encontrar a especificidade (real ou não) da via pela 
qual a filosofia penetra e se move nesse mundo tão peculiar. 

Inesperadamente, então, uma mínima convergência, começa a 
pressentir-se - como atrás alertámos - entre escritos tão diversos co 
mo os de Kopnin ou Armando de Castro (que o retata) e, por exemplo, 
os de Husserl e Júlio Fragata (que o repensa). A noção de uma fi 
losofia como "saber fundamental" começa a ganhar maior sedução,pe 
lo seu esforço em encontrar não só uma linguagem que explicite o 
que é afinal o "meta-objecto" (ou a "ausência de objecto") que a 
filosofia localiza, como também a via cognoscitiva que a ele leva. 

Na proposta de Júlio Fragata, .o "objecto" de conhecimento 
representado na filosofia, surgiria, estranhamente - se pensarmos 
no que acontece ao nível das ciências - desligado do seu signifi
cado. Ou melhor, um certo hiato, uma não coincidência, apareceria 
entre o "objecto significado" e o "objecto representado". Ou se
ja, a "representação" continua imprescindível no processo co-
gnoscitivo filosófico e refere-se sempre, de um modo directo, a 
um objecto "representado", haurido através da verificação experi 
mental. 0 objecto "significado" transcende, contudo, essa verifi
cação e a própria representação, embora nela esteja inevitavelmen 
te implicado para que, nela e por ela, seja significado. De facto, 
porém, "representa-se" um objecto e "significa-se" outro. 

Talvez se possa entender então, de um modo diferente do 
habitual-e que sem dúvida ultrapassa,.na sua ambição, o quadro res
trito em que Armando de Castro defende a ideia dum conhecimento filo 
sófico- porque é que a filosofia é "sem objecto", como Armando de 
Castro também conclui. Não tanto porque não se ocupa, de modo dis 
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ciplinar, de uma zona delimitada do real, não tanto porque possa 
criar modelos transdisciplinares que, situando-a num projecto de 
universalidade e generalidade de ordem gnosiológica (que só apa
rentemente esvazia o conteúdo ontológico das suas categorias) lhe 
permitem falar em totalidade - ela é "sem objecto", também, porque 
no tipo de correlação entre o objecto por ela significado e o objec 
to representado não há coincidência explícita, revelando-se uma 
falha, uma ausência, uma descontinuidade,que subentende, contudo, 
uma implicação necessária. 

Mas a implicação - esclarece ainda Júlio Fragata, convi-
dando-nos a dar um passo, que Armando de Castro não arrisca - é 
aqui meta-empírica e mesmo meta-racional: "Assim, na uniformidade 
dos conhecimentos, está implicado o nexo causal; no dinamismo da 
minha vida, a perenidade de mim mesmo; nos seres, está implicado 
o ser; na contingência das coisas, o Absoluto..." (28). 

E por isso o conhecimento filosófico se distingue do co
nhecimento físico ou do conhecimento matemático. É que o objecto 
ou a verdade implicada na representação não pode ser fisicamente 
demonstrável, nem provada por raciocínio matemático. Só pode ser 
atingida como implicada. 

Diferentes expressões podem então ensaiar exprimir o que 
está em jogo num tal processo: "fé filosófica" disse Jaspers, "a -
- percepção" propos Husserl, poder do "intelecto" superior ã ra
zão, como admitiu Nicolau de Cusa. E não há dúvida, que aqui se co
meça a pisar um terreno escorregadio para quem olha a questão do la 
do duma análise epistemológica fria ecautelosa. Somos convidados 
a dar um passo para uma região hoje ainda misteriosa, que, no entanto, 
nada nos permite desvalorizar e que traduzirá possivelmente o que 
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de mais típico a filosofia tem feito ao longo dos séculos. 
Talvez que a filosofia seja afinal, sobretudo, como já ai 

guém disse, a arte de tratar correctamente aquilo que se ignora, 
vendo sem "compreender", numa palavra "intuindo". Sõ uma forte do
se de intuição poderá sustentar essa capacidade de potencializar 
ao máximo o espírito de análise científica e assim mergulhar nas 
categorias latas em quer inconscientemente, ela se move. Ë difícil ex 
plicar, sob outra designação,como tal trabalho pode ser levado a ca 
bo. . . 

Fala-se então numa filosofia fundamentadora. Reteremos tal 
conceito, mas não num sentido ingénuo que pretende afirmar que o co 
nhecimento filosófico "vê" mais e com maior profundidade do que o 
conhecimento científico. 

É que,não só é possível conceber diferentes tipos de pro
fundidade entre o conhecimento científico e filosófico - enquanto 
estilo de generalidade, por exemplo, (para Armando de Castro e em
bora numa concepção que nos parece limitativa, a generalidade das 
categorias filosóficas é de estrutura gnosiológica e não de conteú 
do ontológico (29)), como não dispomos da exterioridade soberana que 
nos permitiria medir profundidades ou avaliar fundo ou superfície, 
"mais" realidade ou "menos" realidade, maior ou menor densidade on 
tológica. Falaríamos então numa filosofia fundamentadora apenas no 
sentido em que reconhecemos, que a filosofia perspectiva a realida
de de modo diferente, intuindo "horizontes" (no sentido mesmo que 
o termo tem em cosmologia, de domínios inacessíveis à objectividade 
científica), explicitando os contextos noolõgicos, a rede de imbri 
cações, a contextualidade - no sentido de Pepper (30)- que SHstenta 
a profundidade, insistimos, com que,por,exemplo,uma astrofísica ou uma 
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física das partículas perscrutam o universo,sem no entanto consegui 
rem - ou porque não é esse o seu interesse ou porque para isso não 
dispõem de meios - especificá-la. 

Do mesmo modo, contudo, as ciências fundamentam as refle
xões filosóficas não só no sentido em que podem contribuir para as 
esclarecer e concretizar, enquanto formas de pensamento, como tam
bém pelo fornecimento de capital reflexivo. Mas a filosofia não se 
esgota nele até porque interliga, solidariza as diferentes visões 
científicas com os tecidos vários-noológicos, sociais, históricos, 
até ontológicos - em que se elaboram, contribuindo assim para 
as relativizar,mesmo quando altamente gerais. A filosofia parece 
pois actuar em relação âs ciências como uma espécie de heurística, 
uma redistribuição de "possíveis", uma proposta de metamorfoses, 
susceptíveis de serem viabilizadas por um ou outro trajecto cien
tífico particular. Por isso as filosofias do passado podem (o que 
adiante se verá melhor) falar ainda aos homens do presente. 

Retomando Júlio Fragata, um outro esclarecimento se impõe. 
A índole da filosofia seria finalmente de essência "especulativa": 
"A metódica caracteristicamente filosófica não é de verificação em 
pírica nem propriamente racional: mas de índole que designaremos 
por especulativa. Isto é a filosofia só pode atingir o seu objec
to "como em espelho" (31). 

0 sentido do termo "especulação" aqui presente é bem dife 
rente daquele que até aqui referimos e que partia de Pierre Ja 
net. Não se trata nem de uma visão abstracta ("pois quando se atin 
ge uma realidade implicada noutra não se abstrai nada, nem de na
da") nem muito menos de uma conduta mental mais fácil, porque li
gada a um menor dispêndio de energia neuro-psíquica. Ao contrário 
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- e perto do sentido etimológico do termo - estaremos diante de um 
esforço profundo para "ver por implicação", esforço esse de que 
só o intelecto, não a razão, seria capaz. 

Poderíamos agora perguntar o que será, biologicamente, es 
sa capacidade intelectiva, totalizante, a que aqui se chama intui
ção. Faltam-nos porém meios para isso. Parece possível supor-seum 
funcionamento conjugado e instantâneo de todo o cérebro que, co
mo que se ultrapassa na presentificação de um "espírito" abrangen 
te,capaz de totalizar experiências conhecidas e desse modo infor
mações, e de,simultaneamente, se dobrar sobre si próprio e as 
suas próprias operações, sob forma até certo ponto auto-referente, 
o que, aliás, de um ponto de vista biológico, 'nem sequer é, caro ve= 
remos, uma,novidade total (32). 

Também o conhecimento em geral suporá, pelo menos nas con 
clusões a que., chegámos, urn poder integrador, que activa 
as redes contextuais, semânticas, que fazem da informação potenci 
ai um conhecimento, ou que^de modo simples,diríamos - raciocina. 

Mas é admissível que a integração e o tipo de visibilida
de a que o conhecimento filosófico chegará possam ser específicas. 
E isso por via de uma problemática inserção do próprio observador 
que "especula", nessa "totalidade" que ele visa. É essencial escla 
recer pois,o modo como a subjectividade funciona ao nível do co
nhecimento filosófico. 

O conhecimento comum ignora-se como dependente da coopera 
ção do sujeito com a informação potencial do meio (interno ou ex
terno) . No fundo, perde-se na informação do meio,porque desconhe
ce a mediação do observador e da informação de que ele é também 
potencialmente portador. 
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O conhecimento científico procura realizar-se por via de 
um sujeito epistémico, intersubjectivo, o que é um modo de conse
guir diluir um sujeito pessoal num "nós" impessoal, possível ga 
rante de objectividade. 

Talvez só o conhecimento filosófico possa situar-se,simul 
taneamente,na pessoa do "nós" e de um "eu" que não se confunde can 
o que aflora por vezes ao nível do conhecimento comum. Misteriosa 
simbiose, que permite falar então em "intuição", onde a subjectiyi 
dade reivindica o seu pleno direito, sem se apagar, mas também sem 
se confundir com um eu abstracto e universal. 

Como subjectividade assumida, a filosofia exige assim, ao 
contrário das ciências, uma referenciação do tempo e do real ao pre
sente de cada existência. Por isso as categorias filosóficas pro
postas não valem só para o conhecimento, mas também para a acção. 
Por isso ela é, intrinsecamente, também uma ética... 

Quando T.S. Elliot lamenta, como no capítulo anterior lem 
bramos; "Onde está o conhecimento que perdemos na informação? On
de está a sabedoria que perdemos no conhecimento?", uma espécie de 
gradação entre materiais potencialmente cognitivos parece desenhar 
-se da informação ao conhecimento e finalmente ã sabedoria, só aces 
sível, julgamos, quando filosoficamente se reflecte sobre uma totali_ 
dade que nos inclui. 

0 subtil intercâmbio das filosofias com as ciências 

Já estamos alertados: não basta proclamar ou constatar um 
comércio efectivo entre filosofias e ciências. Resta ainda demons 
trar por que vias se efectua, até porque, quando é mais produtivo, 
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mais subtil parece ser o modo como se realiza. 
São hoje clássicos os estudos de A. Koyré sobre o modo co 

mo a ciência moderna nasce num berço de filosofia: "Não se compre 
ende verdadeiramente, escreve Koyré, a obra do astrónomo, nem a 
do matemático, se não forem vistas penetradas pelo pensamento do 
filósofo e do teólogo" (33). Ë que a evolução do pensamento cien
tífico, pelo menos no período que estudava então, não formava uma 
série independente, mas, pelo contrário, estreitamente ligada âs 
ideias transcientíficas, -filosóficas, metafísicas, religiosas. 

Assim para Koyré será através da intuição da infinidade 
divina, que Descartes chegará â sua grande descoberta do carácter 
positivo da noção de infinito,que dominava a sua lógica e a sua 
matemática. Do mesmo modo, será a ideia filosófica - e teológi
ca - do possível, intermediário entre o ser e o nada, que permi
tirá a Leibniz ultrapassar os exemplos que detiveram Pascal. As 
concepções filosóficas de Newton em relação ao papel das matemá
ticas e da medida exacta na constituição do saber científico fo
ram tão importantes para o sucesso do seu trabalho científico, co 
mo o seu génio matemático. Como não terá sido por falta de habili
dade experimental, mas por insuficiência da sua filosofia da ci
ência - baseada em Bacon-que Boyle e Hooke falharam diante dos pro 
blemas da óptica. E os exemplos poderiam multiplicar-se... 

Assim, não mais foi possível explicar as produções cien
tíficas fora da sua ecologia geral, embora, contemporaneamente,se 
ja um outro tipo de influências, de "interesses", de ideo
logias "j que mais facilmente são detectadas, sobretudo no caso par 
ticular das ciências humanas. Ao mesmo tempo, já não é tão fácil 
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evidenciar os fermentos filosóficos latentes nas investigações em 
ciências da natureza, já que, sobretudo desde os finais do século 
XIX, os seus cultores - numa reacção ãs pretensões abusivas do he 
gelianismo em dirigir a ciência - se esforçam por erradicar do seu 
discurso qualquer vestígio de metafísica. As razões de uma tal evo 
lução são já bem conhecidas e não interessa agora nelas nos deter 
mos (34). 

Mesmo assim e correndo embora o risco de desprestigiar a 
obra científica, hã quem se vá aventurando em encontrar-lhe antece 
dentes filosóficos, há quem fale mesmo em "antecipações" da filo
sofia ãs teorias concretas presentes em algumas ciências, inclusif 
vãmente, começa a notar-se da parte dos próprios cientistas a ne
cessidade de um novo modo de referência à filosofia. 

Todas estas questões terão pois que ser consideradas. 
Vejamos, para já, o tipo de permeabilidade do discurso 

científico e filosófico. Em relação ao primeiro, as análises de 
T. Kuhn mostraram-nos como é difícil, em virtude da existência 
de quadros paradigmáticos, sensibilizar um determinado estado da 
problemática científica a uma nova modalidade de explicação. Se as 
teses de Mendel não foram reconhecidas no seu tempo, seria em par 
te porque os sábios da época não dispunham de instrumentos de de
tecção da novidade e interesse, que elas podiam conter. 

Ora então, se mesmo no interior do discurso científico é 
difícil a abertura, quanto mais não o será quando se trata de en 
tender uma outra linguagem, um outro universo de pensamento? Tal 
vez por isso alguns insistam, como N. Grimaldi, por exemplo, na 
total incomunicabilidade entre esses dois domínios - não explica 
vel por deficiência da parte dos filósofos, como Bachelard aponta 
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va- mas insuperável por natureza, dado tratar-se de campos de in
teresses totalmente diversos. 

Não o pensamos, como já se viu. Por essa razão, e apesar 
das dificuldades, continuaremos: 

Admitimos, com efeito, que a problemática científica é in 
terior ao campo da respectiva construção, não lhe podendo ser im
posta do exterior. Ela resulta tanto "da pressão das exigências 
sócio-económicas, em seus aspectos gerais e tecnológicos, como dos 
resultados das suas próprias elaborações, da estrutura do seu de
senvolvimento interno" (35). 

Deste modo será viável dizer-se que o conhecimento cientí 
fico não é elaborado na resposta a perguntas do pensamento filosó 
fico anterior. As interrogações que nele emergem dependerão dos 
seus próprios instrumentos. 

Reciprocamente também, o método filosófico revela uma pro 
dução autónoma e não resulta do método científico. Na linha de 
Kopnin, Armando de Castro insiste que "as interrogações a que a 
física foi e vai respondendo (dependem) do seu autodinamismo in
terno e não da imaginação dos sujeitos colocados à sua margem, ex 
cepto no que se refere à interpretação inter-relacionadora das suas 
conquistas (e por ventura de outras disciplinas) quer dizer, ao co 
nhecimento filosófico não especulativo; de resto, acrescenta, mes
mo neste plano, não há fornecimento de problemática necessário"(36). 

Aceites estes pressupostos, como entender, então, pontos de 
vista como os que defendem uma "antecipação" da filosofia âs ciên
cias? 

L. Goldmann,por exemplo, falou na existência duma clara an
tecipação a Piaget de certos aspectos da filosofia de Marx (37). 
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Popper insistiu, por outro lado, no papel precursor do atomismo grego. 
Os exemplos poderiam multiplicar-se. Qual o sentido desta "antecipa 
pação"? 

Parece-nos pouco imaginativa a ideia de que tudo estava 
já dito num passado mais ou menos longínquo. Discordamos desta 
espécie de "mito do precursor", que nos lembra aqueles físicos 
que acham que tudo na realidade se resume ao que o átomo pode fa 
zer e que, finalmente, toda a complexidade de real se condensa 
num Big Bang primordial... 

Michel Serres falou também de "antecipação", mas longe 
de a conceber num sentido enganador de uma identidade. Existirão 
antes,linhas de orientação filosóficas em relação ao percurso 
concreto de certas direcções nas ciências, mas nestas a chegada 
às ideias é, insistimos, sobretudo endógena, não obrigada de fo
ra. Um certo exagero existirá pois,quando se estabelece uma espé 
cie de causalidade forte da filosofia para as ciências, quando 
ela poderá funcionar antes, para elas, como uma espécie de axio
mática, o que já veremos melhor mais adiante. 

Não terá sido então porque Demócrito sugeriu um atomismo, que 
N. Bohr chegará a um modelo do átomo, não terá sido porque Espi
nosa propunha uma determinada concepção do universo, que Einstein 
virá a admitir a teoria da relatividade. 0 mesmo se dirá em rela 
ção a Galileu e o platonismo, etc, etc... Seria fugir ao mais co 
mum bom senso admitir, por exemplo, que os pensadores atomistas 
pudessem ter previsto os desenvolvimentos da física atómica... 

Preferimos a imagem de Michel Serres: longe de uma iden 
tidade, as filosofias e as ciências fecundam-se antes por trans
porte, por transformação, por flutuação interferente. 
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Ao mesmo tempo, contudo, vai-se notando quer subentendi
da, quer explícita, uma espécie de invocação da filosofia por par 
te dos cientistas, sobretudo nos momentos em que algo de novo se 
prepara. Não podemos deixar de prestar atenção a este fenómeno, 
pois, no contexto actual,ele pode ser elucidativo do tipo de rela 
ções entre estes dois domínios do pensamento. 

A invocação da filosofia 

Segundo G. Holton dentre os condicionalismos de ordem "pri 
vada" (para lã de ordem "pública") que marcam a complexidade da 
elaboração científica, uma particular espécie seria relevante: a 
presença do que chamou themata, temas, ou hipóteses temáticas. 

"Em certos momentos de desenvolvimento das ciências so
mos levados a admitir a existência e mesmo a necessidade de de
terminadas hipóteses inverifiçáveis, não falsificáveis e, contu
do, não totalmente arbitrárias". A componente temática da cons
trução científica não diz respeito propriamente ã dimensão socio 
lógica, histórica ou cultural das ciências mas tende a salientar 
a "mão orientadora" das pré-selecções, das escolhas, das hipóte
ses irrefutáveis da investigação. Ela remeteria sobretudo a uma 
dimensão psicológica, a uma forma de organizar a percepção do mun 
do, a uma forma de imaginação relacionada com o temperamento, a 
construção da inteligência e da personalidade do cientista, des
de a infância (38). 

Holton nota, por outro lado, que os temas mais importan
tes são relativamente poucos e sofrem uma curiosa revitalização. 
Se tal ponto de vista nos sugere a possibilidade da sua relação 



- 145 -

profunda com a propria estrutura do sistema nervoso e a sua base 
genética, o certo é que . um tema é, finalmente, uma construção com 
plexa, com um tipo de organização própria. 

Ora as análises de Holton alargam, em alguns dos seus es
critos, um sentido restrito por vezes conferido ã noção de hipóte 
ses temáticas e de tema (39). Um tema terá também - parece-nos lí
cito admiti-lo - tal como uma teoria, a sua dimensão menos explíci 
ta ligada ã sua génese, e a sua dimensão mais pública, que se cons 
tituirá ã custa de importações de outros domínios da produção cul 
tural. 

Holton mostrou claramente a existência de uma interdepen
dência entre as hipóteses temáticas e o que chamou o "estilo de pen 
samento" de uma época. Numa análise que em parte lembra os resul
tados a que chegaram Foucault ou Serres, Holton demostrou como um 
mesmo tema pode percorrer as opções nas ciências, nas artes,na fi 
losofia, de uma determinada época. 

Se é típico de uma hipótese temática não poder encontrar 
forma de se impor, de se demonstrar a partir de factos, ela neces 
sita de se alicerçar noutras formas de pensamento, sob pena de 
ser inexprimível. É então que uma curiosa situação se desenha: Um 
tema não apenas pode estar por detrás de uma opção básica em ciên 
cias, como também em filosofia, por exemplo, mas esta tem - devi
do à sua própria natureza de conhecimento não directamente demons 
travel - uma especial vocação para dar a esse tema uma configura
ção teórica sedutora. 

Quer isto dizer que, do nosso ponto de vista, as hipóte
ses temáticas terão, finalmente, uma maior capacidade de convenci 
mento dos espíritos se a elas for directamente associada uma par-
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ticular filosofia. Assim, e é um exemplo, o tema da permanência 
vs. mudança ganha plena explicitação teórica nas filosofias de um 
Parménides ou de um Heraclito, como a opção entre uma defesa da 
eficácia das matemáticas vs. modelos materialistas e mecanicistas se 
concretiza numa opção entre um platonismo ou um aristotelismo. 

OraTsendo possível admitir que os themata dirigirão a de 
finição do que I. Lakatos chamou o hard core, o"núcleo duro" de 
uma teoria, a sua zona irrefutável, onde só uma "heurística negativa" 
deve funcionar (40) e verificando-se a possibilidade destes themata 
se dotarem de uma roupagem filosófica, nós encontraríamos as filo 
sofias a actuarem não apenas como reflexos de opções temáti
cas, mas também como instrumentos de reforço de uma redobrada con
fiança num particular modelo mental, numa particular "visão do mun 
do". 

E não se pense que, por isso, as filosofias terão que ser 
rechaçadas para o domínio da construção irracional. Do mesmo modo 
que as ciências poderão impor-se-uma vez construídas e adultas -
- numa base de racionalidade, para lá da sua misteriosa génese em 
parte tematicamente dirigida, porque não haveriam as filosofias de 
conseguir dar tal passo também, apesar de uma génese possivelmen
te semelhante, embora com meios e caminhos diversos? 

Curiosamente, então, ao intervirem sobre a definição das 
"heurísticas negativas" de um programa de investigação, as filoso
fias contribuiriam para dissipar a possível margem de irracionali
dade, de decisão subjectiva, que rodeia tais zonas de um research 
programme. Ao mesmo tempo, as "heurísticas positivas" encontrar-se-
-iam estimuladas, porque garantidas, justificadas,por filosofias 
elaboradas, que, na rectaguarda, lhes dão cabimento, legitimidade 
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e coerência teórica. 
A irrefutabilidade do "núcleo duro" de uma teoria ou de um 

programa de investigação encontrar-se-ia então, muito mais facil
mente assegurada, insistimos, desde que fosse possível apelar a 
uma particular filosofia capaz de lhe dar cobrimento teórico. 

Assim, por exemplo, pode dizer-se que o sucesso da astro
nomia de Kepler, apesar de contar apenas com os limitados instru
mentos da física pré-newtoniana, se deve não só ao seu instinto 
para os problemas físicos, mas também à possibilidade de encontrar 
e de se fixar num modelo filosófico de referência: o universo con 
cebido como uma harmonia matemática. Uma filosofia, neste caso o 
platonismo, havia já explorado de forma elaborada esse modelo. 

Que conforto não sentirá o cientista quando, chegado ao 
momento de apresentar pontos de vista revolucionários, pode dizer, 
como Einstein ou d'Espagnat: "Mas é isso o que já Espinosa pensa
va!" ou como N. Bohr, quando para ilustrar o princípio de comple
mentaridade em microfísica encontra em William James a expressão 
correcta do mesmo estilo de pensamento (41). 

E o apoio que o investigador sente numa proposta filosófi 
ca que lhe apresenta determinada hipótese como viável, no plano 
estrito da reflexão, esta manifestação de um "gosto filosófico1; 
não parece atribuível a factores de ordem meramente decorativa na 
apresentação da sua obra, nem propriamente a pressões de ordem 
ideológica ou cultural, até porque o fenómeno parece avivar-se no 
nosso tempo e nós somos contemporâneos de um movimento de grande 
descrença no valor cognitivo (ou outro) da filosofia. 

A necessidade de uma referência a um outro terreno cogni
tivo será resultado de um cruzamento de caminhos, por imposição 
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arquitectónica e não simples cobertura cosmética. Quer dizer, fa
ce às explicações "por baixo" no estilo das de G. Holton, de que 
a aproximação, o reencontro entre cientistas e filósofos se deve
rá ã presença dos mesmos themata, susceptíveis até de revitaliza
ção a grandes distâncias temporais, face às explicações também 
"por baixo", no género das de S. Pepper,de que as mesmas "visões do 
mundo" gerariam sistemas reconhecíveis mutuamente, preferimos acres 
centar também a admissibilidade de uma explicação "por cima": algo 
de essencial, quer da realidade natural, quer humana, seria tocado 
por esses diversos caminhos de pensamento que assim, finalmente, se 
veriam parcialmente conjugados. E dizemos, parcialmente, porque con 
virá notar - contra Holton - que, mesmo que se fale ainda de themata, 
eles só podem ter permanecido, transformando-se... 

E muitos são os exemplos que poderíamos buscar para ilus
trar aquilo que atrás designámos como a invocação da filosofia, e 
nos mais variados ramos disciplinares. 

A filosofia pode oferecer um leque de modelos, um "jogo 
de possíveis", não arbitrário, note-se, face ao qual o que é preci 
so, no entanto, é ser bom estratega. Por vezes,não vale a pena 
apostar teimosamente no mesmo número... 

Além do mais, o paradigma filosófico não cobre apenas já 
atrás o vimos, necessidades epistemológicas, mas lógicase ontolõgi 
cas. É assim que Darwin não deve à filosofia apenas um enquadra
mento epistemológico (Herschell, Whewell ou Comte) mas também on
tológico, senão também ético (42). Mas se a Darwin não convinha, 
por razões de estratégia epistemológica, revelar explicitamente as 
suas referências filosóficas, já Ilya Prigogine, por exemplo, se 
declara abertamente "guiado" por Bergson, ao mesmo tempo que ve-
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mos o modelo aristotélico a funcionar heuristicamente, na sua con
cepção de uma natureza impregnada de "anima" (43). 

0 neurobiólogo J. P. Changeux encontra em certos aspectos 
da filosofia biológica de Descartes, a melhor referência para a 
sua teoria da aprendizagem por estabilização selectiva de sinapses, 
a que já fizemos referência. Danchin, por seu lado, tem em Lucrécio 
um modelo preferencial a Platão ou Aristóteles, no quadro du 
ma teoria selectiva da evolução (44). 

É significativo igualmente o facto de - referindo-se âs 
consequências teóricas das experiências dos prémios Nobel da físi 
ca, Vai Fitch e James Cronin (1963), que poderiam levar a pôr em 
em causa a simetria fundamental das leis da física e, particular
mente, à impossibilidade de o universo remontar no tempo - um co
mentador (Science et vie , 1982) especialista em astrofísica, con 
cluir cem segurança: "Mas Heraclito não dizia já há vinte e cinco 
séculos, que não nos podemos banhar duas vezes nas águas do mesmo 
rio?" O mesmo Heraclito e Anaximandro ao afirmarem que "o confli
to é universal" são reencontrados por René Thorn quando teoriza a 
sua visão da morfogénese por catástrofes (45) . Até mesmo Plotino, 
cujas propostas filosóficas poderiam parecer mortas, serve a Cari 
Sagan para apoiar, em parte, o hard core da sua obra Dragons of 
Eden (46) . 

E, mesmo que não seja para procurar explicitar uma concor 
dância de pensamento, mas ao contrário - uma divergência - é ain
da sintomático o facto de o cientista se ver frequentemente "obri 
gado" a invocar o filosofo, sinal pelo menos de que vê nele uma 
referência respeitável. 

Uma outra reflexão se imporia ainda a este propósito de 
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uma "invocação da filosofia": Porquê uma tão forte inci
dência de invocações de filósofos muito mais afastados no tem
po? 

Se por um lado se nota, que uma referência ao passado his 
tórico da filosofia parece passar muito mais incólume,do que a con 
fissão de um acordo e colaboração contemporâneas (basta lembrar o 
modo como Sir John Eccles foi atacado pela sua explícita adesão às.idei
as filosóficas de Popper) não podemos deixar de prolongar aqui uma 
suposição de Canguilhem (que ele apresenta, no entanto, noutro con 
texto): Em todo este processo,não estaríamos diante de uma revalo 
rização de conceitos cronologicamente mais velhos e portanto mais 
usados ou então de uma nostalgia de intuições ontologicamente mais 
originais e mais próximas do seu objecto? 

Ao procurar um apoio e solidariedade intelectual num filó 
sofo do passado não serã que o cientista busca também uma certa 
ingenuidade, presente numa visão anterior aos instrumentos de pen
samento "objectivo" criados pelo homem? 

Mas a questão geral permanece: porquê esta invocação filo 
sófica explícita, disfarçada ou âs vezes inconsciente? Não terá 
ela, para além do mais, pelo menos um fundamento epistemológico? 

Esboço de uma simetria entre filosofias e ciências 

Ê já claro,até este momento,que aceitamos a existência de 
uma relação de dependência epistemológica entre as filosofias a 
as ciências. 0 mais difícil,porém,será explicitá-la de modo con
vincente. Em breves traços proporemos o estabelecimento e desen
volvimento duma premissa que poderá ser parcialmente reveladora. 
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É a seguinte: "as ideias filosóficas estariam para as ciências, 
tal como as matemáticas estão para a física (ou as físicas)". 

Aplicando a este tipo de simetria uma forma de explicação 
das relações das matemáticas com as físicas, tal como a epistemo
logia piagetiana propos, alguns curiosos paralelismos se deparam (47). 

Em termos de génese: se a física precisa de um berço mate 
mático, guer pensemos na ciência clássica, quer mesmo recuemos,co 
mo Serres,a Lucrécio (o modelo matemático de referência é aí Arqui 
medes), as ciências respondem à mesma exigência em relação à filo 
sofia. E basta pensarmos - no caso da ciência clássica - na obra 
de Koyré, em que tal hipótese, aliada ã pressão do pensamento reli 
gioso,constitui o "núcleo duro" dos seus estudos de história cb pen 
samento científico. 

Esta dependência mútua não é apenas histórica, mas é histó 
rica porque é epistemológica também (48). 

Vejamos primeiro: 

A necessidade de encaixe das formulações científicas em 
modelos filosóficos parece-nos dependente da sua situação de rela 
tiva incompletude cognitiva. A filosofia como sistema cognitivode 
índole mais global, funcionaria como uma garantia de afirmação co 
gnitiva, para um sistema "menos vasto" no terreno da cognição, co 
mo são as ciências. 

0 teorema da incompletude de Gõdel pode ser aqui metafori 
camente transposto, em termos muito genéricos, com certo poder 
elucidativo do que referimos antes ser a necessária invocação da 
filosofia pelas ciências: as ciências careceriam de ideias filosõ 
ficas integrantes, pois não encontram a sua plena afirmação, exclusiva
mente na sua esfera própria de exercício cognitivo. 
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O movimento oposto de alimentação da filosofia pelas ciên 
cias,, poderá ser ilustrado com uma imagem daqui decorrente: numa 
perspectiva platónica (e para parafrasear Piaget,, que a usou num pia 
no de crítica aos reducionismos) isto significaria que a hierar
quia flutuante filosofia/ciências corresponde a uma pirâmide que 
não assenta na base, mas está suspensa pelo cimo, que se eleva à 
medida que dele nos aproximamos. Ou seja, todos os esforços para 
consolidar a estabilidade da cognição científica obrigam a neces
sárias construções na filosofia, que, ao mesmo tempo, encontra aí 
uma forma de se consolidar também cognitivamente. 

Estes poderiam ser os termos duma mútua construção ; duma 
assimilação recíproca de dois níveis altamente elaborados do pen
samento, sempre aberto a novos possíveis (49). 

Mas temos que avançar agora para a justificação duma de
pendência simétrica entre matemáticas e física, que obedeça a me
canismos semelhantes. 

Não será necessário alongarmo-nos. 
Já Bachelard salientava o modo como "o experimentador se 

felicita com a assimilação da sua descoberta pelas matemáticas.... 
Tem-se a impressão de que o problema está bem visto, pelo simples 
facto de que poderia ter sido previsto" (50). 

A verdade física surge assim relativa a um quadro lõgico-
-matemático fora do qual nenhuma interpretação, nem mesmo nenhuma 
constatação objectiva é possível. "Desde o começo deste século, 
notou Piaget, um número impressionante de fenómenos, desde a mi-
crofísica ã relatividade geral, passando pela teoria dos cristais 
etc, parecem explicados na medida em que se consegue conferir-lhes 
uma estrutura matemática" (51). 
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Que os avanços da física dependem pois, em grande parte, 
de um aparelho matemático afinado, não será necessário insistir. 
Que as matemáticas, ao contrário, envolvam também uma dependência 
da física é que, por vezes, uma tradição formalista extrema tor
nou menos transparente. 

0 especialista de física matemática André Lichnerowicz, pa 
ra quem a ambição de toda a ciência seria a criação duma: teoria 
tão total quanto possível, capaz de assumir matematicamente uma 
parte cada vez maior do real, não deixa, mesmo assim, de realçar 
que, um dos obstáculos ã realização dessa "vontade secreta do sá
bio" será, entre outros, a insuficiência de conhecimentos experi
mentais em muitos domínios (52). Quer dizer, as matemáticas não 
são auto-suficientes, não se trata propriamente de um "universo de 
graça". 

"A incapacidade de Einstein em pôr de pé a teoria unifica 
da do campo electromagnético e gravitacional talvez possa, suge
re Armando de Castro, ser em parte explicada (para além de ques
tões que se ligam á particular epistemologia da física), pelo fac 
to de a construção matemática a que Einstein se dedicou, anteci
par no seu tempo as possibilidades teóricas, pela ausência de des 
cobertas concretas, indispensáveis à matematização" (53) . 

Em suma: 0 matemático por mais que queira construir a sua 
teoria livremente, sabe que ela tem por objectivo a reconstitui
ção dedutiva de leis ou princípios impostos experimentalmente, em 
bora - e isso é curioso em função dos paralelismos que traçámos -
- esta convergência com a física não seja,pontualmente, uma condi 
ção para avançar. A ultrapassagem é possível e a história das ma
temáticas e da física abundantemente o demonstra. 
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Simetricamente,as filosofias terão uma capacidade algo si 
milar, por isso podem dar cobertura teórica aos desenvolvimentos 
científicos posteriores, por isso podem ser, de algum modo,"invoca 
das",. 

Sintoma da sua relativa incompletude cognitiva, física e 
matemática invadem-se pois,obrigatoriamente. Uma carência do mes
mo tipo obrigará a uma particular simbiose entre as filosofias e 
as ciências. 

Avancemos um pouco mais: 
Um ponto fulcral da hipótese que adiantámos é que, do mes 

mo modo que a física praticamente reconstrói a matemática, ao in
tegrá-la na sua especificidade cognitiva,também a filosofia é "as
similada" (no sentido biológico e epistemológico do termo) ou "re-
-produzida" numa outra linguagem, num outro contexto, quando fun
ciona no interior de uma formação científica (54). 

Podemos concretizar esse primeiro aspecto recorrendo às pa 
lavras do físico R. Feynmann: 

"Tomemos o exemplo dos quaterniões de Hamilton. Os físicos 
da época só retiveram deste sistema matemático extremamente pode
roso a sua parte mais trivial, que se tornou a análise vectorial. 
Mas no dia em que se fez sentir, em mecânica quântica, a necessida 
de de utilizar toda a potência do sistema dos quaterniões, Pauli, 
imediatamente reinventou todo o sistema, sob forma diferente. 

Hoje, retrospectivamente, pode dizer-se que as matrizes e 
operadores de spin de Pauli não são mais que os quaterniões de Ha 
milton. Mas mesmo que os físicos tivessem mantido presente no seu 
espírito o sistema de Hamilton durante noventa anos, isso não te
ria feito avançar a descoberta das matrizes do spin senão algumas 
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semanas", conclui o mesmo autor (55) . 
Vemos em sintonia a situação da filosofia e das ciências. 

A filosofia não ê aplicada directamente nas ciências, como aliás 
já atrás sugerimos. As tentativas nesse sentido falseiam-na, re
dundando normalmente em fracasso. Basta lembrar os casos da filo
sofia da natureza de Engels e da biologia de Lyssenko. 

A filosofia é antes "realizada" nas ciências: se, graças 
a Galileu, o movimento se encontrará submetido à lei do número 
- o que será um eco platónico, como acentuou Koyré - espaço e nú
mero perdem o valor cósmico que podiam \ter para Platão. A ciência 
clássica cumpre o platonismo metendo-se por caminhos que já quase 
nada tem a ver com ele. 

O sentido da invocação de um filosofo por um cientista 
não ê tanto o de fazer ver que também a filosofia pensou como ele, 
mas antes, o de demonstrar que, se o filósofo pudesse estar ali, 
seria nos seus termos que ele pensaria. Gérard Jorland dá-nos um 
exemplo desta situação,num estudo de 1981 sobre Koyré (56): 

Apesar de Koyré ter profundamente salientado a importância 
do platonismo em Galileu, Geymonat ("Galilée") tentou demonstrar 
que o físico era, afinal, um admirador de Aristóteles. Numa carta 
(a Licetti), nas suas referências à "sensata experienze", ele esta
ria muito próximo do preceito empirista aristotélico. Mas de que 
modo? 

Bem vistas as coisas, Galileu não estaria propriamente de 
acordo com Aristóteles. 0 sentido das suas palavras seria outro: 
Aristóteles é que estaria de acordo com ele! Ou melhor, não é Gali 
leu que ê aristolélico, mas Aristóteles é que seria galilaico, se 
o pudesse ter conhecido. 
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Tal como a invocação de Espinosa por Einstein ganharia, agora, no 
vo sentido: não é o grande físico que é espinosista; seria Espino 
sa que, a poder conhecer o seu sistema, seria eihsteiniano. 

Ë este sentido de reinvenção da filosofia pelas ciências 
que nos parece mais coerente. A especificidade de um discurso é 
retomada, reconstruída, pela especificidade de outro. 

Se filosofias e ciências são processos de conhecimento com 
fronteiras, embora invasivos, a sua mútua relação obedecerá a uma 
permeabilidade de tipo selectivo, no género do que sucede numa mem 
brana biológica. Por isso é que ela é difícil da aperceber e mui
tos espíritos,superficialmente,a negam de imediato. 

Finalmente, parece-nos que a imbricação cognitiva duma fi 
losofia se fará com maior facilidade com uma problemática cienti
fica particular,do que com outras filosofias. Assim, mais do que 
no cannentário feito por outros filósofos, seria na sua "realização" 
nas ciências,que se exprimiria o sentido profundo do que uma filo 
sofia pretende sugerir. Daí talvez a situação de difícil diálogo 
que caracteriza a comunicação entre os filósofos, e que Bachelard 
tanto deplorou, ao lado da espantosa sintonia que certos cientis
tas reconheceram cem o pensamento de alguns filósofos. 

Isso não nos permite,contudo, falar de um modo apressado 
numa antecipação da filosofia às ciências, como atrás apontámos. 
Ë necessário, insistimos, salvaguardar o carácter de reinvenção 
de que cada discurso é capaz, ao retomar o outro. Â luz do que 
adiantámos, e do mesmo modo que não nos parece epistemologicamen
te muito preciso dizer que Riemann antecipa Einstein ou Hamilton 
antecipa Pauli, também será muito vago considerar que Demócrito 
antecipa o atomismo contemporâneo, Marx antecipa Piaget, ou Kier-
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kegaard antecipa N. Bohr,, etc., etc. 
Trata-se de zonas de cognição com a sua especificidade pró 

pria,, com os seus quadros de visibilidade particulares, cem os seus 
meios de processamento cognitivo, com os seus ritmos peculiares, por 
isso será necessário ser cauteloso no modo como se apontam precur 
sores, do lado da filosofia, às descobertas cientificas concretas. 

0 sublinhar de um encontro necessário entre o conhecimen
to científico e o conhecimento filosófico não deverá desvirtuar o 
carácter inovador de que cada discurso, por si mesmo, é capaz. Pro 
curará, ao contrário,captar o carácter dessa subtil reinvenção que 
acentuámos atrás, que permite a uma determinada filosofia vir a 
funcionar como o enquadramento necessário de um avanço científico, 
vendo desse modo consolidada também a sua dimensão de efectivo co 
nhecimento. E a simetria com o par matemática / físicas continua
ria, neste caso, a ser ainda legítima. 

Uma outra reflexão daqui decorre,de imediato: Se há um re 
fazer de parte a parte, quer entre matemáticas e físicas, quer en 
tre filosofias e ciências, também não haverá propriamente obstãeu 
los temporais nas suas "aplicações" mútuas. Ou seja: a física po
de tornar aplicáveis, na medida em que os recria, domínios mais ou 
menos passados ou actuais das matemáticas. É o caso da aplicação 
de construções matemáticas como a álgebra das matrizes ou a teo
ria dos grupos, que além do mais se julgavam- "puras", incapazes de 
um sentido físico. 

Do mesmo modo, as ciências podem avançar com eficácia, re 
tomando categorias filosóficas que outras filosofias, que não as 
da sua contemporaneidade mais próxima, sugeriram, e que até podi
am parecer "puras" no mesmo sentido. Já se forneceram exemplos elu 
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cidativos ao referirmos a invocação de filosofias aparentemente 
"mortas". 

0 desenvolvimento histórico das ciências é, como sabemos, 
de certo modo obrigado, não só por razões de ordem epistemológica, 
mas sócio-histórica, ideológica, etc. Assim, certos caminhos se se 
guiram, outros teriam sido potenciais se outro tivesse sido o con 
texto. A hipótese filosófica mesmo que formulada num tempo recua
do, pode, posteriormente, aparecer cano um modelo preferencial, quan 
do as condições internas e externas da produção científica a tor
nam legível, e desde que as propostas filosóficas mais ou menos 
próximas não tenham tido capacidade para apresentarem um quadro de 
referência mais apto a integrar a novidade científica. 

Isto não quer dizer que configuramos essa galáxia de pos
síveis que a filosofia pode ser, como uma espécie de mundo das idei
as num puro estilo platónico. Tudo o que adiantámos será sufici
ente para demonstrar as suas amarras à realidade "empírica", o que 
aliás nos permite escapar a uma visão totalmente "perspectivista" 
num sentido pobre de "arbitrário", do conhecimento filosófico. Se 
a "perspectiva" é necessária, mesmo vital, não pode ser qualquer 
uma... 

Pela sua peculiar natureza a filosofia pode assim funcio
nar em relação às ciências, como uma espécie de axiomática. 

Se as ciências (as físicas) procuram adaptar-se ao real, 
as filosofias (as matemáticas) criam realidades onde o real pode
rá caber. Tal como ao matemático, é permitido ao filósofo "retirar 
-se" da experiência do imediato e envolver-se "em silêncio" em de 
senvolvimentos reflexivos, de carácter endógeno, quase autopoiéti 
co (no sentido de Maturana) que, por razões aparentemente miste-



- 159 -

riosas,(mas que a epistemologia poderá esforçar-se em compreender, 
por exemplo, a sua possibilidade de se libertar de certos condi
cionalismos e pressupostos próprios dos procedimentos e linguagem 
científica de uma época), acabam por revelar-se condições parci
ais de avanço cognitivo nas ciências. É que o questionário com que 
estas abordam a realidade está longe de ser indiferente ao esta
do da linguagem filosófica. 

Em si mesmas, contudo, e tal como Popper compreendeu, as 
ideias filosóficas não podem estar, em virtude da sua natureza pró 
pria, voltadas para a aventura da refutação. Assim, Descartes não 
será mais verdadeiro que Platão, nem Hegel mais verdadeiro que Kant. 
A filosofia responde de modo diferente às interrogações dos haréns 
propondo modelos "qualitativos" do real, insusceptíveis de contro 
lo experimental, o que só seria um defeito, aliás, se nos guiasse 
mos ainda pelos ditames de um empirismo rígido. 

Não se conclua daqui, é necessário ressalvá-lo, que vemos 
a filosofia como um exercício cognitivo idêntico â produção do co 
nhecimento matemático. Logo de início salientámos a admissão de 
especificidades cognitivas e portanto o conhecimento filosófico não 
será o mesmo que o conhecimento matemático, que é uma forma de co
nhecimento científico. Ë antes, repetimos, ao nível do tipo de re 
lações (entre matemáticas e fisícas; filosofias e ciências) que 
avançámos estes paralelismos (57). 

Indo mais longe, poderemos adiantar outra hipótese decor 
rente do modelo de análise que temos utilizado: 

A admitir, pelo menos desde Bachelard a Einstein ou Li-
chnerowicz ou Piaget, que se assistirá a uma progressiva integra-
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ção da física na matemática (o exemplo da física matemática é já 
uma realidade), porque não admitir também que - sem perda da sua 
fisionomia própria, porque é fundamental para que surja a novida
de partir do diferente, tal como na vida - a assimilação recípro 
ca das ciências e das filosofias será o movimento mais pronun 
ciado da evolução cognitiva no próximo século? 

Há quem diga que o século XXI será o século dos filósofos. 
Só o poderá ser sendo, simultaneamente, o século dos cientistas.A 
simbiose impõe-se aliás logo de um ponto de vista ético (58), que 
com ele arrasta a colaboração epistemológica, e, finalmente, a in
terdependência ontológica e metafísica, talvez mais difícil, para 
alguns espíritos, de conceber. 

É possível quê a filosofia caiba, com mais propriedade, o objec 
tivo que René Thom reservava para uma nova ciência matemática: ser 
uma "arte dos modelos",o que a alguns se afigurará mero devaneio. 
Como Thom,porém, interrogamo-nos: "Não será o sonho, o devaneio, 
a catástrofe virtual na qual se inicia o conhecimento? Num momen
to em que todos os sábios calculam a par o mundo, não será deseja 
vel que alguns, que o podem fazer, sonhem?" (59). E se o sonho é, 
como Atlan propôs, no quadro duma teoria da auto organização com
plexa, uma recarga em redundância, manancial e garantia de todo o 
progresso cognitivo da vigília, a filosofia realizaria, tal como o 
sonho, esse afastamento, esse rodeio do imediato, na elaboração de 
modelos do real sem os quais a acção científica seria apenas deli 
rio.„. 

Não pensamos pois a relação entre os conhecimentos cientí 
ficos e filosóficos nem em termos platónicos - porque não afirma
mos a ruptura total entre filosofia e ciência - nem em termos car 
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tesianos - pois aí a "mathesis universalis" era ordenada pela fi
losofia, a quem cabia estabelecer os fundamentos do saber - nem 
sequertainda,em termos kantianos. É que em Kant era também do la 
do da filosofia que se podia fazer a crítica do conhecimento em 
geral, embora já haja uma clarificação dos limites em que pode 
aspirar mover-se o conhecimento filosófico. 

No esclarecimento das relações entre estas duas esferas 
cognitivas partimos, ao contrário, do pressuposto de que, se ha
verá exploração das ciências pela filosofia - no sentido em que 
esta se lhes refere para melhor se reconhecer a si própria - as 
ciências denotam o mesmo trajecto. Um fundamento epistemológico 
estaria por detrás desta atitude e já o enunciámos: as ciências, 
dependendo parcialmente de enquadramentos filosóficos sem os 
quais a sua capacidade de afirmação cognitiva será mais difícil, 
não podem deixar de a invocar na sua diferença e na sua proximi
dade. 

Assim,a imagem tradicional duma emancipação das ciências 
em relação â filosofia permite acima de tudo, e ao contrário do 
que é comum dizer-se, uma libertação da filosofia, pois só por 
essa via ela descobre a sua peculiar zona de inserção no campo 
do pensamento,o seu carácter meta-objectal, que faz dela um tipo 
de exercício cognitivo cuja fisionomia própria só se constitui 
exactamente na medida em que se vai libertando da necessidade de 
substituir-se,em certos domínios, às aproximações mais directas 
e analíticas de que as ciências são capazes. 

Tal ponto de vista situa pois as ciências e as filoso 
fias numa relação que não é a de uma tradicional filiação, mas 
de uma complexa alimentação recíproca, de uma circularidade que, 
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no entanto,não pode depender apenas dos recursos integradores e 
heurísticos do passado filosófico, mas se impõe,se encontre numa 
colaboração contemporânea. 

"Parece que hoje, escreve P. Delattre, o apelo à reconci 
liação e a uma nova colaboração sobre os problemas do momento, 
viria dos cientistas. Mas é aparentemente pouco ouvido. Os filó
sofos das ciências abandonaram-se frequentemente, desde o desen
volvimento das especializações, a uma espécie de complexo de in
competência; talvez tenham levado demasiado ã letra o que Bache
lard dizia da epistemologia "interna" conferindo ãs suas propos
tas o valor de uma orientação a seguir, quando na realidade se 
tratava de uma previsão independente do desejável. Assim, entre-
gando-se sobretudo à história das ciências, continua Delattre, 
ou à epistemologia histórica, ou seja, ao estudo da evolução pas 
sada dos conceitos, renunciaram praticamente ã análise crítica 
da ciência em vias de constituição." E avança:"Abandonar esta úl 
tima tarefa unicamente aos cientistas não é certamente uma boa 
solução" (60). 

Sem dúvida que nos homens de ciência é constante o peri
go de fazerem má filosofia. Mas entre os filósofos não é menor 
o risco de interpretação superficial ou desajustada de certos re 
sultados científicos. Por outro lado, é muito menos geradora de 
sobressaltos a posição, por muitos adoptada, de apenas comentarem 
situações passadas da evolução científica. A colaboração actual 
impõe-se no entanto, como há já várias décadas Bachelard, ou Gon 
seth alertavam. Pode-se esperar que a filosofia encontre assim 
alguma força e a ciência alguma sabedoria... 

Ora,se há domínio disciplinar que nos nossos dias mais a 
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reclame; - pela novidade que constantemente produz e a controvérsia 
em que se move - é sem dúvida, a biologia. Por isso, nos detere
mos agora sobre os limites e possibilidades de uma filosofia da 
biologia em particular. 

Possibilidades e limites de uma filosofia da 
Biologia Molecular 

"Ë bem difícil ao filósofo, afirmou Canguilhem, exercitar-se na filo 
sofia biológica sem se arriscar a comprometer os biólogos que utiliza 
ou cita. Uma biologia utilizada por um filósofo não será já uma 
biologia filosófica e portanto uma biologia fantasista?" (61). 

Canguilhem apercebeu-se claramente das dificuldades de 
comunicação entre os discursos da biologia e da filosofia. Elas 
detectam-se nos três níveis mais gerais em que a reflexão filosó 
fica sobre a vida nos parece poder exercer-se: quer quando o filósofo traba 
lha mais como epistemõlogo - tentando compreender o sentido do 
trabalho científico, detectando os modelos que o orientam, os 
pressupostos que o justificam, estabelecendo o inventário de um 
sistema de conceitos, circunscrevendo zonas de indeterminação, re 
conhecendo trajectos lógicos e extralógicos - quer quando o filó 
sofo ensaia o desenvolvimento de modelos alternativos de inter
pretação cognitiva de certas zonas do real biológico, quer ainda 
quando o filósofo aprecia a actividade científica e os seus pro
dutos â luz de uma reflexão axiológica, como valores positivos ou 
negativos, em função da experiência humana colectiva. 

Em qualquer destas versões do seu trabalho,o filósofo ex 
perimenta toda a dificuldade de transposição de diferentes uni-
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versos de discurso - acrescidas, no caso de uma centração na 
biologia - pelo facto de esta se continuar a apresentar como um 
domínio debilmente estruturado, do ponto de vista da sua funda
mentação teórica. 

Comecemos por uma rápida referência ãs dificuldades des
sa última tarefa que enunciámos, de uma apreciação ética dos re
sultados e processos da biologia actual. 

A discussão centra-se hoje em duas frentes principais: 
enquanto perigo,por ora teórico, é certa sociobiologia que mais 
comentários sugere. Enquanto ameaça prática,mais ou menos imedia 
ta,é em relação â chamada engenharia genética que os comentários 
proliferam. E qual o seu sentido? 

Dum modo geral,parece-nos que a palavra dos filósofos 
tem sido à partida marcada pela desconfiança, pelo medo em ver 
tornar-se real,aquilo que durante séculos foi para o homem ape
nas um desejo ou um receio: a possibilidade de metamorfose. 

Quando procurou fazer uma "psicanálise da vida", Bache
lard escreveu "Lautréamont" (1939), onde mostra que os primeiros 
esforços de objectividade científica, para rectificar o realismo 
ingénuo da animalidade,não escaparam "ã sedução primeira do com
plexo de Lautréamont". 

Sem, no entanto,, ter dado lugar nos seus escritos à fi
losofia biológica, Bachelard descobriu,em "Les chants de Maldo
ror" , em que é que consiste o obstáculo primeiro à inteligência 
do objecto biológico: exactamente o desejo de metamorfose (62). 

Nos sonhos de metamorfose o homem identifica-se com to
das as possibilidades, todas as liberdades supostas da animalida 
de. "O homem aparece então, como diz Bachelard, como uma soma de 
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possibilidades vitais, como um superanimal". 
Se o desejo de metamorfose, a que o mundo animal na sua 

variedade dava concretização, era um obstáculo ao conhecimento 
científico da vida - que exige não uma imaginação metamorfosean-
te, mas métodos de classificação, determinação de constantes fun 
cionais, leis de hereditariedade, etc - hoje,assiste-se a uma a-
meaça de metamorfose através das possibilidades abertas pelas téc 
nicas de hibridação genética. 

0 que era um desejo-(e desse modo um obstáculo epistemo
lógico) tornou-se um receio, um medo obsessivo, permanecendo,sob 
essa forma oposta, um obstáculo também. De mera possibilidade i-
maginária, a metamorfose tornou-se realidade concretizável e re
velou assim,a alguns,o seu rosto ameaçador. 

"Os investigadores, escreve Eduardo Soveral, utili
zam o imenso poder das novas máquinas e instrumentos - quais "a-
prendizes de feiticeiro" - para violentarem a natureza forçando-
-a a mutações que não podem prever; já não se trata de uma expe
rimentação iluminada e justificada por hipóteses científicas, mas 
de autênticos abusos de poder, quase lúdicos e quase gratuitos, 
só genericamente orientados por uma intenção pragmática - pode 
ser útil o que se descobriu - e alimentados por uma curiosidade 
descontrolada, imprópria de sábios. Regulamentar ou mesmo proibir 
esta nova magia, que ameaça levianamente a ordem natural, não se 
rá de maneira nenhuma, continua, condenar a ciência e as legíti
mas investigações .... 

As perspectivas abertas pela "engenharia genética" e ou
tros ramos semelhantes da tecnologia contemporânea têm conotações 
predominantemente negativas, apocalípticas mesmo" (63). 
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A biologia conseguiu realmente, e em pouco tempo, poderes 
reais e inquietantes que estenderam esse sentimento de receio aos 
próprios biólogos. A ciência não pode hoje reivindicar um estado 
ingénuo de inocência, ignorando a responsabilidade que sobre ela 
pesa, uma vez que as suas descobertas abrem a possibilidade de mu
tações profundas no homem e nas sociedades (64). 

Mas a apreciação ética da biologia actual,sobretudo aque 
la que parte dos não cientistas / terá que ter em conta, entre outros, 
três aspectos fundamentais: 

Por um lado, há que pesar a possível influência negativa, 
pelo seu aspecto desmobilizador, que juízos mais alarmistas pode 
rão ter, sobretudo nos cientistas mais jovens. Por outro lado,há 
que reparar como - essencialmente desde os anos setenta - os 
cientistas dão provas do seu empenhamento esclarecido no contro
lo "ético" das linhas de investigação,que hoje lhes são abertas 
e das aplicações das suas descobertas (65). 

Um terceiro problema, e que particularmente fere o filó
sofo, diz respeito ã apreciação da eficácia da sua intervenção jun 
to dos cientistas mesmo em questões deste género. Aquilo a que 
se assiste quando cientistas e pensadores se juntam é a uma quase to 
tal impossibilidade de diálogo, para já não falar na falência de 
uma actuação preventiva que os moralistas ensaiam e que, embora 
necessária,se defronta não só com um difícil conhecimento íntimo 
dos problemas,da sua parte, como com o inevitável carácter i-
nesperado e imprevisível,que rodeia muitas das descobertas em 
biologia. 

Luís Archer faz notar?lucidamente,as dificuldades que sur
gem àquele que quer denunciar e "moralizar" a mentalidade, atra-
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vés dei qual a tecnologia domina o mundo e a cultura, enfim o 
"tecnocosmos". 

"0 tecnocosmos é necessariamente refractário às elabora
ções culturais e filosóficas, que lhe são anteriores ou exterio
res. Ele criou o seu próprio universo de pensamento, a sua logi
cal sua sintaxe e a sua linguagem. Ele reelaborou uma insus 
peitada nova imagem das questões de fundo.... e o problema está 
em que essa imagem não pode ser correctamente perspectivada de 
fora do sistema, mas só do seu interior" (66) . Pior ainda, ele 
acabará por deglutir lentamente os próprios filósofos, os moralis
tas, os pensadores, o que parece desvanecer toda e qualquer espe 
rança em escapar ao seu apetite devorador. 

Para Luís Archer, no entanto, e já o anotámos, poderá ha 
ver uma saída. Ela não surgirá de fora, terá que brotar do inte
rior desse tecnocosmos e após uma vivência profunda dos meandros 
da sua desumanização constitutiva. Sinais dessa atitude vão já 
aparecendo... 

Este tipo de dificuldade que aqui abordámos - dialogar com 
outro universo de pensamento - percorre também, como é evidente, 
esse outro exercício típico de uma filosofia da biologia e que é uma re
flexão de caracter epistemológico, nível que atrás apontámos em primeiro lugar. 

É por isso importante sublinhar desde já, o alcance limi 
tado do trabalho epistemológico. Se admitirmos que o sábio se o-
cupa sobretudo com a exploração e comprovação de projectos que -
parcialmente apoiados em experiências e teorias anteriores _ o 
ajudam a redimensionar e assim conhecer o real, mas sem cuidar da 
explicação dos pressupostos que os ancoram, é possíveL delimi
tar a zona em que o epistemólogo poderá pronunciar-se. Como sim 



- 168 -

pies contemplador, embora apaixonado, da obra científica, o epis 
temólogo procurará interpretar aquilo que G. Gaston Granger cha
mou os traços do "transcendental" na empresa científica. Traba
lho modesto,sem nenhuma influencia directa sobre a marcha da ciên 
cia e que,portanto, não permite ao filósofo das ciências erigir-
-se em juiz, conselheiro ou profeta. Ele só pode tentar compreen 
der como o conhecimento científico tem um sentido, a natureza dos 
obstáculos que ele encontra e os seus esforços para os superar. 

Não é outro, aliás, o objectivo de leituras filosóficas 
da biologia como as de Michel Foucault ou Georges Canguilhem. A 
compreensão dos diversos "modelos" da vida, que a história epis
temológica da biologia liberta, para lá da explicação da génese 
difícil do próprio conceito de vida (desde a vida como animação 
da matéria,à vida como mecanismo, como organização e finalmente 
como informação), permite apreender os "materiais" disciplinares 
e extradisciplinares,que participaram na construção de uma teo
ria da vida, as incoerências que geraram ou as dimensões heurís
ticas que abriram. 

É assim que,por exemplo, ao vermos a influência profunda, 
sobretudo a partir do século XVI, do conceito de máquina e do seu 
tipo de funcionamento na intelecção do que é um sistema vivo, da 
mos conta do paralelo nítido - na concepção do vivo como máquina 
- com os diferentes tipos de máquina que cada época construía e a 
perfeiçoava: 

Se para Descartes, Galileu ou Borelli o funcionamento do 
vivo é semelhante ao mecanismo do relógio, o "organismo" de um 
Claude Bernard só aparentemente se afastou do mecanicismo. A ima 
gem mecânica é que é agora mais elaborada: o ser vivo com o seu 
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"melo interior" e as suas possibilidades de homeostasia é agora 
semelhante à máquina a vapor, com as suas capacidades de regula 
cão., Ao ser finalmente interpretado como sistema informacional, o 
vivo será ainda a imagem de uma máquina, mas de novo tipo: a má 
quina cibernética. 

0 epistemólogo pode assim descobrir, que o mecanicismo , 
curiosamente, se manteve de certo modo vivo até hoje,à custa de 
uma transformação do rosto das máquinas. 

É então aliciante procurar compreender o que a importa-
çãodeum determinado modelo pode trazer de heurístico a uma in
vestigação, mas,simultaneamente,© que ela pode encobrir, a que 
concessões obrigará e, inclusivamente,que permeabilidade consentirá 
ã passagem disfarçada de outras mensagens,que não aquelas que 
quer transportar de modo explícito. 

Como Canguilhem há mais de duas décadas fez ver, não é 
fácil um entendimento sobre o papel e o alcance dos modelos nas 
ciências biológicas, nem mesmo sobre a definição de tais modelos, 
É que o termo designa tanto um conjunto de correspondências ana 
lógicas entre um objecto natural e um objecto fabricado, como um 
sistema de definições semânticas e sintácticas estabelecidas nu
ma linguagem de tipo matemático, respeitando as relações entre 
os elementos constitutivos de um objecto estruturado e os seus e-
quipamentos formais. 

Nota-se, por outro lado, que as dificuldades de utiliza
ção de modelos matemáticos quantitativos em biologia tem -levado a 
uma maior aplicação de modelos analógicos (por exemplo, analogias 
etiológicas, tiradas ao domínio da experiência tecnológica, mecâ 
nica ou física- já Platão o faz, aliás, ao comparar no Timeu os vasos 
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sanguíneos a canais de irrigação), com todos os perigos de uma 
tentação em conferir a um modelo um valor de representação (67). 
Mas um modelo não pode ser mais que a sua função. Esta, co
mo o mesmo Canguilhem mostrou, consiste em emprestar o seu tipo 
de mecanismo a um objecto diferente, sem se impor como cânon.Fre 
quen terrien te, contudo, os modelos analógicos do biólogo beneficiam 
de uma valorização inconsciente, que resulta na redução do orga
nismo ao seu análogo mecânico, físico ou químico.E, a despeito da 
sua mais alta matematização,. parece que os modelos cibernéticos 
não estão ao abrigo de tal acidente. 

A construção de uma biologia molecular â custa, em gran
de parte, de conceitos cibernéticos, como o de informação, ofere 
ce por isso à reflexão epistemológica, uma ocasião particularmen 
te favorável para detectar,por aí,o alcance e limites da constru 
ção formal do conhecimento científico. 

Se a aplicação em biologia dos conceitos da teoria das 
comunicações e da cibernética trouxe,sem dúvida, a abertura de 
novos horizontes, criou, simultaneamente, novas questões ( há ou 
não uma originalidade no processamento informacional da vida em 
relação à informação shannoniana? Que nova generalidade é detec
tável para lá da vida e da informação? etc, etc) e, a nosso ver, 
não resolveu outras, como por exemplo, a por muitos ansiada des
tituição definitiva do vitalismo. 

Sob passaporte falso e, paradoxalmente, a coberto dum modelo a-
parentemente intocável no seu mecanismo, o vitalismo parece ser, 
na sua incómoda permanência, ou pelo menos no seu retorno pendu
lar, um olhar previlegiado sobre a vida. O capítulo seguinte ocu 
par-se-á por isso, da leitura epistemológica da biologia molecular, 
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até porque é decisivo para as hipóteses que neste trabalho se de 
fendem, esclarecer se a vida, como informação,é simples metáfora 
ou esquema operatório. 

0 que parece inegável e exige uma meditação filosófica é 
o carácter dividido e oscilante do pensamento biológico,que he
sita não só entre um mecanicismo e um vitalismo,uma imagem da vi 
da como ordem ou como desordem quando considera as estruturas e 
funções do vivo, mas também entre uma opção pela descontinuidade 
ou continuidade em relação ao problema da. sucessão das formas;en 
tre preformação e epigénese, quando reflète sobre a ontogenia; 
entre atomismo e totalidade quando se trata do problema da indi
vidualidade; entre instrutivismo e selectivismo quando se expli
cam as relações dos organismos com o meio; entre evolucionismo 
e criacionismo quando se discute a filogénese 

Thematas obsessivos diria Holton, reformulados,dirão ou
tros, mas que levantam a questão da existêcia de um real progrès 
so teórico,mesmo face a novos dados experimentais e trazem à me
mória Bergson que sempre acentuou a incompatibilidade congénita en 
tre a vida e o conhecimento da vida... 

Compreender epistemologicamente a biologia é também,simul 
taneamente,detectar os possíveis obstáculos epistemológicos pre
sentes no seu discurso ou na sua prática, os possíveis elementos 
ideológicos extrínsecos, que entravam ou facilitam os seus trajec
tos, como os trabalhos de François Dagognet, por exemplo, procu
ram mostrar. 

Cauguilhem, já o vimos,considerou - na linha de Bachelard 
- que o desejo de metamorfose era um dos obstáculos primordiais ã 
inteligência do objecto biológico. Mas também serão sintoma de uma 
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sobredeterminação afectiva do objecto biológico - a insistência nas 
teorias da geração espontânea em que tantos se refugiaram quando 
se perguntava pela origem da vida, ou ainda, aquilo que Canguilhan . 
designa por obstáculo de interesse técnico. 

A teoria da geração espontânea é, no seu ponto de vista, 
uma sobrevalorização da vida. Na aversão pelo nascimento e pela 
génese, seria necessário aperceber um efeito do prestígio do ori
ginal, do primordial. Toda a mitologia sobre o nascimento do herói 
o apresenta de imediato como um adulto. Fases embrionárias ou 
nascimento, são sempre sinais duma escravidão, duma impotência, â 
qual o herói não pode estar sujeito. Só entendida como ascensão sem 
ascendência a vida pode ser dominância e não servidão. 

Hoje,parece-nos poder admitir-se que este esforço em sub
trair a vida a uma servidão assume formas diferentes: a escravi
dão seria a matéria, a física, que envolveria toda a possibilida
de de vida. 

0 esforço em salvaguardar a especificidade do vivo para lã 
da referência física e microfísica, assume o seu expoente - filoso 
ficamente,em Bergson- cientificamente, em Prigogine, cuja "termodinâ 
mica da vida" não hesita em admitir "outra física", subxetida a uma 
espécie de funcionamento vital â Aristóteles. 

Quanto a esse terceiro obstáculo genérico a um conhecimen 
to da vida, que Canguilhem designa como obstáculo de interesse téc 
nico, aquilo que ele mostra é que a recusa de uma atitude analí
tica e atomista na consideração do mundo vivo, estaria ligada ao 
facto de este ser sempre utilizado como um todo, sinteticamente,ao 
contrário do que se passa na utilização do mundo material. Talvez 
se possa ver - adiantamos - no domínio da patologia e da terapia, 
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a permanência desse tipo de atitude,na valorização estrema actual daçha 
mada medicina homeopática ou até da acupunctura, que retomam es
sa ideia de unidade do vivo. A biologia teórica também a denota 
em toda a corrente de inspiração gestaltista, desde a teoria ge
ral dos sistemas à cibernéticarpassando pelos princípios "organi
cistas", que ainda permanecem... 

Para François Dagognet a filosofia biológica intervém par 
ticularmente sobre a disciplina para a criticar,discernindo nela 
a parte de ideológico, que a habita. Em toda a sua história,a bio 
logia terá estado comprometida ideologicamente, se por ideologia en 
tendermos um sistema destinado a favorecer ou. promover forças so
ciais (68). Se com Aristóteles se inaugura a reflexão sobre a bio 
logia, é já possível detectar no seu vitalismo, a influência do 
sistema político - ideológico em que se inseria. 

A permanência de uma exigência vitalista tantas vezes mis 
turada com o mecanismo mais explícito, foi porém, frequentemente, 
na história da biologia, um instrumento heurístico penetrante, o 
que nos alerta para o possível carácter positivo e favorável que 
uma tese ideológica pode, apesar de tudo, conter. 

É fundamental ter em conta toda esta curiosa situação das 
ciências da vida, quando se reflecte sobre o advento da biologia 
molecular, não se perdendo, contudo, a consciência do limitado ai 
cance que tal tipo de análises epistemológicas envolve. Como mui
tos já mostraram, são finalmente as ciências, que no seu próprio 
desenvolvimento, revelam e ultrapassam a margem de ideológico ain 
da nelas presente... Ainda aqui não se procura mais do que compre 
ender... embora pareça possível denunciar... 

Fez-se atrás notar um terceiro modo ou nível de referência f i l o s õ -
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fica à biologia. Talvez seja o mais arriscado, mas também o mais 
tentador. Ele concretizaria para alguns autores, o que pode ser 
um exemplo desse particular exercício cognitivo filosófico que es 
te capítulo, em parte, tentou teorizar. 

Um desenvolvimento filosófico de uma disciplina científi 
ca, neste caso a biologia, poderia ser tentado pela exploração de 
hipóteses consentidas no momento pelo estado das problemáticas,mas 
insusceptíveis de resolução pelas vias normais de elaboração de 
conhecimentos nas ciências. 

Já atrás exemplificámos este tipo de actividade de pen
dor filosófico,ao referirmos trabalhos como Biologie et connais
sance de Piaget. Embora o autor, como vimos, a designe de espe
culativa, no sentido mais ou menos negativo que atribuía ao ter
mo, o certo é que o aventurar-se nela,exprime a necessidade e o 
reconhecimento da legitimidade de repensar aquelas zonas do pen
samento científico, que nos termos de Popper se chamarão" progra
mas de investigação metafísicos". 

Ao propor aí o que chamou "um tertium" entre lamarckismo e 
darwinismo para explicar a evolução biológica, ao aplicar um mo
delo de estilo cibernético ao entendimento dos processos vitais, 
estabelecendo as relações entre diferentes ordens de fenónemos, Pia 
get procurou respeitar e interpretar os conhecimentos científicos 
do seu tempo, ao mesmo tempo que, por deslocação de esquemas in 
terpretativos de umas para outras disciplinas, inaugurou um ou
tro cenário coerente, para interpretar a vida e o conhecimento. 

A biologia oferece-se ainda hoje, de modo flagrante, como 
um terreno propício ã exploração e aperfeiçoamento das suas "en
tidades teóricas",como dizem os positivistas, pois se há domínio 
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onde a "inflação experimental" não tenha sido contrabalançada com 
fundamentações teóricas significativas, é,sem dúvida,este. 

A filosofia dispõe assim,aí,de um terreno particularmente 
fértil para exercitar a sua capacidade de inovar os quadros teó
ricos de que finalmente a própria progressão científica concreta 
parcialmente depende, para avançar. Poder-nos-iam objectar que 
o exemplo que oferecemos não tem impacto,,uma vez que os biólogos 
actuais»de um modo geral, repudiaram as sugestões interpretativas 
que Piaget imaginou. Parece-hos, no entanto, que não é de ignorar 
o facto não só de, através das críticas que lhe opuseram^ terem si 
do obrigados a reconhecer a insegurança de muitas das suas "cren
ças", como também o facto de, a pouco e pouco, se irem notando maio 
res ou menores concessões a alguns dos seus pontos de vista. Mas 
o essencial a esperar-se, é bom notar-se, não será propriamente que 
um trabalho deste género consiga fornecer respostas pontuais a cer 
tas questões limitadas. É antes a proposta geral de uma outra en
cenação dentro da qual se possam 1er, de modo coerente, a vida, o 
conhecimento e outras realidades sistémicas,, que permanecerá como 
uma hipótese de enquadramento possível a outros trajectos, a ou
tras tendências a abrirem-se, eventualmente, na investigação bioló
gica, cognitiva ou sistémica (69) . 

Neste aspecto, a obra de Henri Atlan ou mesmo de Edgar Mo 
rin, por exemplo, poderiam ser lembradas como ilustrativas do que 
acabámos de apontar. Preferimos, contudo; buscar um outro caso espe 
cialmente elucidativo, duma filosofia que enquadra e prolonga a bio 
logiat 

A necessidade de uma "filosfia da existência biológica",co
mo condição heurística na inovação teórica e prática em biologia, 
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parece-nos bem demonstrada,num apontamento do notável biólogo por 
tuguës A. Serra: 

Procurando encontrar novidades quanto à natureza dos sis
temas genéticos polimórficos, A. Serra propôs - pensando serem fac 
tores intrínsecos aqueles que teriam a parte mais significativa na 
variação genética e portanto na evolução dos seres vivos - o nome 
de "trepções" para essas variantes originadas espontaneamente co 
mo alterações de genes, cromossomas ou segmentos destes, ou mesmo 
de todo o genótipo, que seriam alteradas em virtude de proprieda
des do próprio sistema genético, quando para isso recebe certo ou 
certos sinais (70). 

Para além de nos parecer, o que será estimulante, que es
te conceito proposto nos princípios do nosso século, ganha legiti 
midade com as descobertas recentes dos chamados processos de matu 
ração do ácido ribonucleico, o que queríamos fazer notar, é como 
este cientista se apercebeu da necessária referência filosófica, 
como pano de fundo sobre o qual a inovação teórica podia ser ten
tada: 

"As trepções são apenas, escreve, a componente variacional 
genética no conceito mais geral da lógica biológica e esta, por sua 
vez, enquadra-se na mais lata concepção que é a Filosofia da Exis 
tência. Embora estes constructos teóricos, sobretudo a Filosofia 
da Existência pareçam remotas propostas de ideias abstractas, sem 
relação com o trabalho concreto da maioria dos geneticistas e ou
tros biologistas, a verdade é que essas teorias e outras simila
res correspondem, por um lado, ã nossa necessidade como humanos, 
de compreendermos o que vamos investigando, pelo seu enquadramen
to num mais vasto cenário de ideias; e, por outro lado, tentam es 
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sas teorias prover-nos com meios mentais de prevermos avanços nos 
nossos campos de pesquisa, indicando-nos onde provavelmente pro
curar novos resultados" (71). 

Parece-nos que os filósofos - que trabalham por natureza 
"sobre um vasto cenário de ideias", muito podem contribuir para en 
riquecerem esse mundo noológico,dentro do qual as ciências são par 
cialmente elaboradas. 

Valorizar axiologicamente, compreender epistemologicamen
te, prolongar filosoficamente o trabalho típico do cientista se
rão pois algumas das tarefas básicas duma reflexão profunda sobre a bio 
logia. Se não a atraiçoarmos, o ganho só poderá ser mútuo. 

0 momento de pausa, que prometemos no fim do capítulo an 
terior, foi afinal bem longo. É possível, no entanto, que agora se 
jam mais perceptíveis os pressupostos metodológicos gerais que nor 
teiam o modo como lemos a biologia e as suas relações com a gno-
siologia. 

Diferentes hipóteses urdidas em cadeia terão que ser tes
tadas. Para já trata-se de penetrar no conflituoso tecido teórico 
da biologia molecular actual, sentir as suas hesitações e precipi 
tacões para que, posteriormente, se compreenda o modo como uma gno 
siologia as pôde herdar e empolar. 

Como foi que o modelo informacional foi adoptado, pela dis
ciplina? Tem a informação passaporte válido para entrar na vida? 
Ë essa informação aquela de que falou Shannon? Trouxe ela ã biolo 
gia a resolução das suas divergências filosóficas? 

Ê o que vamos agora procurar saber, já que a noção de in 
formação ê para nós central, não só para perceber a vida e o co
nhecimento, no que os aproxima e distingue, como também para pro
por os fundamentos do que chamámos uma epistemologia do objecto. 
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NOTAS 
( 1) Corneille Castoriadis é particularmente virulento na sua cri 

tica aos que pretendem estabelecer uma demarcação entre ciên 
cia e filosofia: "Já não é possível aceitar a teoria corren
te da "demarcação" entre ciência e filosofia, tal como o po
sitivismo lógico e a escola de Viena a formularam e propaga
ram desde há meio século, e tal como, curiosamente, a maior 
parte dos filósofos parecem aceitá-la. Quando se põe como cri 
tério do carácter científico de uma teoria (não puramente ló 
gica ou formal) a possibilidade de ela ser ou não falsificã-
vel por um facto de experiência, esquece-se que tanto o ter
mo "facto de experiência" como o termo "falsificação" levan
tam inúmeros problemas, que são precisamente problemas filo
sóficos. "Science moderne et interrogation philosophique" em 
"Encyclopaedia Universalis", vol 17, 1978, pp. 55-56. 

( 2) Por isso se compreende o desabafo de Jean Desanti: "Kant foi 
o testemunho e o protagonista desta situação reflexiva em que 
a filosofia se resigna a não ser mais a produtora da positi
vidade dos saberes. Que depois dele a filosofia ainda se de
nomine "ciência" (cf. Fichte, Hegel, Husserl) foi um abuso de 
linguagem do qual é necessário medir o alcance". "La philoso 
phie silenciense", Paris, Seuil, 1975, p. 107. 

( 3) Cf., particularmente,o prefácio de Edgar Morin em "La Méthode 
1. La vie de la vie", Paris, Seuil, 1980. "O trabalho intitu 
lado "La Méthode" não constitui de modo algum uma enciclopé
dia Não é uma síntese Não é um sistema geral Não 
é um balanço,embora dê conta de um estado actual dos conheci 
mentos. É um esforço que vai no sentido duma revolução do pen 
samento. Não é um livro de ciências e não é um livro de filo 
sofia: é uma viagem na interface de uma e outra visando a in 
terfecundação de uma pela outra", p. 10. Adiantando-nos, di
ríamos já, que não vemos por que razão o autor recusa a este 
trabalho a plena designação de investigação filosófica. Pos
teriormente, já em 1986, Morin parece redimir-se desta críti 
ca confessando que o ponto em que quer situar-se abrange ciên 
cia e filosofia mas não é ciência nem filosofia. ("Ciência e 
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filosofia"(e, e, nem, nem)) já que não existe uma fronteira 
"natural" entre ambas. E reafirma que o seu trabalho não es 
tá só na interface de uma e de outra mas tenta uma comunica 
ção rotativa. "La Méthode 3. La connaissance de la connais 
sance. 1.", op. cit., pp. 20-22. Não vamos alterar por isto, o 
comentário que sobre o assunto exprimimos no texto. É que a 
questão mantem-se: Embora pareça desenhar-se no nosso tempo, 
como ao longo deste capítulo veremos,o reaparecimento duma 
figura híbrida de filósofo - cientista ou cientista - filó 
sofo (e talvez Morin seja ele próprio já um esboço...)o cer 
to ê que, neste momento, o trabalho que realiza,parece sim 
uma concretização duma "das versões mais típicas que a filo
sofia, como modalidade cognitiva pode revestir. Ela é sempre, 
à partida, interface com as ciências, pelo menos... Além dis 
so não nos parece suficiente para as distinguir, como moda 
lidades cognitivas .diversas, o facto de - como Morin - ape 
nas se afirmar que a filosofia trabalha apoiada na reflexão 
e na especulação, as ciências na observação e na experiência, 
embora "os caracteres dominantes numa sejam dominados na ou 
tra e vice versa". É essencial mostrar igualmente se exis
tem no real, "objectos", zonas, ás quais se chega preferen
cialmente por um ou outro processo cognitivo. É também no hori 
zonte de visibilidade que cada uma define,, que residirá a 
possibilidade de uma certa demarcação. 

( 4) A propósito das discussões ã volta dos conceitos de "assimi 
lação genética" e "fenocõpia", no quadro polémico dum la-
marckismo ou darwinismo, Piaget reconhece que nos seus pon
tos de vista pode apenas haver especulação, que, no entan
to, estará também presente em certas extensões do darwinis
mo. Cf. Massimo Piatelli - Palmarini, "Théories du langa
ge, théories de l'aprentissage", op. cit., p. 407. 

( 5) Ë em "Sagesse et illusion de la philosophie", Paris, P.U.F., 
1972, p. 20,que Piaget se refere à concepção de especulação 
do seu mestre Pierre Janet. 
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( 6) Cf. "Théories du langage, théories de l'apprentissage", op. 
cit., p. 407. 

( 7) Cf. Jean Piaget, "Sagesse et illusion de la philosophie"/ op. 
cit., pp. 20—21. 

( 8) Referimo-nos a "Adaptation vitale et Psychologie de l'intel 
ligence", Paris, Hermann, 1974, e "Le comportement, moteur de 
l'évolution", Paris,Gallimard, 1976, 

( 9) Do ponto de vista de Armando de Castro,"A característica fun 
damental específica das representações mentais ideológicas 
(imagens, símbolos, conceitos, etc) resulta de não terem natu 
reza gnosiológica....". Embora,evidentemente,as "ideias ideo
lógicas" se combinem sempre com as "ideias gnosiológicas" e 
mais do que isso, se interpenetrem e intercondicionem. "Mais 
ainda, não é difícil verificar,que no interior do discurso 
ideológico existem elos de ligação de natureza cognoscitiva: 
Simplesmente estão aí subordinados aos interesses da lógica 
desse discurso e não â mera expressão de propriedades objecti 
vas do sector respectivo da realidade reflectida nas constru 
ções de conhecimento"."Para a Teoria das Ideologias" em Re
vista de História das Ideias, Coimbra, 8 (1986) 613—651. 

(10) "Um enunciado científico constitui uma construção cognosciti 
va que, ultrapassando as possibilidades decorrentes da orga
nização biológica, psicológica e social existente numa dada 
época histórica, é susceptível de ser levada a cabo pela via 
de uma relacionação,que encontra os elementos que subjazem 
a uma série de fenómenos e cuja unidade relacional escapa, 
precisamente, ao conhecimento espontâneo, exigindo simulta
neamente um certo tipo de diligências para ser possível levar 
a cabo essas elaborações cognoscitivas. Isto porém não quer di
zer que a elaboração de um enunciado científico ou mesmo de 
diversos enunciados desse género, constitua a formação de uma 
ciência". "Teoria do conhecimento científico", IV vol., op. 
cit., pp. 156-157. O autor faz notar a seguir o significado 
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teórico profundo da distinção entre o entendimento da consti 
tuição de uma ciência ou de meros enunciados científicos-que 
podem existir sem estarmos ainda em face de uma ciência - pe 
las implicações na compreensão não ambígua do "corte episte
mológico". Cf.,tambémrnotas 15 e 16 do capítulo anterior. 

(11) Cf. Armando de Castro, "Teoria do conhecimento científico"iv 
vol., op. cit., pp. 22-23 e ainda nas páginas 158-159: "Pode 
riam multiplicar-se os exemplos. Tomemos.... o princípio de 
Arquimedes. Já vimos que este enunciado é de indole científi 
ca, ao mesmo tempo que isso não significa que a ciência da 
física se tenha constituído na Grécia clássica na época em 
que viveu Arquimedes.... Porém, a constituição da Mecânica Fí 
sica exigiu bem mais do que isso, situação que se entenderá 
mais claramente, recordando que na teoria moderna surge como 
um teorema derivado das leis fundamentais da mecânica". 

(12) Júlio Fragata, "A Filosofia e o Saber" em Revista Portuguesa 
de Filosofia, Braga, 42 (1986) 3-15. 

(13) Cf. Pavel Kopnin "Fundamentos lógicos da ciência", Rio de Ja
neiro, Editora Civilização Brasileira, 1972, p. 184. 

(14) Um esclarecimento terá que ser feito antes de mais. De uma 
forma paralela â que acontece em relação à caracterização do 
conhecimento científico (e que é diferente da caracterização 
do que são as ciências) o que está aqui em jogo não é uma 
essência da filosofia, mas uma sugestão,simplesmente,de uma 
modalidade possível do conhecimento filosófico. Ora, este mo 
do de nos abeirarmos, da filosofia parece, sem dúvida, trazer 
consigo uma valorização exclusiva da problemática gnosiolõgi 
ca e de uma filosofia das ciências. Pensamos porém, que a fi 
losofia pode, sem perda de sua perspectiva totalizante,previ 
legiar determinadas zonas do real. Assim,àqueles que como Jo 
sé Aranguren ("Lectura de Edgar Morin" em Revista de Ociden
te, Madrid, 9 (1981) 131) lamentam a tendência reducionista 
actual da filosofia â filosofia das ciências - enquanto ou-
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tros a conceberam sempre como filosofia do ser, como metafí 
sica - responderíamos que a situação seria realmente lamen 
tável, se se quisesse fazer da filosofia só isso e nada mais. 
É natural e desejável, que numa época em que o surto de de
senvolvimento cientifico é tão flagrante, a filosofia seja 
obrigada a valorizar as ciências no seu campo de reflexão. 
Já não será desejável que se limite a filosofia a esse domí 
nio. Mas uma nova metafísica, ou pelo menos uma metafísica 
renovada, como o volume dos nossos conhecimentos hoje pare
ce necessariamente exigir, dependerá de um pensamento sobre 
as ciências, não apenas como formas particulares de conheci 
mento, mas como produtos sociais e históricos - cujo pró
prio desenvolvimento - é um sintoma fundamental para pensar 
um determinado tempo e um determinado espaço: o nosso, ho
mens na fronteira do século XXI. Do mesmo modo, uma filoso
fia como "critica do homem no seio da sociedade actuale des 
ta mesma sociedade" (José Aranguren), uma filosofia em rela
ção com a praxis tem de necessariamente admitir o envolvi
mento desta praxis pelas ciências, não só como estilo de pen 
samento, mas como forma de viver. Aqui, porém,trata-se ape
nas de equacionar um modo cognitivo de expressão da filosofia nutvá aná 
lise que se reconhece muito parcial e incompleta e que por isso, 
está longe de pretender que a filosofia das ciências seja a 
própria filosofia, ignorando como aquela pode retroagir so 
bre a filosofia como filosofia do ser, sobre a filosofia co 
mo axiologia. Partilhamos a este respeito a opinião de Maria 
Carmelita Homem de Sousa;"Mas se a problemática gnosiológi-
ca se torna um referencial necessário â constituição e de
senvolvimento da reflexão filosófica, isso não quer dizer 
que a sua constelação preencha a totalidade do campo teóri
co da filosofia A pluridimensionalidade da problemática 
filosófica envolve pois, a relevância da filosofia do conhe 
cimento e da epistemologia não havendo, todavia, legitimida 
de para o estabelecimento de um reducionismo unidimensio
nal. "Transrelativismo dialéctico? Ensaio de aproximação", 
op. cit., pp. 80-81. 
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(15) Cf. Ludwig von Bertalanffy, "General System Theory",New York, 
George Braziller, 1969. "Sob a sua forma elaborada a 
teoria geral dos sistemas seria uma disciplina lógico - mate
mática, em si mesma puramente formal, mas aplicável às dife 
rentes ciências empíricas", p. 37. Na teoria é dada a maior 
importância aos isomorfismos que se podem descobrir entre os 
diversos sectores científicos. A mesma curva ( dita "logísti 
ca) descreve o que se passa numa reacção química autocatalíti 
ca e o crescimento de uma população dispondo de recursos limi 
tados. Ou ainda, "pode-se encontrar um princípio de menor ac
ção em mecânica, em química, sob a forma do princípio de Le 
Chatelier, em electricidade sob a forma de lei de Lenz, na 
teoria da população de Volterra etc", p. 80. Conceitos usa
dos em biologia são susceptíveis de serem aplicados à geomor 
fologia, ã metereologia, à ecologia, etc. Isso não significa 
que todos os fenómenos obedeçam âs mesmas leis no sentido es 
trito; mas que certos tipos de leis se reencontram em ciên
cias, que geralmente se consideram como heterogéneas e que, 
em princípio, todas estas leis são susceptíveis de uma exprès 
são racional na linguagem da teoria geral dos sistemas. 

(16) Cf. Jacques Eugène. "Aspects de la théorie générale des sys
tèmes", Paris, Maloine, 1981, pp. 13 - 15. 

(17) Cf. Pierre Delattre,"Système, struture, fonction, évolution", 
Paris, Maloine, 1985. 

(18) Para Mario Bunge é deplorável também,o facto de os filósofos 
das ciências, na sua grande maioria, terem ignorado até ao pre 
sente a teoria geral dos sistemas. "Esta negligência é deplora 
vel por inúmeras razões. A principal, contudo,é que as teorias ge 
rais dos sistemas são um desafio sério às duas filosofias das ciên
cias mais populares, a saber: o empirismo (método indutivo, con 
firmação experimental) que é a deCarnap e o racionalismo (método 
dedutivo, refutação) representado por Sir Karl Popper. O que é 
pior, é que segundo estas duas filosofias as teorias dos sistemas não são 
científicas porque não fornecem nenhuma previsão precisa que possa ser 
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controlada por observação ou experimentação, atitude estranha, 
quase insultante para os praticantes da teoria geral dos sis
temas, que não parecem duvidar de que o que fazem é realmente 
científico". Mario Bunge,"The G.S.T. challenge to the classi
cal philosophies of science", Is vol., Int. J. General Systems, 
1977, pp. 29 - 37. 

(19) Cf. Pierre Delattre,"Teoria dos sistemas e epistemologia", Lis
boa, A Regra do Jogo, 1981. 

(20) Cf. Michel Serres,"Estima" em François Chatelet e Outros, "Po 
líticas da Filosofia", textos reunidos por D. Grisoni , Moraes 
Editores, 1977, p. 89. 

(21) Cf. Edgar Morinr"0 problema epistemológico da complexidade", 
Lisboa, Publicações Europa-América, s/d., 

(22) Cf. Edgar Morin, "La Méthode 2. La vie de la vie", op. cit., 
p. 419. 

(23) Eduardo Soveral, "Questões prementes de Filosofia da Educação" 
em Revista da Faculdade de Letras, Porto, 1 (1985) 7 - 45. 

(24) Edgar Morin, "La Méthode 2. La vie de la vie", op. cit.,p. 9. 

(25) Karl Popper, "La lógica de la investigaciõn cientifica", Ma
drid, Tecnos, 1977, p. 20. 

(26) Como escreveu Michel Serres: "Uma filosofia é muitas vezes um 
índice de mudança de paradigma, a sua atestação, a sua marca 
ou a sua promoção. Então, o único objecto ou a única ocasião da 
filosofia reside na novidade. Ë discurso formado, dinâmico e 
autocontrolado, de uma antecipação das práticas humanas aqui, 
localmente e nesta ocasião, por um tempo. Fora das circunstãn 
cias, repete, codifica, argumenta, entrega-se ao reflexivo ou 
ao universal, alinha as suas razões e a sua verdade velha, não 
é mais do que um discurso do poder, a legitimação arrebatada 
da violência e da morte", "Estima", op. cit., p. 89. 
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(27) Werner Heisenberg, "Physique et philosophie", Paris, Albin Mi 
chel, 1971, p. 179. 

(28) Cf. Júlio Fragata, "A Filososia e o Saber", op. cit.rp.6. 

(29) Curioso será notar,logo aqui,a distância que separa o pensa
mento de Armando de Castro e de Júlio Fragatarpara lá duma mi 
nima convergência que notámos, e que se pode medir, por exemplo, no 
modo como ambos admitem a ideia de um conhecimento filosófico 
"sem objecto". Para Armando de Castro,que chega a aceitar a 
viabilidade de "leis filosóficas", a generalidade e o carácter 
de totalidade das categorias e leis filosóficas esgota-se na 
sua estrutura gnosiológica, não sendo verificável ao nível de 
conteúdo ontológico. Ela é pois de carácter formal e não mate 
rial. "Sob este último aspecto, escreve, existem leis cientí
ficas duma generalidade material,que não se encontra em muitas 
leis filosóficas, como por exemplo a lei da gravitação univer 
sal ou a segunda lei da termodinâmica, face a uma lei filosó
fica do domínio autropossocial (como, por exemplo, a lei ten
dencial filosófico-histórica, que liga a intensificação do di
namismo social à complexização estrutural das organizações so 
ciais). Cf. Armando de Castro, "Para uma teoria das ideolo
gias", op. cit.,pp. 624 - 625. Da argumentação de Júlio Fraga
ta parece possível deduzir-se, ao contrário, que o conhecimen 
to filosófico encontra a sua especificidade, não por captar a-
penas generalidades de ordem gnosiológica, mas porque - por 
implicação - sente a presença / ausência de realidades onto 
lógicas com carácter de totalidade. Talvez que aqui estejam 
em jogo dois níveis de diferente profundidade que a reflexão 
filosófica possa atingir.. Enquanto parece , que só o primeiro-
aquele que Armando de Castro valoriza-pode permitir a enuncia 
ção de "leis" filosóficas, o segundo - que com certeza anulará 
tal possibilidade,faz-nos, no entanto, reconhecer melhor, pare 
ce-nos,a mensagem mais profunda implícita nas obras dos gran 
des filósofos. Por outro lado, como atrás foi notado,torna-se 
difícil , se ao conhecimento filosófico apenas se der um perfil 
de generalidade gnosiológica, distingui-lo do que hoje faz uma 
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disciplina como a teoria geral dos sistemas, ou mesmo,simples 
mente,do que alguns entendem por epistemologia. E não será pre 
ciso procurar muito, basta lembrar por exemplo Bachelard, para 
nos darmos conta do modo como as categorias que permitem a in
terpretação gnosiológica da construção científica se apresentam, 
finalmente,carregadas de opções e propostas ontológicas. 

(30) Cf. Stephen C. Pepper, "World Hypotheses", Berkeley University 
of California Press, 1942. Para Pepper, um contexto não expli
ca - mas integra, clarifica, dá significação e forma a um acon
tecimento. O contextualismo será para este autor uma entre ou 
trás visões do mundo (formismo , mecanismo e organicismo). Con 
siderando que todas as orientações cognitivas ou visões do 
mundo, arjudam a organizar observações, promovendo uma com
preensão coerente do mundo, Pepper tentou mostrar como elas 
são usadas, quer : no conhecimento científico quer filosófico. 
Quer dizer nenhum pensamento é radical, pois o próprio conhe
cimento filosófico, tal como o cientifico, dependeria de variá
veis não explícitas... 

(31) Júlio Fragata, "A Filosofia e o Saber", op. cit.fp. 7. 

(32) Cf. Kenneth Walker,"O estado supraconciente" em Image Roche 
Basileia, 10 (1964) 11 - 15. E ainda Edgar Morin,"La Méthode 3. 
La connaissance de la connaissance", op. cit., que escreve*. "Ë 
possível que exista uma realidade para lá do conhecível, e que 
o extase seja um modo de relação com esta realidade", p. 136. A 
propósito do problema levantado no texto será útil ter em con
ta particularmente, as páginas 133 - 137 e ainda a nota da pá
gina 187,desta obra de Morin. 

(33) Alexandre Koyré, "Études d'histoire de la pensée scientif_i 
que", Paris, Gallimard, 1973, p. 12. 

(34) Piaget distingue na história das relações entre filosofia e 
ciências, três atitudes: síntese, conflito e unidade. A primei 
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ra corresponde à posição dominante nas épocas gloriosas da 
história da filosofia, quando os grandes filósofos eram ao 
mesmo tempo grandes sábios, como Aristóteles (em lógicae bio 
logia), Descartes e Leibniz,ou epistemólogos que haviam re
flectido profundamente sobre as condições do pensamento cien 
tífico, como Platão ou Kant. 0 que os ligaria, para lá das di 
ferenças que os opoêm, seria a dupla convicção de uma duali
dade de domínios entre os conhecimentos científico e filosó
fico e uma ausência de conflitos entre ambos. Uma situação de 
conflito caracterizaria, pelo contrário, uma segunda posição 
que começa com os pós-kantianos e se acentua em diversas es 
colas até ã época contemporânea. Contrariando os esforços de 
Kant,ao delimitar o poder cognitivo da metafísica, desenha-
-se um movimento que conclui pela existência de um conheci
mento filosófico superior, de natureza sui generis susceptí
vel de contradizer as ciências, (cf. a Filosofia da Natureza) 
substituindo o "transcendental" pelo "transcendente". Tal cor 
rente de pensamento reforçou-se pelos finais do século XIX dan 
do lugar, entre outros, â intuição bergsoniana supra-racional, 
ao conhecimento eidético de Husserl ou, por exemplo, ainda,ao 
existencialismo. Entretanto, e Piaget aqui não o nota, os ci
entistas desenvolviam um enorme esforço no sentido de se de
marcarem totalmente de qualquer ligação à metafísica. A atitu 
de de Helmoltz é,\ na época, sintomática. Uma terceira po
sição marcará, de acordo com Piaget, uma reacção no sentido da 
unidade: a filosofia faz-se epistemologia, quer dizer, refle
xão sobre a ciência e análise da sua constituição, enquanto as 
ciências avançadas estudam os seus próprios fundamentos. Para 
lá do positivismo com os seus exageros imperialistas (quando 
estabeleceu fronteiras âs ciências) os representantes mais au 
tênticos de procura de unidade seriam, para Piaget, autores não 
positivistas saídos directa ou indirectamente da tradição Kan 
tiana, como os neokantistas Cassirer, Cohen, Brunschevicg, Mey 
erson, Bachelard, etc. Cf. Jean Piaget, "Introduction Généra
le au dialogue Connaissance Scientifique et Philosophie" em 
Académie Royale de Belgiquet"Connaissance scientifique et 
Philosophie", Colóquio de 16/17 de Maio de 1973, Bruxelas,1975. 
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(35) Cf. Armando de Castro, "Teoria do conhecimento científico", 
IV vol., op. cit., pp. 38-43. 

(36) Id., "Teoria do conhecimento científico", I vol., op, cit., p. 
234. 

(37) Lucien Goldmann ,"Marxisme et Sciences Humaines", Paris, Gal 
limard, 1970, p. 29. 

(38) Cf. Gerald Holton,"Thematic origins of scientific thought", 
Cambridge Mass., Harvard University Press, 1973, p. 13. É cu
rioso referir, pelo modo como nos evoca as análises de Hol
ton, a descoberta de um matemática francês, Jacques Hadamard, 
que depois de ter interrogado cem matemáticos profissionais, 
verificou que a maioria deles declaravam não pensarem sob a 
forma de símbolos, mas utilizarem uma aproximação essencial 
mente visual. Einstein, que Holton analisou em pormenor , re
montava mesmo â infância para se apoiar em "sensações de ti
po muscular". Depois de N. Bohr, caso que Holton documenta, 
também o físico Wigner reconheceu que a ciência está profun
damente ancorada em conceitos comuns, adquiridos durante a in 
fância, ou que nasceram connosco e que são utilizados na vida 
quotidiana. 

(39) Holton distingue entre: 1) conceitos temáticos que na sua for 
ma pura serão raros nas ciências, falando preferencialmente da 
existência de componentes temáticas em conceitos temáticos, 
como o de força ou inércia. 2) Posição temática ou tema meto
dológico é o tema condutor na realização do trabalho cientí
fico, tal como a preferência em procurar exprimir as leis da 
física sempre que possível, em termos de constantes, ou ex
tremos ou impossibilidades. 3) Finalmente,entre estes, esta
ria a proposição temática ou hipótese temática,i. é. uma hi
pótese com conteúdo predominantemente temático. Por exemplo, o 
princípio de constância da velocidade da luz,na teoria da re 
latividade, é uma proposição temática e exprime também o tema 
metodológico da procura de constantes. Quanto ao número de te 
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mas, Hoiton faz notar que não existirão na base de todas as 
descobertas mais que um total de cinquenta pares ou tríades, 
como por exemplo: a preferência por Parménides ou Heraclito -
- o tema da permanência ou mudança; Pitágoras ou Tales (efi
cácia das matemáticas ou modelos materialistas e mecanistas); 
formalismo simbólico ou experiência; complexidade ou simpli 
cidade; reducionismo ou holismo; descontinuidade ou continui 
dade; unidade ou estrutura hierárquica, etc, etc.Id.,lb.,pp. 
27-29. 

(40) Imre Lakatos, "Falsification and methodology of scientific re
search programms" em Imre Lakatos e Alan Musgrave , 'Criticism 
and the growth of knowledge", Cambridge University Press, 
1978, pp. 91-196. 

(41) É curioso acrescentar que N. Bohr terá mesmo afirmado, diri-
gindo-se a Leon Rosenfeld num tom de voz solene, a sua pro
funda admiração pelo trabalho de William James: "E não deve 
esquecer que eu estava completamente só ao trabalhar nestas 
ideias e não tinha qualquer ajuda de ninguém", em Gerald Holton, 
"Thematic Origins of scientific thought", op. cit., p. 138. 

(42) Cf. Pierre Thuillier, "Les ruses de Darwin "em La Recherche 
Paris, 102 (1979) 794-798, ou ainda M. Ruse, "Darwin's debt to philo 
sophy" em Studies in history and philosophy of science,6 (1975) 
159-181. 

(43) Cf. Ilya Prigogine, e Isabelle Stengers, "La nouvelle allian 
ce", Paris, Gallimard, 1979. Como é sabido, a definição do 
tempo termodinâmico,que Prigogine introduzrrecupera em parte 
o valor do conceito bergsoniano de durée, seriamente desacre 
ditado em seguida ao sucesso das teorias da relatividade, as 
sociadas ao conceito de espaço-tempo. 

(44) Cf. Jean - Pierre Changeux eAntoine Danchin, "Apprendre par 
stabilisation sélective de synapses en cours de développment" 
em Edgar Morin e Massimo Piattelli - Palmarini (orgs), 
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"L'unité de l'homme", Paris, Seuil, 1974, pp. 320-351. 

(45) Cf. René Thom, "Modèles mathématiques de la morphogénesey Pa 
ris, Union générale d'Editions", 1974, pp. 270-271. 

(46) Cf. Cari Sagan, "Les Dragons de l'Eden'J Paris, Seuil, 1980. 

(47) Uma dificuldade prévia deve contudo ser referida. A teoriza 
ção de pendor evolucionista e racionalista que a escola pia 
getina propôs para a interpretação epistemológica das mate
máticas não está, contudo, livre de controvérsias. Cf. a pro 
pósito,Imre Lakatos,"Proofs and refutations, the logic of 
mathematical . discovery", Cambridge University Press, 1976 
e Corneille Castoriadis,"Science Moderne et interrogation 
philosophique", op. cit. 

(48) Ë bom que se veja desde já o sentido desta relação genética 
entre filosofia e ciências. Ela está longe de significar que 
a filosofia seria o estado arcaico da ciência e esta a sua 
forma evoluída e tardia, porque o mesmo não sucede em rela
ção à anterioridade genética das matemáticas em relação as 
físicas. De acordo com a epistemologia genética de Jean Pia 
get, a construção física do real só se pode compreender - de 
um ponto de vista, não só histórico, como psicogenético -
- uma vez presentes estruturas matemáticas mais ou menos ela 
boradas. MaSj do mesmo modo que um comercio necessário conti 
nua a estabelecer-se entre as duas disciplinas, uma vez cons 
tituídas, com avanços desiguais de parte a parte - situações 
surgem em que é a matemática que se adianta â experiência. 
Do mesmo modo, e só nesse sentido, admitimos que a filoso
fia possa ser tardia e evoluída em relação âs ciências. Por 
isso discordamos dos motivos,que levam um autor como Nico
las Grimaldi a negar uma relação de génese entre filosofia 
e ciência e que residiriam, na sua análise, simplesmente no 
facto de a filosofia não ter radicalmente nada a ver com as 
ciências. Só haveria filosofia, na sua óptica, por uma in
versão da atitude técnica e científica. Não se poderia fa-
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lar em filiações, porque a filosofia é que é rara e evoluída 
em relação ãs ciências. Daí que entre o sábio e o filoso
fo só possam existir mal - entendidos: não pertenceriam ao 
mesmo mundo, nem ã mesma espécie. Cf. Nicolas Grimaldi,"Dis 
cussion des thèses de Jean Piaget" em "Connaissance Scienti 
fique et Philosophie", op. cit., pp. 30-38. Um outro esclare 
cimento tendente a reforçar a hipótese defendida no texto, 
cabe aqui igualmente. A constatação de que as ciências nas
cem num berço de filosofia não é apenas detectável a larga 
escala,quando podemos dizer que a interrogação genérica e 
crítica sobre a realidade é filosófica e que na antiga Gré
cia foi a partir dela que surgiram os primeiros fermentos de 
ciência... É na história concreta de cada disciplina e nos 
seus avanços,que novamente se nota esse berço filosófico. Ë 
assim que muitos interpretam,por exemplo,o facto de a biolo 
gia não procurar saber já o que é a vida, mas construir a 
sua verdade por outro caminho,, como o indício lamentável de 
uma perda»sinal de que se enveredou por um operacionalismo, 
de que a engenharia genética seria a contraprova. O certo é 
que a interrogação genérica e absoluta sobre o que é a vida 
parece ter o seu verdadeiro lugar numa problemática filosó
fica. Ao deixar de se interrogar sobre o que é a vida, a 
biologia revela sobretudo que ultrapassou já o seu momento 
filosófico inicial. A física fez o mesmo. Os físicos longe 
de se interrogarem de modo absoluto sobre o que ë a maté
ria, procuram antes produzir modelos e artefactos físicos, 
que a legalidade material consente como existentes. Desde 
que o possam fazer,as ciências rapidamente abandonam as in 
terrogações essências, os "porquês", cuja exploração deixam 
â filosofia. 

49) 0 universo dos possíveis - que as filosofias, tal como as ma 
temáticas procuram e realizam - não é estático, pois cada 
etapa de construção abre novas possibilidades. Também nas ma 
temáticas, e de acordo com Jean Piaget, mesmo para lá do uni 
verso K_0 (Kapa Zero) estudado por Feferman e Shulte e que 
marca o limite da predicabilidade, novas invenções podem abrir 
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campos de "decidibilidade relativa", de tal modo que o con
ceito de "conjunto dos possíveis" é provavelmente antinómico. 
Cf. Jean Piaget, "Introduction Générale au dialogue Connais 
sance Scientifique et Philosophie", op. cit. 

(50) Cf. Gaston Bachelard, "Le rationalisme appliqué", Paris,P.U.F., 
1949, p. 2. 

(51) Cf. Jean Piaget, "Adaptation vitale et Psychologie de l'in
telligence", Paris, Hermann, 1974, p. 77. 

(52) André Lichnerowicz'^ Remarques sur les mathématiques et la rea
lité" em Jean Piaget (dir.), "Logique et Connaissance Scien
tifique", op. cit., p. 484. Nas demonstrações do geómetra bri 
tânico S. Donaldson (premiado no verão de 1986 com a medalha 

"Fields", pelos seus trabalhos sobre topologia diferen
cial) apela-se ãs técnicas mais diversas das matemáticas (geo 
metria diferencial, geometria algébrica, análise não linear). 
Ora, em função dos temas que aqui debatemos,é curioso notar 
que questões tão abstractas como as que aí aborda tenham si 
do resolvidas, em parte, graças a ideias vindas da física 
teórica (campos de Yang - Mills). Cf. Pour la science, Paris, 
103 (1986) 7. 

(53) Cf. Armando de Castro, "Teoria do conhecimento científico" 
IV vol., op. cit., p. 238. Parece realmente ter-se confirma 
do a suposição do autor, uma vez que se verifica que o avan 
ço na construção de uma teoria de campo unificado se anun
cia hoje graças a progressos no campo da física, mas também 
da matemática. Recentemente, com efeito, as trocas entre as 
matemáticas e a física reavivaram-se a propósito da elabora 
ção da teoria da "supercorda" que, por via de uma profunda 
alteração das nossas maneiras de pensar o espaço e o tempo 
e as partículas elementares, propõe um meio de se conseguir 
a unificação das quatro forças fundamentais do universo, 
(gravitação, interacção forte e fraca e electromagnetismo). 
0 espaço e o tempo deixarão de ser pensados como conjuntos 
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contínuos de pontos e as partículas elementares são assimi
ladas a cordas e não pontuais, como na teoria quântica do 
electromagnetismo. Na teoria das cordas as partículas elemen 
tares habituais aparecem pois como modos vibratórios dife
rentes de uma mesma corda. Uma teoria da supercorda agrupa 
uma teoria das cordas e uma estrutura matemática chamada super 
-simetria e permite ultrapassar os problemas que se levan
tam, ao combinar-se a gravitação com a mecânica quântica, per 
mitindo antes apresentar as quatro forças fundamentais como 
aspectos diversos de um mesmo princípio de base. Ou seja, a 
unificação das forças decorre,quase exclusivamente, de dedu
ções lógicas ligadas ã coerência interna da teoria. Ora, en
tre as mais importantes descobertas das matemáticas contempo 
râneas, numerosas são aquelas que contribuíram para a elabora 
ção desta teoria, mas em retorno, as teorias das cordas abri
ram novos horizontes aos matemáticos. Cf. Michael Green,"Les 
supercordas", em "Pour la science",Paris, 109 (1986) 70-83. 

(54) Piaget ao teorizar o comércio particular entre matemáticas e 
físicas comenta: "Poderia perguntar-se se não há nenhuma in 
fluência secreta, etc. etc. Que haja influência não se pode 
duvidar. Mas toda a questão reside em saber se é uma influên 
cia psicológica, ou seja relativa â escolha dos problemas e 
aos interesses que ditam a escolha, ou epistemológica,i. é, 
implicando a transferência de verdade". Indo mais longe, acres 
centa: "Ora certamente a física propõe ao matemático proble 
mas nos quais não teria pensado sem ela....mas o matemático, 
assimila esses problemas a questões de estruturas abstrac 
tas...,0 matemático como que "imita" mediante as suas estru
turas abstractas os dados físicos e consegue esse resultado 
graças a uma recombinação interna e endógena sem nada tomar 
de empréstimo âs "representações exteriores", que integra e 
reconstrói com plena autonomia". Quer dizer, trata-se para Pia 
get de uma espécie de "fenocópia", de "assimilação genética" 
ao nível de dois estilos de pensamento diferentes. Cf. "Bio
logie et connaissance",op. cit., p. 386. 
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(55) Cf. Richard Feynmann, "La nature de la physique", Paris, Seuil, 
1980, pp. 291-292. 

(56) Cf. Gérard Jorland/'La science dans la philosophie. Les recher
ches épistémologiques d'Alexandre Koyré", Paris, Gallimard, 1981, 
pp. 307-310. 

(57) Apesar disso, não podemos deixar de notar curiosos aspectos pró 
ximos. Como Piaget acentuou, há um tipo de funcionamento fe
chado do sistema cognitivo no caso da elaboração matemática e 
que nela não representa uma deficiência, pois que se trata: de um 
desenvolvimento necessário por equilibração permanente entre 
os mecanismos cognitivos de assimilação e acomodação. Também 
a filosofia tem uma vocação para se erigir em sistema fechado, 
sendo Hegel o exemplo mais típico dessa vocação. Ë necessária 
toda uma investigação sobre o carácter próprio deste "fecha
mento" dos sistemas filosóficos, cuja legitimidade cognitiva 
deve radicar nas condições da sua organização própria, não sen 
do talvez utópico pensá-la sobre a forma de "autopoiesis"(Ma 
turana). Num outro sentido e por outros motivos, René Thorn vem 
falando da possibilidade duma nova ciência matemática que se
ria, no fundo, uma nova filosofia: não conhecendo nós os limi 
tes de aplicabilidade dos modelos quantitativos e não sendo im 
possível admitir que a ciência se aproxima das suas últimas pos 
sibilidades de descrição finita, o indiscutível, o informali-
zável, o acaso, o singular,estariam agora às nossas portas, sen 
do necessário abordá-los com novos métodos, onde a distinção 
entre filosofia e ciência se diluiria. 

(58) Ao denunciar,na linha de G. Hottois.os perigos do tecnocosmos 
dominador, que as ciências têm vindo a construir, Luís Archer 
faz notar,que "apesar de não se vislumbrar um ponto de parti
da nem fora nem dentro do tecnocosmos.... pode esperar-se que 
um humanismo não propriamente antropologista, mas vivencialis_ 
ta, venha a ser, nesta confrontação, um medianeiro construti
vo de diálogo". Mas o inconformismo essencial donde poderá bro 
tar uma denúncia profunda desse tecnocosmos não poderá gerar 
-se nem entre aqueles que estão totalmente por ele absorvi-



- 195 -

dos -pois que logo ã partida o tecnocosmos se estrutura como 
excluindo o simbólico, o interpretativo, o axiológico, sendo 
afilosofante - nem entre aqueles querde fora, incapazes de en 
tenderem a mentalidade técnico-científica real (talvez os fi
lósofos tradicionais essencialmente) propusessem qualquer an-
tropologismo instrumentalista. Só no homem concreto - de acordo cem 
Archer- totalmente exposto e entregue ã vivência tecnocósmica, 
capaz de ter assumido todos os seus pressupostos e linguagem, 
poderá irromper aquela zona do humano que nele não é absorví
vel pelo tecnocosmos. Luís Arçher,"0 Homem perante o tecnocos 
mos emergente da biologia", op.cit., p. 83. Mas quem é esse 
homem, perguntamos? Ele pode estar adormecido entre aqueles 
que hoje alimentam o tecnocosmos. Se eventualmente "acordar", 
o seu rosto não será já o de um cientista no sentido comum do 
termo, também não se lhe chamará filósofo à semelhança de mui_ 
tos que ainda hoje abundam. O seu retrato híbrido anunciará o 
"cientista-filõsofo" (ou vice-versa), do futuro e só aparente 
mente será decalcãvel na imagem do primeiro filósofo. É que 
se neste a simbiose existia era por indiscriminação; naquele 
a síncrese terá dado lugar â síntese consciente, vivida, e a 
renovação ética poderá então ter lugar... 

(59) Cf. René Thorn /'Stabilité structurelle et morphogenèse. Essai 
d'une théorie générale des modèles", W.A. Benjamin Inc. Rea
ding Mass,, 1972 e "Modèles mathématiques de la morphogenèse", 
op. cit., pp. 264-265. 

(60) Pierre Delattre,"Teoria dos sistemas e epistemologia", Lis-
boa, A Regra do Jogo, 1981, p. 20. Não resistimos a acrescen 
tar mais uma reflexão a todo este debate das relações entre 
filosofias e ciências e que aborda agora as relações concre
tas entre cientistas e filósofos nos nossos dias. Uma das obras 
que melhor testemunha as dificuldades de uma colaboração, que 
apesar de tudo é procurada, é a recente "La philosophie des 
sciences aujourd'hui;1 sob a direcção de Jean Hamburger, que 
aliás, já citámos. A dado passo, o físico Anatole Abragam, co 
mentando a exposição do filósofo das ciências Gilles Gaston 
Granger, desabafa: "0 que mais me surpreendeu na sua exposi-
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ção....foi o contraste entre o que disse e as questões que 
os membros desta assembleia lhe puseram. Reparou que cada um 
deles....fazia sempre alusão a um exemplo concreto. Num diá
logo possível com os filósofos, aqui é que está o busílis.Te 
nho sempre a impressão que me apresentam um quadro, um qua
dro muito vasto, muito harmonioso, qualquer coisa como um be 
lo apartamento onde não houvesse móveis. Será que é essa a 
natureza da filosofia? Mas se se pode instituir um diálogo fe 
cundo e instrutivo para nós, que nos gabamos de ser cientis
tas, creio que os filósofos quando falam,devem tentar carre
gar o seu discurso duma matéria mais. .. substancial". E Gran
ger responde: "Tem razão. Mas não se pode pedir ao filósofo 
o que faria dele um cientista. Se eu fosse capaz de desco
brir uma propriedade física, seria físico e não filósofo. Se 
soubesse imaginar belos teoremas seria sem dúvida matemático, 
mais do que filósofo. Ou mesmo: as duas coisas se fosse possível, 
mas não é já possível. Não se pode pedir demasiado ao filóso 
fo". pp. 128-129. 

61) Georges Canguilhem, "La connaissance de la vie", 2§ ed.y Paris, 
Vrin, 1980, p. 83. Cauguilhem toca aqui o essencial das difi
culdades mais gerais que se levantam àqueles quefdo lado da 
filosofia,procuram referir-se às ciências. Recentemente, Edgar 
Morin voltou a colocar a questão e o seu ponto de vista não 
deixa de ter certa força: "Ê evidente para a maior parte dos 
especialistas, que ninguém mais,a não ser eles próprios,é ca
paz de reflectir sobre os seus trabalhos. Ora é necessário dis 
tinguir bem entre o domínio da competência operacional do in
vestigador e o domínio dos problemas e reflexões que podem sus 
citar as suas investigações. Assim, por mais herméticas que 
tenham sido as suas elaborações teóricas, os seus cálculos ou 
os seus dispositivos experimentais, os Einstein, Planck, Bohr, 
Heisenberg suscitaram ideias sobre a natureza da matéria, da 
realidade, do tempo, do espaço, que dizem respeito a toda a 
interrogação contemporânea diante do universo e são assimilá
veis fora da sua disciplina, até porque estas ideias foram ex 
postas aos não-especialistas e oferecidas, por estes gigantes 
da ciência, ã meditação de todo o espírito curioso. Além dis-
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so, é-nos permitido constatar que os desacordos espantosos en 
tre especialistas de uma mesma disciplina ultrapassam as par
ticularidades da disciplina, porque são eles próprios oriun
dos de debates clássicos entre ideias filosóficas ou postula
dos metafísicos". Cf. "La méthode 3. La connaissance dela con
naissance. l."f op. cit., p. 26. 

(62) A Ideia de metamorfose é,sem duvidai o índice mais seguro de 
sobredeterminação do objecto biológico, se por isso se enten 
der o facto de determinado objecto ou comportamento poder ser 
vir de substituto a um grande número de objectos ou actos in
terditos. Esta sobredeterminação diz respeito, aliás, mais â 
animalidade que à vegetalidade. 0 pensamento arcaico e o pen
samento primitivo fizeram e fazem um uso maciço e constante 
da metamorfose, da conversão de formas animais específicas umas 
nas outras. Isso não terá evidentemente nada a ver com um pen 
samento transformista, porque transformismo implica uma orien 
tacão pela causalidade, enquanto a metamorfose é possível em 
todo o sentido. Atrás da imaginação da metamorfose é necessá
rio aperceber o desejo insatisfeito de um poder ilimitado de 
realização do desejo. 0 animal,no qual o homem sonha metamor-
fosear-se,é o delegado do homem para o sucesso de um acto, que 
um obstáculo natural ou uma censura social o impedem de execu 
tar. Poucos animais tótemes não apresentam qualquer qualidade 
desejável para o homem". George Canguilhem, "Vie" em Encyclo 
paedia Universalis", Paris, vol. 16, 1973, p. 766. 

(63) Eduardo Abranches de Soveral, "Questões prementes de filoso
fia da educação" (Introdução ao actualismo pedagógico)", op. 
cit., p. 44. 

(64) De acordo com o biólogo Joel de Rosnay,a revolução biológica 
do fim dos anos cinquenta e princípio dos anos sessenta émar 
cada por quatro etapas fundamentais: a primeira é simboliza
da pela biologia molecular. A segunda é a da biologia celu
lar. A terceira situa-se na neuro-endocrinologia e a quarta, 
mais recente, mas também mais apaixonante, é ilustrada pelas 
façanhas da engenharia genética, que torna hoje a ciência ca 
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paz de agir directamente sobre a vida, a hereditariedade e 
as espécies. Três exemplos podem ilustrar as proporções que 
atingiram os "poderes" da biologia: a engenharia genética, 
a clonagem e a acção sobre o cérebro. 

A engenhar ia g e n é t i c a c o n s i s t e em t r a n s p l a n t a r , de 
um organismo para outro, genes (segmentos de ENA). Es tes são p r i 
meiro o b t i d o s , quer por r e t r o t r a n s c r i ç ã o a p a r t i r de ENAs men 
s a g e i r o s , quer s i n t e t i z a d o s quimicamente, quer ainda r e c o r t a 
dos ao acaso g r aça s a enzimas e s p e c i a i s . Es tes genes são em se 
guida i n s e r i d o s in v i t r o num t r a n s p o r t a d o r m o l e c u l a r - o "vec 
t o r " , que pode se r o DNA de um v í r u s , ou um plasmídeo, ou 
o u t r o mirdcranosscma a u t o - r e p l i c a n t e . O gene assim recombinado é 
em seguida "c lonado" , guère dizer m u l t i p l i c a d o no i n t e r i o r de 
uma c é l u l a ( b a c t e r i a n a , v e g e t a l ou animal) onde foi introduzi
do . 0 gene é também " t r a d u z i d o " pela c é l u l a hospede i ra nas pro 
t e i n a s c o r r e s p o n d e n t e s . Assim se tornou p o s s í v e l a f a b r i c a 
ção , por b a c t é r i a s , de hormonas humanas ccmo a s o m a t o s t a t i n a , 
a i n s u l i n a e a hormona do crescimento, bem ccmo uma grande varie
dade de compostos b a c t e r i a n o s , v e g e t a i s ou animais. Engenharia 
g e n é t i c a é uma t é c n i c a de i n v e s t i g a ç ã o fundamental , que p e r 
mi te compreender a o rgan ização funcional dos genes e a sua ex
p r e s s ã o , mas é também um meio poderoso ao serviço da b i o - i n d ú s t r i a 
pa ra f a b r i c a r , mais economicamente, m a t é r i a s primas para a quí
mica, medicamentos, b i o - c o m b u s t í v e i s , a l i m e n t o s , ou para de
g rada r s u b s t â n c i a s p e r i g o s a s p r e s e n t e s no meio ou ainda para pro 
d u z i r p l a n t a s e animais modif icados . 

A clonagem dos seres m u l t i c e l u l a r e s (criação de uma sé
r i e de ind iv íduos genet icamente iguais) pretende extrair o nú
c l e o de qua lquer c é l u l a r e t i r a d a de um ind iv íduo vivo e intro
d u z i - l o no lugar do núcleo de um óvulo. Este óvulo d i v i d i r - s e - i a 
imedia tamente , como se tivesse sido fecundado por um espermatozói_ 
de . 0 embrião r e s u l t a n t e , levado a termo, conduziria a um indiví
duo b io log icamente i d ê n t i c o aquele que deu a primeira célula. Es
t a t é c n i c a r e s u l t a em ba t r ãqu io s , mas não é viável em mamíferos, a 
menos que a célula dadora do núcleo pertença à primeira fase do embrião. 

Pode-se igualmente a g i r sobre o órgão mais nobre do 
organismo: o c é r e b r o , por exemplo, pela manipulação electrónica de 
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hormonas chamadas "encorfinas" (morfinas endógenas) que desempenham prova 
velmente um papel importante na regulação das grandes funções instintivas, 
como a fome, sede, sono, prazer, dor, instinto sexual ou agressivi
dade. Cf. Joel de Rosnay, "Biologie, pouvoir et responsabilité" 
em Diogène, op. cit., pp. 89-90. 

(65) Deste movimento são testemunho, por exemplo, a criação no come 
ço dos anos setenta nos Estados Unidos, da "Union of Concerned 
Scientists" e de "Science for the people". Em Asilomarem 1975 
reuniram-se geneticistas e biólogos moleculares para estabele
cerem as regras de um código internacional das manipulações ge 
néticas e para evitar o que os físicos não conseguiram: a uti
lização das suas investigações pelo poder político—militar. A 
este propósito confronte-se, Luís Archer, "0 homem perante o te 
cnocosmos emergente da biologia", que já citámos e entre outros/'Ode 
bate europeu sobre engenharia genética" em Brotéria-Genética, 
Lisboa, 4 (1983) 9-26. e "La Amenaza de la Biologia", Madrid, ed. Pi
râmide, 1983. 

(66) Cf. Luís Archer, "O homem perante o tecnocosmos emergente da 
biologia", op, cit. pp. 82-83. 

(67) Cf. Georges Canguilhem "Modèles et Analogies dans la découver
te en biologie" em "Études d'histoire et de philosophie des 
sciences", Paris, Vrin, 1975, pp. 305-333. Note-se,a propósi
to,que apesar das dificuldades referidas por Canguilhem nu
ma utilização de modelos matemáticos em biologia, a obra de 
René Thorn, propondo modelos matemáticos para a morfogénese bio 
lógica (e inanimada) poderá ter, eventualmente, consequências 
para esta disciplina e outras, semelhantes ãs que, décadas atrás, 
a teoria da informação de Shannon - igualmente complicada e 
muita técnica - determinou. 

(68) Cf. François Dagognet, "Philosophie biologique", Paris,P.U.F., 
1954. 

(69) Não falando naqueles que compreenderam ou prolongaram a filo
sofia biológica de Piaget, como Waddington, ou J.Y. Gautier e 
J.C. Lefeuvre (autores de "Écoéthologie", Paris, Masson, 1978, 
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onde recorrem as concepções sistémicas e às categorias piage 
tianas de assimilação _e acomodação, para interpretarem a coevo 
lução dos organismos e dos meios, como função dos sistemas 
Tempo-Materia), ou René Bost (C.N.E.S.), lembremos ainda que 
um dos seus críticos mais activos, A. Danchin, apesar das 
divergências que tantas vezes demonstrou, se refere a Biolo
gie et connaissance, para exprimir a hipótese de um certo tipo 
de hereditariedade, a que chama hereditariedade epigenética e 
com a qual o conceito piagetiano de fenocópia se poderia li
gar. 

(70) Cf. J.A. Serra, "Genética das espécies polimórfiças: genética 
ecológica, genética evolutiva, novos fundamentos genéticos", 
em Brotéria-6-enética, Lisboa, 5 (1984) 133-136. 

(71) Id., Ib. 

* 
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S E G U N D A P A R T E 

A VIDA COMO CONHECIMENTO 
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CAPÍTULO I 

USO OU ABUSO DO CONCEITO DE INFORMAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR 
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A exploração das potencialidades do conceito de informa
ção na sua aplicação ã biologia molecular e a uma teoria da co
gnição constitui, como vimos, um dos pontos centrais da hipóte
se orientadora deste trabalho. 

Compreender a sua importância nos desenvolvimentos recen 
tes da biologia, sobretudo a nível molecular, assim como os pro
blemas que envolve obriga, no entanto, a que se trace um quadro 
sumário da situação epistemológica geral da disciplina. 

Tal tarefa não é fácil pois as ciências biológicas apre-
sentcim em relação à física e ã química, por um lado, e às ciên
cias do homem , por outro, o que F. Meyer pertinentemente designa 
como uma "depressão epistemológica" (1).Aí se depara, já o notá
mos, com um vazio de pensamento de tal modo profundo, que, quando 
se torna necessário delinear o quadro teórico desta ciência, o biõ 
logo parece não ter outro remédio senão optar entre uma anexação 
mais ou menos completa ao estilo epistemológico da física e da 
química ou um apelo à abstracção ideológica. Incapaz de encontrar 
entre; a física e a metafísica o seu lugar próprio, a biologia pare 
ce não disfrutar, realmente, duma dimensão teórica específica e coe
rente (2) . 

Assim se vem arrastando até aos nossos dias um contencio
so epistemológico e filosófico entre aqueles que,olhando a vida pe 
lo ângulo da física, lhe aplicam uma inteligibilidade de tipo meça 
nicista a aqueles que, proclamando embora a irredutibilidade do bio 
lógico ao físico,se mostram contudo incapazes da sua teorização 
positiva, pois que equacionando-a em termos de anti-física, acabam 
por se refugiar muitas vezes em abstracções mais ou menos arbitra 
rias, que a tradição filosófica designou como vitalistas. 
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Curiosamente, no entanto, é mercê deste dualismo que o es
tudo do vivo poderá vir a constituir-se como ciência distinta - a 
biologia, segundo o termo introduzido no começo do século passado, 
simultaneamente, pelo menos pelo naturalista alemão Treviranus e, 
em França, por Lamarck. A sua permeabilidade a um discurso invasivo 
extra-científico não é difícil de entender. Confrontado com o mun
do mineral" e o mundo vivo^ o homem experimenta naturalmente um 
sentimento de diferença profunda entre um corpo inorgânico e um ser 
vivo , Mas interrogar-se sobre o que é a vida, sendo vivo, é sol
dar a hetero-referêneia á auto-referência. Ê assim que uma questão 
científica passa a envolver-se, de modo mais profundo que em qual 
quer outra ciência, com a metafísica (3). 

Mas entre o vivo concebido cartesianamente como mecanismo 
ou, mais ã maneira de Leibniz, como organização (4),até que ponto 
a recente aproximação da informação com a vida, proposta com o ad
vento da biologia molecular, significou o ultrapassar desta polé 
mica? 

É o que tentaremos dilucidar procurando compreender, ao mes 
mo tempo,a particular hibridação de ideias que favoreceu a adopção 
do modelo informacional pela biologia molecular, assim como as solu 
ções e problemas de que foi portador. 

Sentido inicial do termo "biologia molecular" 
Ao contrário do que parece mais imediato , o termo biologia 

molecular, popularizado sobretudo nos anos cinquenta, não invocava 
no espírito de todos os seus primeiros divulgadores o tema da in
formação biológica. 

De acordo com o biólogo Gunther Stent, W. T. Astbury, que 
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foi dos primeiros a tentar definir a nova disciplina (1951), fazia 
-o do seguinte modo: 

"A [biologia molecular] ocupa-se particularmente das formas 
das moléculas biológicas e da evolução.... e diversificação destas 
formas quando se passa a níveis de organização cada vez mais ele
vados. A biologia molecular é predominantemente tridimensional e 
estrutural - o que não significa contudo que seja um mero refina
mento da morfologia. Ela deve ao mesmo tempo investigar a génese 
e a função" (5) . 

0 facto de a definição de Astbury não mencionar sequer a in
formação biológica ou os estudos de genética poderá ser estranho 
para aqueles que situavam o aparecimento da biologia molecular nos 
trabalhos do grupo reunido ã volta de Delbrúck, entre 1935 - 1945, 
chamado "grupo dos fagos", porque o seu objectivo inicial era com
preender como um bacteriófago se reproduz em várias centenas de 
exemplares na célula hospedeira (bactéria), numa curta fracção de 
tempo. 

Com efeito, numa obra que parecia reunir um grande consenso, 
Phage and the Origin of Molecular Biology (6), era dado como indis 
cutfvel o facto de a biologia molecular começar realmente com os 
trabalhos deste grupo,sendo a sua preocupação central a informação 
biológica. 

0 termo biologia molecular rrecobriria assim duas "escolas" 
ou (porque preferimos a terminologia de Lakatos, 1974) dois pro
gramas de investigação, o que explica o não entendimento dos pró
prios biólogos na definição da sua disciplina. Segundo Francis Crick 
uma das razões da adopção generalizada do termo foi a seguinte: "Fui 
forçado a denominar-me biólogo molecular.... porque me cansei de 
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explicar que era ao mesmo tempo cristalógrafo, biofísico, bioquími 
co e geneticista" (7). 

Na realidade, por detrás desta designação unívoca estariam 
em jogo dois estilos diferentes de aproximação do vivo: um estrutu 
ral, ligado ã bioquímica e aos métodos da cristalografia por difrac-
ção de raios X (inventados por W. e L. Bragg, cuja escola fez da 
Inglaterra o verdadeiro centro dos estudos das estruturas molecu
lares e ã qual se ligaram nomes como Astbury, Bernai, Perutz ou 
Pauling na Califórnia), outro informacional, voltado para a gené^ 
tica e cujo interesse por problemas como o da dupla hélice do 
DNA (ácido desoxirribonucleico) era sobretudo topológico e não 
geométrico ou estrutural. "O que lhes interessava era a natureza 
unidimensional (mais que a tridimensional) do armazenamento da in 
formação e o papel dos pares específicos de bases azotadas na re
plicação" (8). 

Existiriam assim, duas "escolas" de biólogos moleculares: os estrutu 
ralistas tridimensionalistas e os "informacionalistas" unidimensionalistas. 

Ora, uma vez que não se trata aqui de procurar condições 
de ordem sociológica para explicar como nasceu a biologia molecu
lar (9), mas antes, em função dos problemas de partida que enun
ciámos, razões de ordem filosófica e até temática (G. Holton, 1973) 
interessa-nos perceber, particularmente, como é que tendo-se defi 
nido dois programas de investigação, apenas um deles, baseado na 
genética, surge directamente ligado ã tentativa de compreender a 
informação biológica. 

Isso nos obrigará a historicizar, de modo breve, as ori
gens da disciplina, fazendo um pequeno rodeio para procurar os fun 
damentos teóricos e experimentais da genéticâ que podem ter f avoreci-
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do essa adopção . 
Dar conta de "quando" e "como" a ideia de informação pas

sou a. integrar os quadros mentais de leitura do vivo é uma tarefa 
altamente dificultada, no entanto, pelo facto de os autores que se 
dedicaram a construção de uma história do gene, desde Mendel até 
nós, utilizarem normalmente um vocabulário actualizado, que fal
seia o pensamento genuíno dos pioneiros. Mesmo assim, atraiçoaría
mos a coerência teórica deste capítulo se nos furtássemos a tentar, 
ainda que superficialmente, essa localização. 

Primeiros pctssos pé:ra a constituição de uma biologia molecular 

No tempo em que Mendel efectuou as suas experiências (entre 
1856 - 1863) e não recuaremos mais longe no passado, o modelo que 
dominava a compreensão da hereditariedade,e que vinha já da primei
ra metade do século XVIII, senão mesmo de Hipócrates, era o duma 
hereditariedade por mistura, a " pangénese" (10). 

Darwin adopta-o a fim de descobrir uma explicação univer
sal da hereditariedade e das suas variações. Reinterpreta a teoria 
celular, então recentemente formulada (Schleiden e Schwann ) e pro
põe que cada célula, cada tecido, cada órgão,sintetiza minúsculos 
átomos, "gémulas", que juntas na corrente sanguínea se reagrupam e 
se multiplicam para recriar as "unidades" de que são o produto. As 
secreções sexuais contém "gémulas" provenientes de todo o corpo, o 
que explica que as suas diferentes partes se pareçam com as do pai 
ou mãe, conforme as gémulas que provém de um ou outro. 

0 que se transmitia era pois, de acordo com um ingénuo pre 
formismo, algo da mesma natureza das estruturas biológicas respon
sáveis pelas características visíveis. "As. gémulas;:não eram mensagens vis v: 
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informativas de natureza diferente (como mais tarde os genes) mas 
sim pequenas amostras de cada uma das estruturas do ser vivo, que 
depois se multiplicariam no novo indivíduo" (11). 

Todo o raciocínio sobre a hereditariedade confundia o que 
hoje se designa por genótipo - conjunto de pressões que asseguram 
a hereditariedade dos caracteres - e fenõtipo, a sua manifesta
ção individual, e acabava por se centrar neste último. Daí que a 
hereditariedade dos caracteres adquiridos pelo organismo em vida 
parecesse evidente ao próprio Darwin,que supunha também, ao con
trário do que normalmente se sublinha, uma influência directa do 
meio sobre o indivíduo, concepções que passaram,posteriormente, a 
estar muito mais associadas ao nome de Lamarck. 

A teoria da evolução de Darwin baseada igualmente nas hi
póteses de variabilidade individual associada â seleccção natural 
(devido à luta pela existência entre variantes) ganhara força des 
de 1859. E será, em parte, o facto de a ela se associar a ideia de 
"pangénese", que dificultará a percepção do significado das expe
riências de Mendel. 

Partindo da ideia de caracteres observáveis (cor, forma, pe 
so, etc) e estudando o seu devir de geração em geração, Mendel 
concluiu que, por exemplo, ervilheiras de sementes rugosas podem 
transmitir para a geração seguinte'factores" causadores de semen
tes lisas. "Este conceito de "factor" mendeliano estava, como no
ta Luís Archer, em absoluta contradição com as gémulas da pangé
nese, uma vez que ele estranhamente se distanciava do nível das 
estruturas fenotípicas. Como poderia uma planta enviar para as 
suas células sexuais, uma gémula daquilo que ela não é? Além dis
so, continua, o pressuposto mendeliano de que as células somáti
cas albergariam dois factores de caracteres j alternativos i (um domi.-̂  de 
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nante, o outro recessivo), e as células sexuais apenas um, deve
ria soar a um artificialismo bizarro" (12). 

As experiências e conclusões de Mendel, no entanto, eram 
muito mais demonstrativas e sólidas que as de Darwin. (Os resulta
dos de Mendel são muito precisos, demasiado precisos mesmo,tendo 
sido posta até a hipótese de que tivessem sido"arranjados" de mo 
do a poderem fornecer um modelo na aparência sem falhas (A. Fi
sher, 1936). Mas eles punham em evidência não a variabilidade que 
interessava àquele mas a imutabilidade dos caracteres (que podem 
contudo ser mascarados durante um certo número de gerações). 

Essa será também uma das razões pelas quais os discípulos 
de Darwin julgaram incompatíveis a sua teoria da evolução com os 
resultados da genética mendeliana. 

Um notável passo em frente será dado, a partir de 188^ 
quando Weissmann (a quem se deve, aliás, uma clara formulação das 
hipóteses selectivistas na transmissão hereditária) propõe a exis 
tência de duas grandes categorias de matéria viva: a substância 
hereditária, germinal, disseminada por todo o organismo e a subs
tância somática, o que correspondia, ao nível celular, à distinção 
do botânico suíço Nageli, entre ideoplasma e trofoplasma. Cedo na 
embriogénese as células germinais se separam das somáticas e a 
hereditariedade depende apenas daquelas. Não existem qualidades 
adquiridas pois que o material hereditário não passa pela linha 
somática, não podendo o corpo vivo e as suas condições de existên 
cia dar origem a células germinais. 

Ao distinguir gérmen (que contém o que hoje se chama pro
grama genético) e soma (que é a sua expressão) Weissmann abre a 
ideia de que a hereditariedade não implica pangeneticamente a to-
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talidade do organismo, mas factores de outra natureza directamente 
ligados ãs células germinais, potenciais hereditários, não no es
tilo de puras potencialidades à maneira de Aristóteles, mas envol 
vendo um suporte material e que cada organismo revela. 

Esta teoria será completada pela redescoberta em 1900 das 
leis de Mendel, pelo professor de botânica holandês de Vries e tam 
bém, de modo independente, Correns e Tschermack. De Vries acrescen 
ta então a hipótese de mutações que perturbam a reprodução confor 
me do material hereditário. Estas serão o objecto previlegiado dos 
estudos da escola de Morgan nos Estados Unidos. 

Em 1902,W. Sutton, C. Correns e T. Boveri mostram que a 
segregação dos cromossomas na méiose é paralela ã segregação men-
deliana dos caracteres. "Que a ervilheira de sementes rugosas pos 
sa transmitir para a geração seguinte um "factor" causador de se
mentes lisas é perfeitamente compreensível agora que a transmis
são hereditária já não se concebe como dando-se directamente de 
fenótipo para fenótipo, mas sim através do genótipo" (13). 

Estando entretanto plenamente formada a teoria celular, 
ir-se-ã mais longe com a formulação da teoria cromossómica. A ge
nética, termo proposto por Bateson em 1906, vai-se assim instalan 
do como ciência da hereditariedade e variação. É então possível 
considerar-se que não é das células da linha germinal mas dos cro 
mossomas, que provêm as características hereditárias. Mais ainda, 
neles se situam os genes, termo proposto por Johannsen (1909), pa 
ra rebaptizar os "factores" mendelianos. 

Um indivíduo corresponderá, então, a uma combinatória comple 
xa de unidades genéticas. 

A partir da drosõfila, a famosa mosca do vinagre, Morgan 



211 -

apercebe-se do carácter de encadeamento linear dos genes: pode fa 
zer-se a carta genética dos cromossomas (cartas factoriais) e so
bre eles encontrar genes alinhados a seguir uns aos outros como 
pérolas de um colar. Podem mesmo alinhar-se mutações num mesmo 
gene. 

Começa assim a conf igurar-se o genótipo como uma espécie 
de "molde interior", para usar um termo proposto por Buff on (1774), 
mas semelhante a um texto escrito, palavra após palavra, linha a-
pós linha. A imagem aparece já,pelo menos desde 1903,em Sutton - o meça 
nismo da hereditariedade só pode ser compreendido " se se admitir 
que os cromossomas transportam escritos nas suas estruturas e opor 
tunamente emparelhados, os caracteres dominantes - recessivos, segun 
do os mais diversos entrelaçamentos"(14). 

Admitida pois a relação entre os genes, nos cromossomas do 
núcleo celular, e os caracteres , o problema residia em compreen
der a natureza dos intermediários» que na célula traduzem as pres
sões hereditariamente transmitidas,ao mesmo tempo que se reproduz 
a estrutura cromossómica. 

Ora, apesar dos progressos da genética, sobretudo nos pri
meiros anos da década de trinta, o enigma fundamental da reprodu
ção não tinha ainda uma resposta satisfatória. "Os genes de Mor
gan permaneciam, com efeito, pequenos demónios singularmente ima
teriais. Ninguém conhecia a sua natureza nem suspeitava por que 
mecanismo as suas mutações internas podiam repercutir-se sobre as 
características visíveis de um organismo " (15). Concebidos como 
unidades algébricas abstractas, quase uma espécie de "caixas pre
tas", desconhecia-se-lhes qualquer tipo de suporte químico da es
trutura interna ou o modo como poderiam exercer a sua função. 
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Será graças aos progressos da bioquímica e biofísica e 
particularmente ao conceito de macromolécula, (Staudinger, 1927) 
que proteínas e ácidos nucleicos passarão a ocupar o centro das 
preocupações da disciplina. Dentre aquelas, era sobretudo nas en
zimas, dotadas de propriedades catalíticas extremamente precisas 
e eficazes , que parecia residir a originalidade da química dos 
seres vivos. Cada actividade enzimática particular, torna-se o atributo de 
de uma proteína particular. Compreende-se ao mesmo tempo que é graças ã pre
sença duma enzima específica que as múltiplas reacções que constituem o meta 
bolismo celular se podem realizar a uma velocidade apreciável. 

Mas os estudos sobre o metabolismo só podiam ter interes 
se na medida em que pudessem ser ligados aos mecanismos da trans 
missão hereditária das regras que os especificam. 

Consegui-lo exigia,no entanto, uma aproximação difícil- a 
da genética e a da bioquímica. E difícil, porque, como François Jacob 
fez notar, cada uma das duas ciências referia-se ( nos princípios * 
do século XX) ao seu próprio modelo."De um lado, os químicos fa
lam de estruturas moleculares e de catálise enzimática; eles ex
plicam o modo como os organismos tiram a energia do meio e inver 
tem assim o curso natural das coisas: não é só um fluxo de maté
ria que atravessa o organismo, mas também um fluxo de energia. Do 
outro lado, os geneticistas descrevem a anatomia e fisiologia du
ma estrutura de ordem .... alojada nos cromossomas; atribuem ã sua 
fixidez a memória da espécie, às suas mudanças o aparecimento de 
espécies novas. As qualidades dos seres vivos repousam no fim de 
contas sobre duas entidades novas: o que os bioquímicos chamam pro 
teínas e o que os geneticistas chamam gene" (16). 

Cada especialista consagrava-se ao estudo dos seus proble-
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mas com o seu material, os seus conceitos, as suas técnicas pró
prias, chegando a ser possível, como o mesmo autor nota, num 
mesmo instituto coabitarem por vezes dois colegas, um interessado 
nos genes, outro nas moléculas. 

0 isolamento será em parte quebrado quando a relação "um 
gene -uma enzima" for finalmente estabelecida. A ideia de que os 
genes controlam a síntese das enzimas foi inicialmente apresenta
da em 1902 por A. Garrod, mas mais de três décadas passaram até 
que, tal como no caso das descobertas de Mendel, fosse possível 
aceitá-la. Para tal foi significativa a escolha de um novo mate
rial vivo como objecto de estudo,por parte dos geneticistas. Foi 
necessário abandonar as plantas superiores e a preciosa drosófila, fundamen 
tais no estabelecimento da teoria cromossómica e começar a culti
var fungos e bactérias, quer dizer, microrganismos. Com estes é 
possível observar variações genéticas muito diferentes das que a âro 
sófila permitia, pois que se trata de modificações na aptidão do 
organismo para crescer em certos meios nutritivos. 0 aparecimento 
de mutantes bioquímicos mostra então, claramente, que o resultado 
habitual de uma mutação é tornar impossível uma etapa precisa do 
metabolismo, por deficiência de uma particular enzima. Pode-se , a 
partir daí,identificar nas células do mutante a molécula falseada 
Ela conserva algumas das propriedades da molécula normal mas per
deu a eficácia enzimática. 

A existência de um material de investigação para o qual os 
acontecimentos mutacionais, ao nível genético, são revelados por 
consequências directas ao nível funcional, será pois determinante 
no triunfo da biologia molecular. 

Entre 1940 e 1945,0. W. Beadle e E. L. Tatum estabelecem 
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a existência de uma correspondência unívoca entre um gene e uma 
reacção química. Em essência, determinaram que para cada gene have
ria uma enzima correspondente. Mas.se em 1940 a natureza proteica das 
enzimas era já bem aceite (embora a variabilidade da sua composi
ção em ácidos aminados fosse ainda sujeita a numerosas discussões) 
a natureza dos genes era, contudo, hipotética sendo por isso funda
mental compreender a sua natureza química,para estabelecer a cor
respondência entre genes segregados por, via mendeliana e proteí
nas detectadas quimicamente. 

Quando rebenta a Segunda Guerra Mundial duas questões per
maneciam sem resposta definitiva: Qual é a natureza química dos ge 
nes? Quais são as regras que determinam a estrutura química das pro 
téinas? 

Sabia-se que os cromossomas continham o suporte químico da 
hereditariedade e a genética tinha estabelecido o encadeamento li
near dos genes. Desde 1867 que Miescher isolara uma substância,, a 
que chamou nucleína, a partir do núcleo das células de pus, e in 
dicara que ela podia ter uma relação com a hereditariedade. Somais 
tarde são conhecidos os seus motivos principais: moléculas muito 
complexas (nucleotídeos) formadas por um açúcar, a desoxirribose, 
um agrupamento fosfato e quatro tipos de bases chamadas adenina A, 
timina T, guanina G e citosina C. 

Ora, de acordo com uma hipótese sugerida em 1931 por. Le-
vene, pensava-se que estas quatro moléculas se associavam em quanti 
dades equi-moleculares sob a forma de tetranucleotídeos. Conside
rar ci nucleína (também chamada ácido desoxirribonucleico, DNA) como 
uma simples estrutura repetitiva, fazia o ácido nucleico surgir, como 
uma espécie molecular sem variedade nem fantasia, sem aptidão por-
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tanto, para desempenhar o menor papel na hereditariedade. Era pois 
às proteínas que era atribuído esse papel. 

Essa seria, possivelmente, uma das razões que explica o fac 
to de em 1944 a comunidade científica parecer pouco entusiasmada 
com o aparecimento de um artigo de T. 0. Avery, M. >lcCarty e C. 
MacLeod no qual se estabelecia que o ácido desoxirribonucleico era 
o suporte químico dos genes. Parece, no entanto, que os autores ti 
nham consciência do significado genético do seu trabalhof pelas pró 
prias palavras com que o introduzem: "Os biólogos tentaram durante 
muito tempo,por meios químicos, induzir em organismos mais comple
xos mudanças específicas e previsíveis, posteriormente transmis
síveis caro caracteres hereditários. Entre os microrganismos, o mais 
espantoso exemplo de alterações específicas e hereditárias, na es
trutura e funcionamento da célula, que podem ser induzidas experimen 
talmente e são reprodutíveis em condições bem definidas e adequada 
mente controladas, é a transformação de tipos específicos de pneumo 
cocos" (17). 

Se bem que se discuta o impacto destes trabalhos de "trans 
formação" (de uma bactéria de um determinado tipo,noutro) na impo
sição da ideia do DNA como material genético (18) , o facto é que Delbruck, 
muito mais ligado à genética que ã bioquímica, como notámos já, es 
crevia - na sequência do aparecimento do artigo de Avery-dirigindo-se 
a Hershey, como ele membro do "grupo dos fagos". 

"Suponho que viu o artigo de Avery sobre a identifica 
ção da misteriosa substância que provoca uma conversão do tipo nos 
pneumococos. Ele acredita que se trata de um ácido [desoxi] ribonu 
cleico. Mirsky parece pensar que a evidência não é boa, mas eu não 
sei.... Parece-me que a genética está sem dúvida perdendo terreno e 
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talvez vivamos até ver o dia em que saberemos alguma coisa sobre a 
hereditariedade na bactéria, embora as pobrezinhas nem sequer te
nham sexo". 

Na resposta Herschey escreveu: 
"Penso que o artigo de Avery é muito satisfatório. Os cri

térios de identificação que eles usaram são os únicos de que vir
tualmente dispomos. Sem dúvida que é perturbadora a convicção de 
que o gene é por excelência a pista, mas se se estiver errado o tem 
po o dirá"'(19) . 

E foi realmente necessário tempo para, possibilitando/urna certa 
redundância da evidência ou uma operacionalidade do paradigma, como 
outros dirão, convencer a comunidade científica da exactidão dos re 
sultados de Avery. Em 1952 o próprio Herschey e Chase, com as suas céle
bres experiências de infecção de culturas de Escherichia coli por 
fagos,, fornecem uma indicação de que era possível encontrar casos em que 
as proteínas não se auto-replicam, o que permitia pensar na plausi 
bilidade do DNA como material genético. 

Entretanto em 1950 Chargaff,. investigando a estrutura quími 
ca do DNA, havia mostrado a sua variabilidade, ao mesmo tempo que 
estabelecia que o conteúdo de DNA em adenina é igual ao conteúdo 
em timina, assim como o conteúdo em guanina é igual ao da citosina. 

Em 1950 o DNA era pois conhecido como um polímero de eleva 
do peso molecular, contendo além das quatro bases uma cadeia de 
açúcares (desoxirribose) e fosfatos (que lhe dão o carácter ácido). 
A sequência das bases era desconhecida mas observavam-se algumas re
gularidades quantitativas na sua composição. E,embora a estrutura 
química do DNA tivesse sido determinada, a sua geometria molecular 
permanecia um mistério. 
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A chegada à sua compreensão passou entretanto por progrès 
sos notáveis na decifração da estrutura espacial das proteínas, 
uma vez que ia parecendo bem claro,que os genes, não só controla
vam a sua síntese ou revelavam a sua existência, mas determinavam 
a sua sequência em ácidos aminados. 

É a L. Pauling, especialista de química orgânica e repre 
sentante na Califórnia da "escola" estrutural, que se deve a pro
posta da estrutura secundária das proteínas em hélice alfa, resul 
tado obtido por recurso ã técnica de difracção de raios X e ao 
método de construção de modelos, processo cuja influência poste-
terior vai ser notável, sobretudo nos trabalhos de Watson e Crick. 

Contrariamente ao que a sua complicação aparente podia fa 
zer crer, a hélice é uma forma primitiva. A simples auto-associação 
de (macro) moléculas idênticas tende necessariamente a constituir 
uma hélice. E se nos anos trinta o conceito de hélice era já tido 
como um importante constituinte das moléculas biológicas (incluin 
do os cromossomas), é sem duvida a L. Pauling que se deve um espe 
cífico interesse pelas propriedades das hélices. 

Um dos investigadores mais sensíveis a este tema 
era um físico (como aliás a maior parte dos que se ligam ao adven 
to da biologia molecular) - Francis Crick. 

A seguir ã Segunda Guerra Mundial, Crick interessa-se es
pecialmente pela aplicação de princípios físicos aos problemas bio 
lógicos. 0 seu objectivo era tentar mostrar, que áreas aparentemen 
te tão misteriosas para serem explicadas pela física e pela quími 
ca podiam de facto sê-lo por essa via. 

Na mesma época, sensivelmente desde 1951, Wilkins e Franklin 
obtêm, pelo emprego do método de difracção de raios X., : diagramas 
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mostrando uma grande regularidade na organização architectural das 

f ibras de DNA. 

As condições necessár ias para a chegada ã proposição da 

es t ru tu ra em dupla hé l ice do DNA estavam pois encontradas (2 0). Pa 

ra i s so foi determinante, que a uma biologia espar t i lhada em dife 

rentes especia l idades , genét ica , bioquímica, b io f í s i ca e f i s i o l o 

g ia , sucedesse (afinal por imposição das próprias c a r a c t e r í s t i c a s 

do objecto de estudo) uma convergência de análises e uma combinação de métodos. 

Já não era poss íve l . es tudar de um lado os genes, de outro 

as reacções químicas, de outro ainda os e fe i to s f i s i o lóg i cos . Orga 

nismos ou cons t i t u in t e s só podem i n t e r p r e t a r - s e por referência mú 

tua. Jacob resume bem esse t r a j e c t o : "Obrigada outrora a i s o l a r -

-se para def in i r os seus objectos e métodos, a biologia ê agora con 

duzida a assoc iar -se es t re i tamente ã f í s i c a e ã química. O que não 

lhe r e t i r a de modo algum o seu ca rác te r próprio" (21). 

A sedução do conceito de informação 

Estes primeiros apontamentos sobre as etapas que hoje nos 

parecem mais marcantes na chegada à biologia molecular foram aqui recolhi 

dos com a vista a esc larecer uma questão que relembramos : como explicar 

o aparecimento de um programa de investigação biológica interessado na infor

mação biológica, ao lado de outro que parecia ignorá-la completamente? 

O quadro f i c a r i a muito incompleto se não o iluminássemos 

com duas outras perspect ivas : 

Paralelamente a essa aproximação in terna da b io logia , cor 

r e l a t i v a do seu abraço com a f í s i c a e a química, a época oferecia 



 219 

à compreensão da lógica da hereditariedade um modelo singularmente 
adequado: a lógica de uma calculadora. 

A teoria da informação (a que Shannon em 1948 e,juntamente 
com Weaver, um ano depois, haviam dado forma rigorosa) e a cibernéti 
ca, elaborada por Wiener na mesma época, propunham o conceito de in 
formação e de regulação por retroacção, como uma linguagem que irá 
parecer ideal para falar do material genético. 

Assistese assim,progressivamente, a uma substituição no voca 
bulário dos biólogos de termos como "especificidade bilógica","com 
ponente genética", "material genético", etc, pelo termo muito mais 
sugestivo de informação genética. 

A associação mais imediata para falar da hereditariedade te 
rã sido inicialmente (como páginas atrás referimos) a de texto es
crito. Ë fãcil admitir que essa ideia favoreceu, de modo natural, 
as de leitura, mensagem, comunicação e, finalmente,a de transmissão 
e conteúdo informacional (22). 

Simultaneamente, em certos meios científicos, desenhavase, 
sob proposta de alguns físicos, a ideia de que a "especificidade 
biológica" podia ser algo de uma natureza física particular e ines 
perada. Não surpreende assim, como veremos, que para esses espíri
tos, o conceito de informação, pouco a pouco merecedor duma aborda 
gem científica, aparecesse como um candidato adequado a concreti

zar essa originalidade do mundo vivo. 
Um programa de investigação centrado na informação bioló

gica pode assim ser entendido, em parte, como uma consequência do 
que Stent designa,uma peculiar atitude intelectual dos investiga
dores" quanto às relações da física com a biologia e quanto ao pa
pel da bioquímica (23) . ,...,.■.. . 
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Convencidos, como parecia razoável admitir nos anos trin
ta, que a física é que explicaria a biologia,os investigadores preo 
cupados com a estrutura das moléculas biológicas,recorriam ã bio
química, interessando-se muito pouco pela genética, cujas relações 
com a física e a química eram,então,muito pouco claras. 

A adesão dos geneticistas às ideias de informação biológi
ca surgia assim como algo pouco convencional, revolucionário até, 
para a época, e arrancava pois da convicção de que seria, ao con
trário, a biologia,que poderia trazer grandes novidades para a fí
sica (24) . 

Ora esta determinação do lugar da biologia em relação' à fí 
sica ê central na polémica que opõe vitalismos e mecanicismos, emer 
gentismo e reducionismo. Daí que, ao encontrarmo-la agora envolvi
da com uma adopção (ou indiferença) face ao conceito de informação, 
tenhamos que procurar perceber como se forjou, ao mesmo tempo, essa 
ideia de que uma ciência da vida podia exigir um novo estilo de fí 
sica. Desse modo iremos desbravando o terreno que nos levará a uma 
resposta a essa outra questão de que inicialmente arrancámos: será 
que a informação ao entrar na biologia permitiu ou não romper de 
vez comas metafísicas de tipo vitalista? 

O lugar da biologia face à física 

Não foi da parte dos biólogos,mas de alguns físicos, que par 
tiu a suposição de que a biologia poderia ser uma nova fronteira. 

Em 1952 numa comunicação ao II Congresso Internacional de Fo
toterapia em Copenhaga, o físico Niels Bohr proferiu uma conferên
cia subordinada ao tema "Luz e vida". Aí aparece claramente tecida 
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a ideia de que alguns fenómenos biológicos poderiam não ser comple 
tamente explicáveis a partir dos conceitos convencionais da física. 

"Reconhecer o que significam,para as funções dos organis
mos vivos,os seus traços essencialmente atomísticos não basta para 
descobrir uma explicação do conjunto dos fenómenos biológicos. 0 
ponto decisivo é a seguinte questão: para compreender a vida a par 
tir da experiência física, não nos faltarão certos pontos de vista 
essenciais na nossa análise dos fenómenos naturais?.... É neces
sário ter em conta,que as condições das investigações biológicas e 
físicas não são directamente comparáveis, porque a necessidade de 
manter com vida o objecto das primeiras,envolve uma limitação que 
não existe para as segundas. Nós mataríamos com toda a certeza um 
animal,se tentássemos aprofundar o estudo dos seus órgãos até de
terminar o papel dos átomos individuais nas funções vitais. Daí re 
sulta que, em toda a experiência sobre os seres vivos subsiste , ne 
cessariamente,uma incerteza sobre as condições físicas às quais es 
tão submetidos; e isto conduz-nos a pensar que a liberdade mínima, 
que nós somos deste modo obrigados a conceder aos organismos,é su
ficiente para lhes permitir ocultarem-nos, de algum modo, os seus 
segredos últimos. 

Deste ponto de vista, a existência da vida deve ser consi
derada como um facto elementar,que não pode ser fundado sobre ne
nhum outro e deve ser tomado como ponto de partida da biologia, do 
mesmo modo que a existência do quantum de acção, elemento irracio
nal do ponto de vista da mecânica clássica, forma,juntamente com a 
existência das partículas elementares, a base da física atómica. A 
nossa tese da impossibilidade de uma explicação físico-química das 
funções vitais propriamente ditas poderia ser, neste sentido, aná-
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Ioga à da insuficiência da análise mecânica para compreender a es
tabilidade dos átomos" (25). 

Ora Delbruck, um dos fundadores do "grupo dos fagos" e um 
dos principais animadores da "escola" informacional,como já referi 
mos, fora aluno de Bohr. A sua entrada para a genética dos bacte-
riófagos é relembrada por um seu colaborador, Zimmer,nos seguintes 
termos: 

"Delbruck interessou-se pelo nosso trabalho, contudo, não 
consigo lembrar-me exactamente como é que o contacto foi estabele
cido, mas lembro-me nitidamente das discussões que se seguiram. 
Duas ou três vezes por semana encontrávamo-nos na casa de Timofeyev-
-Ressovky, em Berlim, onde conversávamos durante dez horas ou mais 
sem qualquer interrupçãp, comendo durante a sessão. É impossível 
avaliar quem aprendeu mais nesta troca de conhecimentos, ideias e 
experiências, mas o facto é que,alguns meses depois, Delbruck esta
va de tal modo interessado na biologia quantitativa e particular
mente na genética, que se estabeleceu,neste campo,permanentemente" 
(26) . 

Em 1935 os três investigadores publicaram, em conjuntot um 
artigo sobre a mutação e a estrutura do gene. Retrospectivamente é 
possível avaliar a sua importância: ele resultava de algo verdadei 
ramente novo: a aproximação de duas disciplinas até aí separadas, 
a física e a genética. Delbruck estava convencido de que o gene era 
uma molécula, ou parte dela, nos termos da física quântica. Molé
cula em estado estacionário,com átomos estabilizados na sua posi
ção e estado electrónico. A analogia com a teoria quântica permiti 
ria pensar as mutações como "saltos quânticos" para formas isoméri 
cas. 
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Simplesmente, esse aroma de física, que doravante impregna 
rá as concepções da genética teórica, manifesta-se 7-.j1c.caso de Del 
briick, impressionado pois com a estabilidade dos genes - nessa 
particular concepção sugerida por Bohr, de que poderia existir um 
princípio de incerteza biológico,formalmente análogo ao de Heisen 
berg em física que, em última instância, impediria a nossa com
preensão dos detalhes menores da genética. 

Entre a física e a biologia existiria então, segundo ain
da a sugestão de Bohr, uma espécie de complementaridade*entendida 
no sentido não só de que a biologia não é redutível à física - daí 
que aconselhasse a que na formulação de teorias sobre a célula,não 
se receasse contradizer a física molecular - mas, também, de que a 
aproximação entre as duas disciplinas se faria pela descoberta de 
novas leis da física. 

É neste espaço mental, marcado em parte por esse esforço 
em preservar a especificidade da biologia,face aos reducionismos 
físico-químicos,que se vem pois insinuar a ideia de informação ge
nética. Acontecimento mais histórico do que físico, a célula exi
giria que se compreendesse, mais do que a sua estrutura, a sua ca 
pacidade de perpetuação. "Delbruck desejava uma nova aproximação 
da biologia e de facto, nota P. Thuillier, mesmo não tendo razão ao 
negligenciar a bioquímica, compreendeu que era necessário procu
rar outra coisa do que aquilo que se buscava até então. Esta ideia 
de informação no meio do século XX era ainda uma ideia nova; foi 
talvez preciso o romantismo e o antibioquimismo de Delbruck para 
ousar propor, mesmo que de modo vago,um novo estilo de pensamento 
biológico" (27). 

http://7-.j1c.caso
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A concretização da ideia de informação genética caberá, 
posteriormente,a outro físico: Schrõdinger, um dos fundadores da 
mecânica quântica. Mas,antes de considerarmos o impacto do seu 
pensamento na fundamentação teórica da biologia molecular , impõe-
-se um breve comentário sobre os diferentes "themata" e concep
ções filosóficas subjacentes a essas considerações contrárias da 
relevância da física para a biologia e, consequentemente, influen
tes no aparecimento dum programa de investigação centrado na in
formação e outro na estrutura das moléculas biológicas. 

Se o modo de perceber a realidade, inclusive a imaginação 
e a fantasia, podem/'tematicamente", orientar as opções intelectuais 
e práticas dos investigadores, o papel das opções metafísicas é 
normalmente central. 

Pensamos, com efeito, que,por detrás destas duas perspec
tivas de penetração dos mistérios da vida, se insinuam duas vi
sões do mundo mais ou menos divergentes: uma abre sobre uma meta
física mecanicista reducionista, outra desemboca num vitalismo e-
mergentista. 

Se na primeira se puder considerar determinante a presen
ça de uma metafísica naturalista e monista, que leva a considerar 
que tudo o que existe pertence a uma mesma ordem de realidade e 
obedece a leis imanentes e homogéneas entre si - de tal modo que 
tudo na natureza e em todos os fenómenos tem o seu fundamento e a 
sua explicação nas leis naturais - não hesitamos em reconhecer 
que, por detrás da atitude intelectual da "escola" estrutural em 
relação a física, é esta metafísica que se movimenta. 

Se um princípio de continuidade entre a física e a biolo
gia for então a única consequência aceitável, uma aproximação do 
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vivo por via "estrutural" é o trajecto consequente na investiga 
ção. 

Configurando-se, ao contrário, como mais sedutora,a ideia 
de que não existe uma ordem única no real, mas uma pluralidade de 
várias ordens independentes, a vida não pode então diluir-se na 
física,nem tudo o que os seres vivos fazem poderá ser feito pe
los átomos. A vida será qualquer coisa de diferente e qualquer 
coisa mais. Resta procurar a novidade intrínseca que ela deve en 
cerrar. A "escola" informacional parece ter feito sua esta visão 
do mundo, pois, embora animada por investigadores ligados à físi 
ca,parece préssentir-se, que na sua preocupação em encontrar as 
novas leis da física através da biologia, o mais significativo 
seria, não tanto a prevalência duma interpretação física, como a 
revelação da existência de algo realmente novo, que marcaria, fi
nalmente, a irredutibilidade da vida. Isso nos leva, aliás, a limi 
tar, deste ponto de vista exclusivamente , a "novidade" contida 
no pensamento biológico de Delbriick. Sob o ângulo filosófico, a 
sua posição relançava em certa medida e sob novas roupagens, uma 
paisagem noológica do passado... 

É nossa convicção, assim, e já na primeira parte desta obra o 
adiantámos, que,muito embora a biologia molecular venha realizar 
uma efectiva aproximação da vida à física, o que garantiria um 
mecanicismo, todo este seu contexto preparatório (hesitante quan 
to aos termos dessa comunicação) deixará uma porta aberta à sobre 

vivência de fragmentos vitalistas. Se o "núcleo duro" desta visão 
do mundo, ou pelo menos uma das suas mais fortes 'tinturas de pro
tecção", for, realmente,a ideia de que a evolução traz novidades 
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irredutíveis (já que o hard core poderá ser o apelo, mesmo que 
discreto, a uma acção da providência substituindo de certo modo a 
"alma" aristotélica, o que acrescente-se mostra também, como a 
corrente vitalista, finalista, arrancou, genericamente, duma assi
milação do vital a realidade mental) a "escola" informacional ofe 
recerá a essa especificidade vital, uma designação insuspeita para 
a época: a vida como informação (28). 

Mais adiante concretizaremos este nosso ponto de vista. É 
que,entretanto,a clarificação de todo este contexto de ideias na 
base duma associação da biologia molecular com a noção de infor
mação, obriga-nos, como atrás prometemos, a referir Schrõdinger , 
pois,quer Crick, quer Watson quer Wilkins, como tantos outros fí
sicos e biólogos de então,nele encontraram o verdadeiro desafio 
no esclarecimento de "0 que é a vida?" (29). 

Schrõdinger cita explicitamente Delbruck: "A partir do mo
delo geral da substância hereditária, apresentado por Delbruck,re
sulta que a matéria viva, embora não escapando às "leis físicas", 
tal como estão hoje estabelecidas, envolve "outras leis da física" 
ainda desconhecidas, mas que, contudo, uma vez reveladas forma
rão parte integrante desta ciência tal como as outras" (30). 

A incapacidade da física e da química para explicarem os 
acontecimentos de que o organismo é cenário,seria uma situação 
ultrapassável,pois o facto de os organismos serem maiores que os 
átomos não significa que não obedeçam a leis físicas exactas. In 
clusivamente, a peculiar qualidade da matéria viva de evitar a 
tendência para o equilíbrio, não a furta a uma obediência ã ter 
modinâmica,pois que "bebendo ordem do meio" o organismo alimenta 
-se de neguentropia,cuja última fonte é o sol (31). ; ,,,;;, : ,,; 
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O verdadeiro problema a exigir uma explicação, tal co
mo Delbríick sugeria, é o da base física da informação genética. 
Como compreender a estabilidade dos genes face às flutuações a 
que, como toda a matéria, deverão estar sujeitos? 

"A espantosa capacidade de um organismo de concentrar 
uma "corrente de ordem" em si próprio escapando assim a uma de 
terioração no caos atómico.... parece estar relacionada com a 
presença de "sólidos aperiódicos", as moléculas de cromossomas, 
que, sem dúvida, representam o mais elevado grau de associação 
atómica ordenada que conhecemos - muito mais elevada do que a do 
comum cristal periódico - em virtude do papel individual que ca 
da átomo, cada radical, aí desempenha" (32). 

Esta concepção de que o material hereditário, o cromos 
soma, era um "cristal aperiódico" contém (para além da ideia de 
estrutura ordenada, que o cristal envolve) a noção de aperiodi 
cidade, altamente sugestiva para os geneticistas, interessados 
na informação mais que na estrutura. Se o material hereditário 
tem uma natureza aperiódica isso implica que contém uma certa 
informação. Uma estrutura periódica, pelo contrário, só autori 
za o armazenamento de uma muito pequena quantidade de informa
ção, no limite dássub-unidades que constituem a estrutura n vezes 
repetida. 

Esta era pois uma hipótese que, se aplicada ao ácido de-
soxirribonucleico (DNA), abria muito mais horizontes do que a de 
Levene de um DNA constituído por conjuntos repetidos de um mo
tivo formado por "tetranucleotídeos". 

Schrõdinger admitia ainda que o cromossoma possuía, sob 
a forma de um código miniatura, semelhante ao código morse, to
do o devir do organismo, do seu desenvolvimento e funcionamento, assim como 
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os meios para pôr este programa em execução, o que correspondia ã 
explicação molecular da substância hereditária apresentada por 
Delbriick. 

Nos anos quarenta, numa época em que a física se interro
gava sobre a legitimidade dos seus trabalhos, após a utilização 
militar da energia atómica, a obra de Schrodinger, descrevendo a 
hereditariedade em termos de estrutura molecular, ligação intera-
tómica e estabilidade termodinâmica, constituiu, para grande par
te dos investigadores, um convite irresistível a sondar os misté
rios e promessas que a biologia parecia encerrar. 

0 estabelecimento do "dogma central" e o 
modelo cibernético e informacional 

Da parte da física,o aplainamento do terreno,que permiti
rá a adopção de um ponto de vista informacional pela genética,es
tava pois feito. Ao mesmo tempo o conceito de neguentropia parecia 
estabelecer uma relação não conflituosa da vida com a termodinâmi 
ca. Szilard havia já (1929) sugerido as relações possíveis entre 
informação e neguentropia , o que permitiu criar uma espécie de lin
guagem muito geral susceptível, em princípio, de ser entendida si 
multaneamente pelos físicos e pelos biólogos. 

Entretanto, já o sabemos, constituídas como domínios cien 
tificos a teoria da informação e a cibernética, é o próprio Wie
ner que,no começo da década de cinquenta, propunha (ao mesmo tempo 
que sugeria que o animal e a máquina são sistemas de regulação por 
retroacção) que o organismo, a semelhança do modo como funcionam 
a rádio ou a televisão, pode ser considerado cato uma mensagem (33). ; 
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Quando no outono de 1951, Watson chega a Cambridge e se 
associa a Crick, cujo interesse, como vimos, incidia na determina 
ção da estrutura do material genético por difracção de raios X, le 

va com ele muito do espírito que animara o "grupo dos fagos". Alu 
no de Luria, parecia nutrir uma profunda reverência pela figura 
lendária de Delbriick, aceitando ao mesmo tempo as ideias bastante 
românticas da filosofia alemã adoptadas pelo grupo (34). 

Watson seria assim,como que uma espécie de ponte entre a 
"escola" informacional e a "escola" estrutural de biologia molecu 
lar. Curiosamente, e para lá da possível desarmonia dos seus qua
dros metafísicos, será do cruzamento dum pensamento informacional 
com um pensamento estrutural, que resultará a descoberta de Watson 
-Crick de 1953. Vejamos como: 

Plausível a ideia de que era o DNA o suporte básico da he 
reditariedade, conhecida a sua composição química,o problema que 
restava, mas que era afinal decisivo, consistia em compreender a 
sua arquitectura. Como se dispunham as bases de modo a tornarem 
possível a expressão das diferentes mensagens genéticas? A ideia 
de uma estrutura em hélice pairava já, inclusivamente Pauling pro
puser a-a para as proteínas. Mas quantas hélices no caso do DNA, 
uma, duas, três, quatro? 

Quando finalmente, (e por um processo que imitava a estra 
tégia de Pauling construindo modelos e jogando com as diferen
tes peças) Watson troca de novo, após várias tentativas, as posi
ções das bases em diferentes possibilidades de emparelhamento e re 
para que um par de adenina-timina, unidas entre si por duas pon
tes de hidrogénio, era idêntico ã forma do par guanina-citosina, a 
solução estava encontrada: em cada degrau tinha que estar presente 
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uma base pequena e uma base grande. Não uma qualquer. A timina ti 
nha que ser emparelhada com a adenina e a citosina com a guanina. 
A regra de Chargaff resultava como uma consequência lógica da es
trutura em hélice dupla do DNA. 

0 mais excitante, no entanto, para além da beleza do mode 
lo, como consideravam os seus autores, é que a dupla hélice suge
ria um esquema de replicação, pois emparelhar sempre adenina com 
timina e guanina com citosina significava, que a sequência de ba
ses das duas cadeias era complementar uma da outra. Uma vez conhe 
cida uma determinada sequência de bases numa cadeia, a da sua acom 
panhante podia ser imediatamente determinada. Conceptualmente,, era 
então muito fácil compreender como uma única cadeia podia ser o 
modelo para a síntese de uma outra com a sequência complementar. 

A duplicação dos genes tornava-se assim clara e um primei 
ro código, o código da auto-reprodução segundo uma regra de subs
tituição chamada hoje de Watson-Crick, estava decifrado. 

A regra que permitiria explicar a relação,anos antes esta 
belecida, entre um gene e uma proteína, entre uma série linear orde
nada de desoxirribonucleotídeos e uma série linear ordenada de á 
eidos aminados permanecia, contudo, uma incógnita. 

Em menos de dez anos, a resposta, pelo menos nas suas gran
des linhas, será encontrada e é então que se assiste àquilo que 
se poderia considerar a plena instalação de um vocabulário infor-
macional e cibernético. 

Nos termos de Crick "O problema de como uma sequência de 
quatro coisas (nucleotídeos) pode determinar uma sequência de vin 
te coisas (os ácidos aminados) ê conhecido como o problema da "co 
dificação" (35), 
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Da sua decifração resultará uma teoria geral que ficou a 
designar-se, a partir da sua proposta, como o "dogma central" da 
biologia molecular, segundo c qual o funcionamento celular e,por 
extensão,o desenvolvimento embrionário são o resultado de uma 
transmissão de informação genética numa única direcção: do DNA pa 
ra as proteínas. Esta teoria na sua forma radical implica um de
terminismo rigoroso,onde uma sucessão de acontecimentos encadea
dos uns nos outros (sucessão que constitui a organização espacial 
e temporal de uma célula)é compreendida como a execução de um pro 
grama (no sentido de programa de ordenador) inscrito nas sequên
cias nucleotídicas do DNA: o programa genético. 

Torna-se assim bem claro,que as descobertas da bioquímica 
molecular só se tornam operatórias, do ponto de vista do seu po
der de explicação do funcionamento celular, graças ã utilização 
de noções directamente saídas da teoria das comunicações: não só 
programa, não só informação,mas também código e mensagem. 

Jacob resumiu perfeitamente a situação, por isso lhe dare 
mos agora, longamente,a palavra: 

"A imagem que descreve melhor o nosso conhecimen 
to da hereditariedade é sem dúvida a de mensagem química.Uma men 
sagem escrita não com ideogramas como em chinês, mas com um alfa
beto, como em morse. Do mesmo modo que uma frase constitui um seg 
mento de um texto, um gene corresponde a um segmento de ácido nu 
cleico. Nos dois casos um símbolo isolado não representa nada; 
só a combinação dos sinais ganha "um sentido". Nos dois casos, 
uma dada sequência, frase ou gene,começa e termina por sinais de 
"pontuação". A transformação da sequência nucleica em sequência 
proteica assemelha-se ã tradução de uma mensagem, que chega cifra 
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da em morse mas só toma sentido uma vez traduzida, por exemplo, 
em francês. Ela efectua-se por intermédio de um "código" que dá a 
equivalência dos sinais entre os dois "alfabetos". 

A actividade dos genes, a ordenação das unidades nas ca
deias proteicas representam pois um trabalho muito mais subtil, que a 
sua reprodução,ou seja a ordenação de unidades nucleicas. P a r a a tradu
ção e a formação das ligações químicas das proteínas, a célula 
bacteriana manifesta uma complexa aparelhagem. As .sínteses de 
proteínas efectuam-se em duas etapas sucessivas porque as unida
des proteicas são reunidas e polimerizadas não directamente so 
bre o gene, mas no citoplasma, em pequenos grânulos que constituem 
verdadeiras cadeias de montagem [ribossomas]. 

0 texto nucleico do gene é primeiro transcrito com o mes 
mo alfabeto de quatro signos, numa outra espécie de ácido nuclei 
co. Esta cópia designada sob o nome de "mensageiro" (36) associa
t e aos grânulos do citoplasma e traz-lhes assim as instruções 
que lhes permitem juntar as unidades proteicas,segundo a ordem 
ditada pela dos ácidos nucleicos. Aí se efectua a tradução do tex 
to genético recopiado na mensagem, graças ã intervenção doutras mo 
léculas, chamadas "adaptadores" (37) . 

Estes dispõem as unidades proteicas convenientes face às 
unidades nucleicas, estabelecendo assim uma correspondência uní
voca entre os dois alfabetos.Carregados com os seus adaptadores, 
os grânulos deslocam-se de uma extremidade à outra do mensageiro, 
como a cabeça de leitura de um magnetofone ao longo de uma faixa 
magnética. As unidades proteicas são assim alinhadas na ordem pres
crita pelo gene A cadeia é assim sintetizada passo a passo de 
uma extremidade à outra. 
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O código g e n é t i c o é hoje quase i n t e i r a m e n t e conhecido (38). 

Cada unidade p r o t e i c a corresponde a uma combinação p a r t i c u l a r de 

t r ê s unidades nuc le icas ,um t r ip le to , [que constitui a unidade de codifica 

ção - um codão]. Como existem s e s s e n t a e quatro combinações de três uni

dades n u c l e i c a s e s c o l h i d a s entre as quatro, a célula contém um "dic ioná 

r i o " de s e s s e n t a e quatro termos g e n é t i c o s . Quatro: t r i p l e t o s assegu

ram a "pontuação",quer dizer, indicam, no texto nucleico, o ccmeço e o fim 

das sequências que correspondem às cadeias proteicas. Cada um dos outros t r i 

pletos nucleicos " s i g n i f i c a " uma unidade proteica. Como o número destas uni

dades proteicas se limita a vinte, cada uma delas corresponde a vários t r ip le 

tos, a vários sinónimos no d i c i o n á r i o n u c l e i c o [degenerescência do có 

digo] o que permi te alguma f l u t u a ç ã o na e s c r i t a da h e r e d i t a r i e d a d e " . 

F ina lmente , e parecendo pois completamente aceitável, de um 

ponto de vista científico, a analogia entre ávida e a. informação, Jacob podia 

então acrescentar: "0 código g e n é t i c o parece u n i v e r s a l e a sua chave 

conhecida por todo o mundo v ivo" (39 ) . 

A t e n t a ç ã o v i t a l i s t a e o seu "perverso" modo de sobrev ivênc ia 

Ao tentarmos esta lacunar descrição (desde os f a c t o r e s de Men

de l â informação g e n é t i c a ) , de como a b i o l o g i a c r iou no desenvolvi 

mento da sua prob lemát ica i n t e r n a ("contex to de va l idade") as con 

d ições de adopção da t e o r i a da informação (que o seu "contexto de 

descober ta" lhe proporcionava) pretendemos também p e r s c r u t a r s e , 

ao f a z e r - s e in fo rmac iona l , e s t a c i ê n c i a conseguiu e l im ina r d e f i n i 

t ivamente a t e n t a ç ã o v i t a l i s t a que o an t i - r educ ion i smo em muitos 

s u s c i t a r a . Deixámos j á a s u s p e i t a de que é ho je p o s s í v e l a d m i t i r , 

que i s s o não t e r i a s i do assim t ã o f á c i l . Há mais de uma década,no 

e n t a n t o , a maior p a r t e dos b ió logos pensavam o c o n t r á r i o . 
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Stent, por exemplo, considerou que efectivamente a instala 
ção do "dogma central" provara, sem margem para dúvidas, que não 
existia qualquer paradoxo físico-químico no mundo vivo. Nenhuma ou 
tra lei da física se tinha encontrado,ao contrário do que Delbrúck 
e tantos outros físicos haviam acreditado. A orientação de muitos 
investigadores para o estudo do sistema nervoso representaria até, 
em muitos casos, ainda na opinião daquele biólogo, um resto do es 
pírito romântico,que animara alguns na procura de novidades bioló
gicas sensacionais em relação ao comportamento da matéria (40). 

François Jacob em 1970 não tinha dúvidas: "Com o conceito 
de programa aplicado â hereditariedade desapareciam algumas das con 
tradições que a biologia tinha resolvido por uma série de oposi
ções: finalidade e mecanismo, necessidade e contingência, estabili 
dade e variação" (41). 

Ao mesmo tempo, acentuava a continuidade da física com a 
biologia: "À medida que se estuda a fábrica bacteriana, que se des
montam os seus mecanismos, que se analisam as suas estruturas, na
da aí emerge que não pareça, pelo menos em teoria, ao alcance da 
nossa química experimental. Não há nenhuma solução de continuidade 
entre o comportamento das pequenas moléculas minerais e o das enor 
mes arquitecturas orgânicas, entre as reacções do não-vivo e as do 
vivo, entre a química de laboratório e a dos organismos" (42) . 

Este mesmo espírito tinha já sido expresso por Crick. Para 
este físico, que desembocara na biologia com o sucesso que se sa 
be, tudo o que até então se tinha descoberto em biologia molecular 
podia ser explicado sem esforço nos termos dos comportamentos es
tandardizados da química. O que Crick parecia pensar essencialmen
te era que a mecânica quântica era o fundamento teórico da vida uma 
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vez que toda a química podia, em princípio, ser deduzida da teoria 
quântica. Desse modo, conhecida a teoria matemática que suporta a 
biologia, tudo o que seria necessário fazer era passar ã sua plena 
aplicação, tanto quanto possível, até que algum obstáculo surgisse, 
o que aliás seria apenas uma consequência da complexidada do siste 
ma (43). 

Só que, na mesma época em que muitos biólogos se angustia 
vam com esta convicção de que "tudo o que faltava fazer era acabar 
de preencher o livro", um número de físicos notáveis avançava nou
tra direcção... 

W. Elsasser (1958) e E.P. Wigner (1967) não acreditavam que 
as leis da mecânica quântica fossem adequadas para explicar o sis
tema vivo. Elsasser postulou mesmo a existência de leis "biotóni-
cas", qiue governariam os sistemas vivos (44). 

Pondo a questão em termos de análise informacional do sis
tema vivo, Polanyi foi dos físicos que mais relutantemente encara
ram o optimismo reducionista de Crick. Existiriam princípios opera 
cionaís que governam o projecto e função de uma máquina, que não po 
dem ser deduzidos a partir de uma descrição do seu hardware por mais 
exacta e detalhada que ela possa ser (45). 

A ideia de que novas leis podiam estar ligadas a estes prin 
cípios operacionais mais elevados não.narrera pois, ea controvérsia 
reducionismo anti-reducionísmo, para alguns físicos, fazia ainda 
sentido. 

Se estivermos atentos, reconhecemos, sob esta argumentação,. 
a mesma corrente de pensamento, as mesmas opções metafísicas,os mes 
mos temas, diria G. Holton, que terão estado em parte ligados ao 
aparecimento dum programa de investigação em biologia molecular, cen 
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trado na informação. Mas quer fosse a informação a novidade especí 
fica da vida, quer as tais "leis biotónicas", o certo ë que o mes
mo "núcleo duro", ou algumas "cinturas de protecção" da filosofia 
vitalista em geral, resistiam aos avanços científicos. 

Isso nos parece, aliás, justificar a permanência nos nos
sos dias desses dois estilos de pensamento biológico, oue referimos na 
primeira parte, e que quase ninguém denomina já propriamente mecanicista/vita
lista, mas,com o vocabulário mais elegante que a epistemologia ho
je nos fornece, modelo do "cristal" e modelo da "chama". Face a uma 
biologia molecular "oficial" perfeitamente instalada, que pensa a 
vida como ordem cristalina, um modelo paralelo associa-a à "ordem" 
desordenada da chama, disputando-lhe os favores dos espíritos e dos 
actos dos biólogos, como sabemos já. 

Esta mudança na terminologia é significativa. Ela parece su 
gerir a necessidade duma renovação do modo como convirá discutir ho 
je as opções metafísicas subjacentes ãs diferentes atitudes teóri
cas e experimentais. 

Assim,se não parece difícil aceitar-se uma continuidade en 
tre os parâmetros gerais da metafísica monista e naturalista, subja 
cente ao mecanicismo tradicional, e o modelo "cristalino", imposto 
pela biologia molecular "oficial" ("leis simples e fenómenos bem co 
nhecidos podem ser suficientes para responder ãs questões mais pro 
fundas sobre a existência, o desenvolvimento e a estabilidade do vi 
vo")(46), é também admissível que um mesmo fundo ontológico (ou te
mático, diria ainda G. Holton) passe do vitalismo clássico ao mode 
lo concorrente da vida como "chama". Da convicção oposta de que de 
ve ser possível distinguir várias ordens no real, com uma indepen
dência de direito, passa-se ã defesa de uma irredutibilidade ir-
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recusãvel da vida. Este último aspecto, que permite definir a vida 
como emergência, como novidade, sobrevive, quanto a nós, a sua pró 
pria explicação molecular. 

E como? 
0 que a vida traz de novo e marca a sua diferença em rela

ção ã matéria e ã energia,é pensado, precisamente, através desse 
conceito multifacetado que é a informação. 

Ora a biologia molecular constitui-se sobre o pressuposto 
de que a vida é informação. 

É por ela que se reúne,, num conjunto organizado, aquilo que, 
caso contrario,se dispersaria. Procurar as bases físicas da infor
mação era o objectivo <3ue congregava num mesmo projecto, nas décadas 
de cinquenta e sessenta, todos os esforços de investigação em biolo 
gia molecular. 

Quer isto dizer que a dado momento e sem que isso fosse en 
tão perceptível, o conceito de informação servia a dois senhores: 
por um lado,permitia aos biólogos mais fisicalistas denunciarem qual 
quer resíduo de finalismo ou vitalismo, por outro, dava uma designa
ção científica a essa especificidade vital que sempre o vitalismo 
reivindicara, garantindo de modo sub-reptício que, realmente, a vi
da era "qualquer coisa de diferente e qualquer coisa mais". 

A informação acabara assim por ser, julgamos,uma das novas 
"cinturas de protecção" duma visão do mundo pluralista, muito mais 
aparentada ao vitalismo e cujo "núcleo duro" se opõe afinal, ao da
quela que lhe deu direitos de cidadania na biologia... 

Por isso se assiste a uma evolução das problemáticas e se
rá a volta do conceito de informação e daqueles que com ele mais 
directamente se prendem - ordem/desordem, acaso/necessidade, orga-
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nização, complexidade, etc - que as mesmas visões do mundo se ve
rão então,novamente,confrontadas. 

Vejamos melhor de que modo: 
Ao fazer também seu o vocabulário (mais do que os princí

pios teóricos) da teoria da informação, a biologia molecular rego 
zijava-se, já o vimos, com o modo ardiloso como escapava a dúvi
das metafísicas, que o seu estatuto de ciência não podia tolerar. 
E os espíritos foram então obrigados a uma certa convergência me
tafísica na direcção dum novo monismo, que a aproximação inegá
vel da física e da biologia impunha. 

Mesmo assim,é sempre possível ( a tradição filosófica e 
mesmo a nossa contemporaneidade ilustra-o a todo o momento) conce 
ber preferencialmente esse "monos" que resumiria o real, sob uma 
designação mais de índole fisicalista - foi a física que absorveu 
a vida e o homem - ou, ao contrário, mais de estilo biologista e 
animista~foi a vida (e o homem) que invadiram a física. 

Esta última versão pode ser defendida em várias frentes: 
de um modo mais tradicional, no sentido dum espiritualismo ( e o 
fisicalismo será então um materialismo) ou, mais recentemente, e 
com uma terminologia mais próxima das ciências, na direcção de um 
informacionismo - a informação, a comunicação, não será um ponto de 
chegada na evolução cósmica, previlégio da vida e mais particular
mente do homem, ela invadirá todo o universo. (Ou até, como já se 
ouve, - em resultado dum sofisticado "metabolismo estelar" - a vi 
da e a humanidade seriam produto de estrelas recicladas...). 

0 mais notável, porém^é que a evolução cientifica da nossa 
época favoreceu a percepção de que as divergências neste campo 
eram realmente "opções", isto é, a discussão entre um fisicalismo 
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ou um biologismo ou antropologismo, por exemplo, não arrancariam 
propriamente do estofo do próprio real, mas seriam antes um resul 
tado da posição do observador/conceptor,que o tentava compreender. 
Por esta via uma discussão metafísica do estilo mecanicismo/vita
lismo perde, desde logo, consistência. 

Só que há outros modos de ela se voltar a desenhar, mesmo 
no interior de um pensamento monista, obrigando â sua retoma. Se 
as diferentes fenomenologias recortáveis no real parecem recorren 
tes, circulares (e por via efectivamente do observador/conceptor) 
elas evidenciam,igualmente, uma realização processual, temporaires 
se real, que redescobre a necessidade de perceber a possível re
versibilidade ou irreversibilidade dos seus processos: 

Ë a evolução, em geral, o monótono desenrolar dum real sem
pre idêntico a si próprio, ou pelo menos obedecendo sempre às mes 
mas regras de composição, tal como uma partitura de música clássi 
ca, ou é antes uma criação inesperada e constante de novidades" 
mais no estilo da música de jazz? 

0 problema que faz agora sentido, uma vez apontada uma di 
recção metafísica monista, "integradora", é o da complexificação do 
real, o da lógica da organização,que então talvez não pertença só 
à vida, mas invada também a própria física... Ao mesmo tempo, a 
problemática da evolução darwiniana, é revista, pois se 
vida é informação, ou pelo menos susceptível de 
descrição operatória em termos informacionais, é o processo da 
complexificação informacional, organizacional, que terá gue ser 
elucidado. E as questões multiplicam-se... 

A informação compreendida como ordem, organização num sis 

a 
uma 
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tema, só pode aumentar a partir de uma ordem prévia ou supõe irruo 
ções de desordem? Ë a vida um produto dum principio de ordem a 
partir da ordem ou de ordem a partir da desordem? Valem estes princí
pios para toda a evolução cósmica ou tem a sua funcionalidade limi 
tada a certos níveis fenomenológicos? É a vida pensável como or
dem cristalina ou é antes a desordem controlada da chama , a imagem 
que se lhe ajusta? 

Ë então possível que a ideia de uma evolução criadora, e 
de imediato da vida como particular emergência, se insinue do la
do de uma reflexão que, ao contrário, se centrava na defesa dos 
seus fundamentos físicos e matemáticos, embora igualmente apoiada 
no conceito de informação. Quere dizer, uma discussão que parecia 
não fazer mais sentido acha meios de, paradoxalmente, sobreviver 
no interior dum quadro de pensamento, que julgava tê-la banido de 
uma vez por todas... 

Não tendo oportunidade já optar por um vitalismo ou meca
nicismo, a transposição do problema para uma questão sistémica 
de evolução e complexificação de sistemas organizados,redescobre, 
pois, a possibilidade de legitimar a ideia de uma novidade irredu 
tível da vida. Que isto se conseguisse com a introdução da infor
mação na biologia é um caso talvez inesperado, para aqueles que 
com mais força advogaram inicialmente a sua entrada. Em termos ge 
néticos e para suavizar em pouco o nosso discurso, quase se pode
ria falar dum caso de infecção de tipo bacteriofágico ... 

Ao mesmo tempo, assim se compreende porque é que as discus 
soes de sabor metafísico ã volta da vida se organizam agora pola
rizadas em torno dum paradigma de ordem ou de desordem. Mas isso 
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voltará a ser considerado nos capítulos seguintes. 
Todo este trajecto do pensamento biológico nos parece con 

firmado, quando comparamos o optimismo dos textos de 197 0 de Jacob, 
em que este biólogo constatava com segurança, a propósito da apro 
ximação da vida com a informação, que "raramente um modelo impos
to por uma época [teria] tido aplicação mais fiel" (47) e a pru
dência de A. Danchin, que, mais de uma década depois, reconhece: 

"Encontramos todo um fundo cultural fixado em tradições 
muito antigas, que tende a reduzir o vivo a alguns princípios ele 
mentares,ricos de conotações sõcio-políticas ( ordem, flutuações, 
hierarquias e mais recentemente, informação)"(48). 

Se como neurobiõlogo a aplicação do quadro teórico da teo 
ria da informação ã compreensão e organização do sistema nervoso 
é, na sua opinião, totalmente imprópria, ao nível do código gené
tico terã obedecido a uma necessidade meramente pedagógica, que se 
revela cada vez mais indesejável. 

A impressão que a argumentação de Danchin nos deixa, ten 
ta-nos a fazer uma transposição do célebre comentário de Jacob (a 
propósito da necessidade do biólogo pensar o vivo em termos teleo 
lógicos) para a situação actual, que o obriga a pensá-lo como in
formação. Não estranharíamos, com efeito, que, num futuro próximo, 
o próprio Danchin pudesse parafrasear Jacob do seguinte modo: "Du
rante muito tempo o biólogo encontrou-se diante da informação [em 
vez de teleologia] como ao lado de uma mulher sem a qual não pode 
passar, mas em cuja companhia não quer ser visto em público" (49). 

Enquanto Jacob via ainda no conceito de programa a possi
bilidade de dar um estatuto legal a esta ligação oculta, Danchin 
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tentará socorrer-se de um equipamento teórico e linguístico de ih 
dole sobretudo físico -química, evitando sempre que possível ter
mos com conotação tipicamente informacional, até porque a sua 
convicção é, de acordo com as teses do físico J. Tonnelat (1978), 
como veremos, que tal é absolutamente desnecessário. 

Ter-se-á pois este biólogo apercebido que, por uma espé
cie de "efeito perverso" (50), a informação cumpria na biologia 
uma função oposta àquela para a qual tinha sido chamada? Cremos que 
sim,mas a evolução da sua obra o dirá. 

Poder-se-á perguntar desde já: haverá responsáveis neste 
processo? Parece-nos que ele não é de modo algum alheio a uma cer 
ta facilidade, por parte dos pioneiros da biologia molecular, na 
adopção do vocabulário e de certos princípios da teoria da infor
mação, ou seja no modelo informacional e . cibernético, que se 
apresentava, realmente, na conjuntura teórica e sociológica do 
meio do nosso século, como fortemente atractivo, pela surpreenden 
te coincidência que parecia patentear-se, como vimos, entre os fe 
nõmenos da comunicação em geral e a vida. Hoje/é no entanto possí 
vel avaliar se ao resolverem-se assim alguns problemas, não se te
rão criado ao mesmo tempo outros tantos. Aqui estará presente 
umas das dificuldades básicas da investigação em biologia e que 
consiste, como vimos no capítulo anterior, numa fixação demasiada 
a um modelo particular, numa sua concretização quase literal, que 
ocultava a percepção da originalidade do objecto em estudo. Ê por ou 
tro lado curioso notar, que a interpretação que viemos fazendo re
encontra, em parte,a tese de Canguilhem segundo a qual o vitalismo 
terá sido, no desenvolvimento da biologia, o instrumento heurísti 
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co mais penetrante para a compreensão do organismo, enquanto os 
mecanicistas, que pareciam cientistas rigorosos,eram afinal ideó
logos sem o saberem. 

E, se já tarda uma consulta mais detalhada aos próprios 
biólogos sobre os limites e alcance deste consórcio entre vida e 
informação (até porque terão sido as suas progressivas preocupa
ções neste campo, que julgamos terão facilitado a posterior e recen 
te denúncia da dimensão informacional do discurso biológico, como 
porta involuntariamente aberta a extrapolações ideológicas e metafísi 
cas) teremos que ter um pouco mais de paciência,pois há ainda um 
esclarecimento prévio a fazer. 

Ê necessário, com efeito, precisar o espaço restrito da 
discussão aqui em jogo. 

Biologia, informação e linguagem 

São os parâmetros gerais do uso da noção de informação em 
biologia (isto é, as razões teóricas da sua adopção: de ordem pe
dagógica, ou simbólica, ou analógica, etc, etc.) que serão aqui 
consideradas e não propriamente aproximações com outras realida
des do universo comunicacional que envolvem a noção de informação, 
como é o caso, particularmente, da linguagem. 

Aí a questão circunscreve-se em esclarecer, por exemplo, 
se os fenómenos biológicos são susceptíveis de serem comparados ã 
estrutura duma específica forma de comunicação, a linguagem, ape
nas num sentido metafórico ou outros, ou até se o código genético 
é isomorfo ao código verbal, por razões que podem ser de filiação 
evolutiva (51) ou porque o código genético deva ser considerado 
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"como a mais fundamental de todas as redes semióticas e portanto 
como o protótipo de todos os outros sistemas de sinalização usa
dos pelos animais, incluindo o homem" (52). 

A perspectiva unitária, explicitamente defendida por 
Sebeok, pressupõe que a aproximação contextual entre códigos é pos 
sível, porque vida e linguagem são formas com uma estrutura infor 
macional comum. 

Este convite latente a um monismo, que em tudo veria feno 
menos de natureza comunicacional, levanta porém problemas que se 
prendem com a discussão da própria realidade física do conceito 
de informação. Isso estimula a desconfiaça dos biólogos que -
muito embora utilizem o vocabulário do linguista (significante/ 
significado, sintaxe/semântica, etc, etc) parecendo aceitarem, 
tacitamente, uma aproximação íntima entre o comportamento dos fe
nómenos vitais e linguísticos, com toda a sua possível conotação 
autropomórfica, - hesitam, contudo, quando se trata de dar um pas 
so mais, que seria admitir uma identificação total entre vida e 
informação. 

Nota-se,assim, que um vocabulário, em última análise muito 
próximo da teoria da informação, mas podendo ser mais ou menos de 
la isolado, continua a ser praticado por investigadores que, ao 
mesmo tempo, condenam formalmente, não só as bases científicas da 
teoria da informação,como a sua aplicação na compreensão da vida. 

Ë o caso particularmente de Danchin para quem a ideia fun 
damental a ligar ã noção de "código" não se prende ao universo da 
comunicação e da transmissão de informação, o que pode parecer bi 
zarro,, mas a de um instrumento relacional, que permite estabelecer 
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um certo isomorfismo entre duas estruturas. Um código é uma regra 
de substituição, de correspondência, daí que o "estabelecimento 
de um isomorfismo suponha a existência de objectos,que possam re
conhecer ao mesmo tempo um elemento da estrutura de partida e um 
elemento da estrutura de chegada"(53). 

Esclarecer qual o código em jogo na transposição de estru 
turas, por exemplo na replicação do DNA ou na sua tradução em pro
teínas, não implicaria, assim, a aceitação de que aí estivesse en 
volvida uma qualquer transmissão de informação. Embora seja difí
cil isolar as questões, pelo menos seria importante salvaguardar, 
que a comparação entre códigos ( genéticos, verbais, animais,etc.) 
podendo inclusive ter grandes vantagens heurísticas para a investi 
gação biológica, não obriga a associar à ideia de transposição de 
estruturas, a de uma necessária comunicação de informação, para 
passar de una a outra... 

A biologia molecular, a linguística e no fundo a semiolo
gia em geral ressentem-se aqui da falta de rigor que, habitualmen 
te, tem acompanhado o manejo destes conceitos. 

Num mundo onde a proliferação neológica e a absoluta li
berdade na terminologia criam uma situação babélica, será neces
sário encontrar os critérios científicos que especificam o que é 
informação, comunicação, linguagem, código, etc., para lá da pos
sível rede contextual, que poderá aproximá-los. Se parece evidente 
que comunicação, não será igual a "linguagem" ( outras formas de 
comunicação existirão: a participação ritual, por exemplo, a comu 
nicação por estimulação, por comunhão, e tantas outras) também se 
ria bem útil separar,cuidadosamente,a comunicação propriamente di 



- 246 -

ta do transporte ou da transmissão de informação (54). 

Uso do modelo informacional em biologia molecular 

Eis-nos, finalmente, em condições de considerar de forma 
mais directa o problema central deste capítulo: uso ou abuso da no
ção de informação em biologia molecular. 

Que o uso fácil e intuitivo é grande provam-no , em larga 
margem,os textos dos próprios biólogos, na maneira como organizam 
o seu discurso, particularmente desde 1949. Que uma reflexão criti 
ca o acompanhe é muito mais raro. 

Ë possível, contudo, encontrar um duplo estilo de denún
cia dos limites da sua opção: 

Um, muito menos evidente e ao qual fizemos referência, 
prende-se pois com uma crítica às dimensões ideológicas e às par
ticulares visões do mundo, que o conceito de informação pode vei
cular. 

Outro, igualmente sugestivo pelo material que fornece a 
uma reflexão sistémica e epistemológica sobre o estatuto cientí
fico da analogia, e no qual nos deteremos agora,incide directamen 
te sobre a força com que a incorporação da teoria da informação 
podia ou não ser feita na compreensão da vida e não será, aliás, 
de modo algum alheio à visualização da perspectiva anterior (55). 

Parece que foi realmente com um sentido analógico, que a 
informação foi usada para falar da vida. Se a significação do con 
ceito de analogia evoluiu com o tempo, "no sentido de uma flexibi 
lidade em relação aos limites geométricos e métricos iniciais.... 
[o seu] conteúdo subjacente subsistiu. Nele se encontra, essen 
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cialmente> a ideia de semelhança que implica ela própria,simul 
taneamente,a ideia de pontos comuns e de diferenças" (56) . 

Ë pois uma equivalência parcial, que a analogia pare
ce exprimir. Ela permite pôr em correspondência entidades dis 
tintas que se consideram equivalentes de um certo ponto de 
vista. Mas qual é esse ponto de referência comum,, que permite 
a aproximação? 

No caso que nos ocupa, diz ele respeito às relações 
sintácticas entre os objectos considerados, pode-se admitir 
uma relação estrutural entre vida e informação? Ou a analogia 
só pode ser puramente semântica,"sendo as relações estrutu
rais entre as entidades postas em correspondência reduzidas â 
sua expressão mais simples - afirma-se globalmente a sua exis 
tência, mas de modo algum são explicitadas"? (57) 

Se se admitisse a primeira hipótese,os problemas a co 
locar prender-se-iam, num primeiro nível, com uma questio-
nação da fisionomia do conceito de informação,que a teoria de 
Shannon oferece, para esclarecer até que ponto a vida como in 
formação cabe (ou ultrapassa) nos itens que as fórmulas de 
Shannon lhe propõem. É a analogia completa? Há um isomorfismo 
entre vida e informação? Inclusivamente, poder-se-ia avançar 
para um nível mais fino de descrição e investigar se as pró
prias analogias entre os sistemas significantes surgem nos 
sistemas significados correspondentes. 

Se apenas se ficar pela segunda hipótese, será necessário 
esclarecer as "dimensões" da analogia, isto é, considerar se o 
desvio semântico entre as entidades consideradas (vida/informa 
ção) é grande, pequeno, se se trata de uma metáfora, etc, etc., 
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Entre esses dois casos extremos muitas situações interme
diárias são possíveis e de tudo um pouco a história recente da 
biologia molecular evidencia. 

Mas o problema maior daqui resultante,para além do escla
recimento dos termos em que uma analogia entre vida e informação 
é defendida, é o do interesse heurístico que daí pode advir quer 
para biologia molecular quer para a própria teoria da informação. 
Ë que, se o carácter próprio da analogia é estender-se, sugerindo 
situações novas que podem envolver novos conhecimentos, também 
aqui se poderá localizar, ao contrário, um "obstáculo epistemológi
co" a partir das extrapolações ilegítimas que podem, por essa via, 
ser feitas. 

Conhecemos o entusiasmo com que Jacob saudou o que consi
derava uma aplicação fiel em biologia molecular do modelo informa 
cional/cibernético. Com efeito, com a fundação da cibernética, Wie
ner integra a informação no universo das máquinas. Aí o comando 
liga-se ã comunicação de informação e a informação,tratada nos or 
denadores,transforma-se em programa. 

0 vivo pode ser então pensado como máquina cibernética. 
Isso nos merece um comentário. 

Como Canguilhem notou, e no capítulo anterior referimos, 
ao fazer da máquina o análogo mais próprio da vida, a biologia mo 
lecular mantinha-se fiel a uma tradição cara ao mecanicismo. Na 
realidade,como vimos, o mecanicismo pensara sempre o vivo ã ima
gem e semelhança do tipo de máquina,que a técnica do tempo conse
guia realizar. Desde o pêndulo e do relógio, cujo mecanismo supor 
ta a imaginação biológica de Descartes ou Borelli,ã máquina a va
por e ao ordenador (o ser vivo é então um autómato animado por 
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um aparelho informacional) o mecanicismo sempre se manteve vivo, 
o conceito de máquina é que entretanto, mudava (58). 

Com a cibernética,uma novidade notável aparece e isso C. 
Canguilhem não nota: a máquina usurpa as características de sis 
tema organizado que se pensava^. de acordo com a sugestão de Lei
bniz e Kant, que lhe eram vedadas • Pensar o vivo como organização 
pode doravante, ser perfeitamente equivalente a pensá-lo como má
quina. As noções de controlo, feed-back, tratamento de informação 
quantificada, aplicadas a máquinas (servo-mecanismos, ordenadores, 
robots) realizam a junção que se pensava impossível: máquina e or 
ganização, mecanismo e finalismo. O ordenador é capaz de elaborar 
estratégias adaptadas a circunstâncias variáveis, controlar a apli 

cação de programas, tomar decisões em função de situações proble
máticas, percepcionar e até aprender. 

Artefactos cibernéticos e seres vivos podiam pois ser 
considerados como ordenadores que computavam informação, o que os 
homologava na mesma classe superior de máquinas. 

Só que,e é o biofísico H. Atlan que pertinentemente nos 
alerta para isso, entretanto, estas noções de máquina e organiza
ção tinham mudado completamente de sentido: "A organização não é 
já o resultado de propriedades misteriosas e não domináveis, liga
das â própria existência da vida, pois compreende-se agora a sua 
lógica, no caso desses novos sistemas que são as máquinas organi
zadas" (59) . 

Ë pois aceitável que não só a Jacob mas também a Monod(60)r 
simultaneamente, parecesse que a aproximação informacional e ci
bernética aplainaria definitivamente todos os problemas. A solu-
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ção e s t ava ã mão, l o c a l i z a d a na te leonomia das máquinas c i b e r n é t i 

cas - b a s t a r i a f a l a r em programa g e n é t i c o (61) . Ao mesmo tempo, as van 

tagens deste casamento entre a biologia molecular e a c i b e r n é t i c a não rever 

te r iam só para a biologia - a própria c i b e r n é t i c a encontrava nele a prova 

v iva da sua validade o r g a n i z a c i o n a l . 

Poucos anos decorrem e no Centre Royaumont pour une Scien

ce de 1'Homme, num encont ro e n t r e l i n g u i s t a s , c i b e r n e t i c i s t a s e 

b ió logos ,encont ramos j á um pensamento d i f e r e n t e : J acob , Monod e Lu 

r i a apressam-se a denunciar as d i f i c u l d a d e s , que o uso da a n a l o 

g ia in formacional pode l e v a n t a r : não t a r d a que alguns l i n g u i s t a s 

vejam no código g e n é t i c o , a r a i z f i l o g e n é t i c a do código l i n g u í s t i 

co . Monod não h e s i t a em c l a s s i f i c a r essa ex tensão dos dados da biolo 

g i a molecu la r , como uma " f a l s a a n a l o g i a , não só não e sc l a recedora , 

mas s u s c e p t í v e l de i n d u z i r em e r r o " (62) . 

É então p e r c e p t í v e l , a t r a v é s das d i s c u s s õ e s que aí decorrem, 

que o modelo c i b e r n é t i c o funcionava para a b i o l o g i a a um nível analógi 

co f r a c o , puramente semânt ico . Falar em programa, por exemplo, não pre 

t e n d e r i a ser mais que uma metáfora (63) . No fundo, a c i b e r n é t i c a , a t e o 

r i a da informação (e a l i n g u í s t i c a ) apenas lhe emprestavam um vocabulá

r i o ú t i l , porque s u g e s t i v o , para desc reve r a vida, o que, no laborató

r i o , porém, cor respondia a p rocessos e s t r i t a m e n t e f í s i c o - q u í m i c o s , 

embora pudesse ex te r io rmen te s u g e r i r toda uma série de analogias mais 

profundas , mas que a f i n a l não e s t a r i a m no pensamento dos b i ó l o g o s . 

A metáfora r e v e l a - s e assim muito l i m i t a d a , só que se pode 

a d m i t i r que, pe lo f a c t o de t e r s i d o adoptada , obrigava a certas r e s 

p o n s a b i l i d a d e s : que se pe r spec t ivas sem, pe lo menos, não só as van 

t a g e n s , mas também as d i f i c u l d a d e s que l e v a n t a v a . Mas isso - o que 

é que a metáfora deixava ver e o que é que e l a ocu l t ava - é um a s -
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sunto de que nos ocuparemos melhor no capítulo seguinte. 
Para já, no entanto, algo pode ser adiantado: 
Falar/por exemplo, de programa genético obrigava a pensar 

num tipo de programa, que nunca ninguém vira numa máquina artificial: 
um programa de origem interna que teria necessidade dos produtos 
da sua leitura e execução ( as proteínas - enzimas que catalisam 
a transcrição e tradução do DNA) para ser lido e posto em prática (64) . 

Que a informação shannoniana trouxesse novos problemas â 
biologia não era estranho pois,como escreve E. Morin,"o que Shan
non fez surgir não é a informação - resposta, é a informação - ques
tão .... A noção tornou-se camaleõnica porque diz respeito às mais 
diversas mensagens humanas, aos programas cibernéticos, ã organi
zação biológica; porque é capaz de se metamorfosear em neguentropia, 
e depois transformar-se novamente em informação; porque pode ser 
concebida como noção radical, isto é, generativa, na raiz de to
dos os processos organizacionais da vida e também como noção epi-
fenoménica, levada pelo vente que dispersa as emissões de rádio 
uma vez ouvidas, as imagens,uma vez vistas, os jornais uma vez 
lidos, os livros esquecidos...; porque, enfim, se apresenta ora 
sob o aspecto digital duma medida, ora sob o aspecto de um concei 
to soberano que detém os segredos da vida, do cérebro, da socieda 
de..." (65). 

As dificuldades do conceito como instrumento de medida fo 
ram particularmente notadas por Lwoff: 

"....Acontece que o termo informação tem para o biólogo 
um sentido diferente do que tem para o físico.... Um teorema de 
Einstein ou a junção de letras ao acaso, contém a mesma quantida
de de informação, desde que o número de letras seja o mesmo. De-
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v e r - s e - ã a p l i c a r e s t a cons t a t ação ã informação gené t i ca?" (66) 

Realmente o b i t , a unidade de informação, não é uma unida 

de de s e n t i d o , muito embora a teoria shannoniana não ignore a p r e s e n 

ça da s i g n i f i c a ç ã o da mensagem. A u t i l i z a ç ã o dum código e dum repe r 

t ó r i o , a necess idade de comunicar, as precauções face aos ruídos (per 

tu rbações a l e a t ó r i a s que aparecendo no canal de t r ansmissão podem per 

t u r b a r a mensagem) por meio de uma u t i l i z a ç ã o óptima da redundância, su 

põem e envolvem, na verdade, o sentido do que é transmitido. No entanto, a 

t e o r i a de Shannon/Weaver, como detalharemos mais ã frente,não tem em 

c o n t a , e x p l i c i t a m e n t e , a significação e eficácia da mensagem. Interessa-se 

pelo custo da informação mas, de certo modo, tudo o mais lhe é indiferente(67) . 

A dúvida de Lwoff t r a d u z , sobre tudo , segundo nos parece, a 

confusão que reina â volta do termo " informação" , que, contudo, tem na 

t e o r i a shannoniana um s e n t i d o matemático p r e c i s o . 

A função H de Shannon que exprime a quant idade de informa 

ção duma mensagem traduz c l a ramen te , com efeito, que aquilo que se des igna 

na t e o r i a pela palavra "informação" está bem longe do sentido comum que 

normalmente se dá a este termo. A informação é aí uma quantidade abstracta 

mensurável , cujo valor não depende daquilo a que se refere a informação, do 

mesmo modo que o comprimento ou o peso ou a temperatura têm valores inde

pendentes da natureza da coisa que é comprida, pesada ou quente. 

A informação l i g a - s e ao conjunto das formas p o s s í v e i s de 

r e a l i z a ç ã o de um acontecimento em sen t ido g e r a l ( r e s u l t a d o s de uma 

exper i ênc ia u t i l i z a ç ã o duma l e t r a numa f r a se e s c r i t a ou f a l a d a , 

e t c . . . ) . 0 seu v a l o r depende das p r o b a b i l i d a d e s a s soc iadas com es 

t a s formas de r e a l i z a ç ã o e não com as suas causas ou consequên

c i a s . T r a t a - s e , p o r t a n t o , de uma noção matemática independente do 
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substracto físico que veicula a informação. 
As dificuldades que o seu uso mais ou menos intuitivo le

vanta em biologia (ou as limitações da própria função H de 
Shannon) notam-se ainda melhor quando Lwoff, noutro lugar, co
mentou: 

"Se se medir o ser vivo em função da sua ordem, da ne-
guentropia, obtém-se um número desprovido de significação porque 
não tem em conta a função" (68). 

Esta ideia de utilizar a teoria da informação para medir 
a complexidade ou o grau de ordem dos sistemas organizados esta
va jã presente em Shannon, que definiu também a função H como "en 
tropia da mensagem" em referência à entropia física. (Esta, em 
seguida aos trabalhos de Boltzmann em termodinâmica estatística, 
mede o grau de ordem dum sistema físico constituído por um con
junto de partículas elementares. Brillouin precisou essa relação 
e mostrou que a identidade formal entre a fórmula de Shannon e a 
fórmula de Boltzmann da entropia,envolvia uma identidade profun 
da(i na origem dum princípio físico a que chamou princípio de ne-
guentropia da informação (69). 

A partir de então, muitas confusões surgiram nalguns espí 
ritos na tentativa de inserir a teoria da informação numa "teo 
ria dos sistemas". Ë que a função H de Shannon define a quantida
de de informação duma mensagem transmitida numa via e não é fá
cil, com ela,passar ã definição da entropia negativa ou quantida
de de informação contida num conjunto de acontecimentos em 
sentido lato,, ligados entre si e constituindo o que se chama 
um sistema. 

Normalmente, os resultados (mesmo assim conseguidos por 
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essa via) referem-se sobretudo a uma espécie de complexidade dos 
organismos: a que se liga ao grande número de componentes dispos 
tos duma certa maneira no espaço, isto é, a sua complexidade es
trutural, deixando de lado uma outra espécie de complexidade - a 
que se liga à grande variedade de relações entre os componentes,̂  seja 
a complexidade funcional. 

Ê por conseguinte num espaço restrito que a teoria da in 
formação se situa (o que se compreende, aliás, se - se tiver em 
conta as preocupações práticas que a originaram - para a socieda 
de Bell o importante era encontrar o modo mais fácil e económico 
de transmitir mensagens) quer no modo como caracteriza a informa 
ção, quer na sua capacidade como instrumento de referência previ 
legiado para medir a complexidade organizacional dos sistemas vi-
vos. 

Ora, em vez de considerar esses limites e partir daí pa
ra uma reflexão sobre o modo como a teoria da informação podia 
ser aplicada na biologia, Lwoff não tendo em conta uma outra pos 
sibilidade - uma revisão da própria teoria de Shannon,de modo a 
poder servir a biologia - denuncia as suas incapacidades,deixan-
do-nos, ao mesmo tempo, face a um paradoxo. É que à afirmação de 
que a informação shannoniana não nos"dá nada",acrescenta a ideia 
de que, para os biólogos,"a informação é o que determina a vida," 
sendo a comunicação entre moléculas um dos problemas centrais da 
biologia molecular (70). 

Parecem pois bem evidentes aqui, as dificuldades de um mo 
delo analógico do qual só se pretendia talvez retirar imagens su 
gestivas, úteis ã descrição, mas querendo ao mesmo tempo, escapar 
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a uma aplicação de todas as consequências que ele podia implicar. 
Isso é transparente quando Lwoff, face às várias suges

tões de que outros desenvolvimentos matemáticos da teoria da informa
ção podiam enriquecer a análise biológica, defende que aquilo que, 
como biólogo, podia fazer era permanecer ao nível mais baixo das 
moléculas e dos factos, deixando os cálculos para os matemáticos, 
embora na sua opinião, não fosse através de uma aplicação às mole 
cuias duma teoria matemática da reprodução, que alguns resultados 
poderiam ser obtidos. Os matemáticos põem problemas que o orga
nismo não porá certamente (71). 

Esta desconfiança pela utilidade do equipamento matemáti
co da teoria da informação em biologia, da qual Lwoff nos anos 
sessenta nos dá já conta, sucede-se no entanto, a um período em 
que o interesse por esse tema era enorme. Depois da publicação do 
artigo de Shannon de 1948 sobre a teoria matemática das comunica
ções (que conduziu a uma definição da medida da informação e a ai 
guns teoremas derivados) e da sua associação, um ano depois, a um 
artigo de Weaver, do que resultou uma obra que expõe a generali
dade dos princípios matemáticos da teoria da informação,surge nos 
anos cinquenta uma abundante literatura sobre as utilizações des
ta teoria em numerosas disciplinas,tanto do campo das ciências da 
natureza como das ciências do homem em geral. 

Em 1951 o físico Brillouin publicou um livro sobre "A ciên 
cia e a teoria da informação",no qual defendia - retomando os tra
balhos de Szilard de 1929, particularmente sobre o paradoxo de 
Maxwell- que a grandeza "informação" tem um lugar certo no universo 
físico (72). 

Foi então grande o interesse dos biólogos por estes temas 
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como o testemunham o grande número de simpósios que sobre eles 
se realizaram, o que é natural pois a demonstração das relações 
estreitas entre a teoria da informação e a termodinâmica e a enun 
ciaçao do princípio de neguentropia da informação por Brillouin -
estabelecendo,como referimos, a equivalência entre a quantidade de 
informação no sentido de Shannon e a variação da entropia físi
ca - propunham uma solução elegante à aparente fuga dos sistemas 
vivos âlegalidade física (73). 

A consciência progressiva das dificuldades explicará um 
certo recuo por parte dos biólogos, do qual a obra de Lwoff pode 
ser tida já como demonstrativa, o que não significa, no entanto, 
a impossibilidade inequívoca dum progresso no conhecimento da vi
da por esse caminho, como, em parte, este livro pretende também 
sugerir. 

De qualquer modo, tendo-se criado sem dúvida uma situação 
que levou muitos biólogos a falarem em informações biológicas, ao 
mesmo tempo que se demarcavam dos problemas que isso acarretava, 
não é de estranhar que se tenha tentado ultrapassar o impasse pe
la simples recusa frontal da aplicação da ideia de informação em 
biologia molecular. Se os motivos podem ser diversos a conclusão 
pode ser semelhante. É o que nos testemunham os comentários de vá 
rios autores que escolhemos para ilustrar o assunto: o neurobiõlo 
go americano Paul Weiss, os biólogos chilenos Humberto Maturaria e 
Francisco Varela e o físico francês Jacques Tonnelat. 

Vejamos o modo como encararam a questão. 
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O uso "abusivo" do modelo informacional em 
biologia molecular 

0 caso de Paul Weiss é curioso porque,sendo um investiga
dor particularmente interessado na defesa de uma abordagem globa-
lista e organicista da vida, o que o aproxima, em parte, das pers 
pectivas sistémicas de Bertalanffy, fte- modo algum considerou 
qualquer vantagem na aplicação da teoria da informação em biolo
gia, como instrumento de apreensão da capacidade organizacional 
dos sistemas vivos. 

Afirmando, peremptoriamente, que a biologia molecular em 
nada contribuiu para elucidar o problema da organização do desen
volvimento, nem também, por consequência, da organização biológica em 
geral, escreve: 

"A importância da organização nos sistemas vivos toma-se 
assim evidente e nada na nossa experiência prática da biologia 
celular e do desenvolvimento pode justificar a ilusão de que o li 
vre funcionamento dos genes é a"fonte" da organização num sistema 
em desenvolvimento Essa ilusão resulta exactamente do uso ir
reflectido e inconsiderado do termo "informação", que se encontra 
em toda a parte na literatura corrente e que é tão enganador como 
uma miragem num deserto. Em lugar de uma confissão de ignorância 
directa e honesta a propósito do que pode ser a relação entre uma 
dada alteração dos genes e determinado fenómeno correspondente da 
morfogénese... nós ouvimos uma declaração especiosa, segundo a 
qual a"informação genética foi transferida ou transmitida ao ór
gão considerado". Se fossemos indulgentes poderíamos aceitar uma 
tal declaração como uma simples profissão de fé no poder dos ge-
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nés de criarem ordem a partir do caos.... Mas, na prática, esta 
fraseologia não é senão um écran de fumo que serve para mascarar 
os verdadeiros problemas e desviar a investigação realista. Co
brindo, abusivamente, a falta de conhecimentos concretos, conti
nua, o termo "informação" é uma falsa designação fundada eviden
temente sobre uma aplicação ingénua e errónea dos princípios, 
muito válidos aliás, da teoria da informação" (74). 

A aparição da ordem num sistema vivo não pode ser atri-
buida ã acção interna duma "informação" proveniente do genoma. 
Os genes não são a única fonte de organização no desenvolvimento 
Eles simplesmente permitem a manifestação de uma ordem latente. 
A uma explicação duma predeterminação de tipo mecânico do desen
volvimento, opõe Weiss a ideia duma dinâmica de campo global:"As 
unidades discretas (moléculas, conjuntos macromoleculares, célu
las ou grupos de células) imbricam-se num sistema de referência 
organizado, de que são os elementos constitutivos mas de que so
frem, em retorno, a dinâmica global" (75). 

É pois de um ponto de vista organicista que Weiss conde
na o atomismo das explicações informacionais em biologia. Ora é 
em parte também por se colocar numa perspectiva holística, sui ge 
neris, que o neurobiólogo Humberto Maturana deplorará a integração da teo 
ria da informação no domínio da vida. 

Tendo desenvolvido, sensivelmente, desde 1970 e posteriormen 
te com Varela (1973), uma teoria da organização fechada dos siste
mas vivos, este investigador, inicialmente mais conhecido pelos 
seus trabalhos no M.I.T. com Lettvin, McCulloch . e Pitts sobre a 
neurofisiologia da visão na rã, subordina as suas teses a uma 
perspectiva epistemológica. 
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Uma vez que teremos oportunidade de considerar particular 
mente as suas teorias e os problemas que, a nosso ver, elas susci 
tam,apenas nos interessa, neste capítulo, sublinhar os motivos 
porque Maturana se demarca de um ponto de vista informacional na 
biologia. 

Sendo o seu objectivo a construção de uma biologia teóri
ca sistemática a definição dos sistemas vivos será feita não como 
objectos de observação ou descrição,nem tão pouco como sistemas 
interactivos, mas como unidades auto-mantidas cuja única referên
cia são elas próprias* Assim,a descrição de tais unidades de "fo
ra" isto é, por um observador, viola desde logo, a exigência fun
damental que Maturana e Varela colocam para a caracterização de 
tais sistemas particularmente, o facto de eles serem autónomos, 
sistemas fechados auto-referentes e auto-construtores - em resu
mo, sistemas autopoiéticos. 

São por isso recusadas as formas tradicionais de aborda
gem dos sistemas vivos em termos de funções, relações organismo-
-meio, interacções causais com o mundo exterior ou mesmo - e é o 
que aqui mais nos interessa - em termos de informação, codificação 
e transmissão. De facto, Maturana propõe uma biologia teórica que 
é topolõgica, e uma topologia na qual os elementos e as suas rela 
ções constituem um sistema fechado ou,de modo ainda mais radical, 
na qual do "ponto de vista" do próprio sistema ele é completamen
te auto referencial, sem quaisquer ''janelas", tal como as mõhadas de Leibniz. 

Tudo aquilo que se poderá dizer sobre o sistema vivo re
sulta assim do ponto de vista em que se coloca o observador."Este 
pode considerar uma qualquer entidade (neste caso o sistema vivo) 
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de diversas perspectivas e é da confusão entre diferentes níveis 
epistemológicos de abordagem dos sistemas, - a sua caracterização 
como sistemas vivos autopoiéticos e a fenomenologia biológica, 
que é algo diferente - que podem surgir confusões como a que leva 
a admitir a presença duma qualidade "informacional" num componen
te estrutural, por exemplo, numa molécula de uma hormona. A quali 
dade "informacional" duma hormona "significa" realmente que o 
observador pode seguir certas regularidades no comportamento da 
unidade (a célula neste caso)t considerada como uma entidade sim
ples, quando interage com a hormona; a qualidade molecular da hor 
mona "significa" que podemos considerar as mudanças que ela pro
duz nos componentes e na estrutura da célula" (76), 

A moderna genética nuclear não seria, assim, o estudo da 
hereditariedade mas o estudo de fenómenos de hereditariedade as
sociados com estruturas particulares ( componentes e relações) e 
produções,que dependem das propriedades dos ácidos nucleicos. De 
facto, todos os componentes da célula participam no fenómeno celu 
lar da hereditariedade e genética, embora com diferente penetra
ção na sucessão das gerações. 

Maturana não usará as noções de código, mensagem, informa 
ção ou transmissão da informação porque não se referem aos proces
sos que produzem o fenómeno da reprodução, hereditariedade ou va
riação genética. Referem-se a relações num metadomínio de descri
ções e não determinam relações de contiguidade entre os componen
tes da unidade compósita descrita. O seu valor pertence assim a 
um domínio metacognitivo em que o observador considera a célula 
simultaneamente como uma unidade simples e compósita e estabelece 
uma relação entre estas duas entidades,que serão doutro modo (nou 
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tra perspectivação) entidades independentes (77) . 
As noções informacionais serão pois noções cognitivas que 

representam as interacções do observador, não fenómenos operati
vos no domínio observado. A noção de informação, referindo-se ao 
grau de incerteza do observador no seu comportamento dentro de um 
domínio de alternativas por si definidas, apenas se aplicará den
tro do seu domínio cognitivo não sendo necessária para caracteri 
zar a lógica da vida, onde bastará falar em autopoiesis (78). 

Afinal, como perceber, apesar de tudo, a comum permanência e 
aceitação duma descrição dos sistemas vivos em termos informacio
nais por parte da maioria dos biólogos? 

Com Varela a questão tem outro tipo de resposta. 
À primeira vista o seu sentido parecerá residir apenas em 

vantagens de ordem pedagógica. Para Varela, no entanto, o facto 
de se terem relegado os termos informacionais para a categoria de 
puramente pedagógicos reflectiria, no fundo, a desvalorização de 
um modo de explicação possível e legítimo nas ciências a que cha
ma "simbólico", face às explicações "operacionais". 

A preferência por parte da comunidade científica pela ex
plicação "operacional" causal, seria o resultado duma orientação 
predominantemente manipuladora e tecnológica presente na ciência 
ocidental nos últimos 150 anos. Mas ao lado desta explicação que 
remete aos "porquês", uma outra tradição existe,que defende a ne
cessidade de perceber também os "para quê", não sendo o seu inte
resse manipular os objectos mas a compreensão e comunicação de 
uma perspectiva inteligível dentro de um determinado domínio feno 
ménico. 

Se a constituição da ciência moderna, desde o tempo de Ga 
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lileu, obedeceu a uma preferência nítida pelas explicações cau
sais em detrimento da compreensão dos fenómenos, várias razoes -en 
tre elas o próprio progresso da física aliado a uma desconfiança 
pelas ideias ingénuas de causalidade e objectividade puras, assim 
como os progressos da biologia molecular, que ao lado de componentes 
estruturais tem necessidade de falar em "codificações" - alteraram 
esta situação. Finalmente, tornou-se claro que quer uma quer ou
tra forma de explicação resultam apenas de diferentes perspecti
vas do observador ou melhor da comunidade científica. A preferên
cia pelas explicações operacionais resulta de um pressuposto epis 
temolõgico da comunidade,que admite a existência objectiva de cau 
sas e leis na natureza. 

Uma vez que as teorias autopoiéticas desvirtuam essa "cren 
ça" fica sem sentido a valorização de um ou, outro tipo de explicação, 
não podendo a explicação simbólica ser considerada simples mano
bra pedagógica. 

A questão é então saber se precisamos dos dois tipos de 
explicação. Varela defende a necessidade de uma complementaridade. 

É que se a noção de autopoiesis parece suficiente para es 
clarecer o sistema vivo de um ponto de vista lógico, quando se pas
sa â consideração dos fenómenos evolutivos (ontogenéticos e filo
genéticos) em que se observam fenómenos de continuidade através 
de várias gerações, é útil passar a uma descrição em termos simbó
licos (informacionais) sob pena de não se compreenderem esses pro 
cessos. 

A noção de autopoiesis, fundamentalmente operacional,torna 
-se então incompleta mas, em última análise,aquilo a que será ne
cessário estar atento é, em qualquer caso, ao modo como o 
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observador - comunidade participa na constituição dos fenómenos 
que descreve (79). 

0 problema da adopção da teoria da informação na biolo
gia molecular remete aqui a questões, que não se ligam apenas ãs 
características da própria informação (aqui parece que considera 
da sobretudo como realidade psíquica (cognitiva) e não física) 
mas ao processo cognitivo em geral e particularmente ao conheci
mento científico. Se as leis da natureza são construções do obser
vador - conceptor, todo o discurso das ciências será finalmente an 
tropocêntrico. Não dispondo de critérios objectivos para decidir 
preferencialmente por explicações causais ou compreensivas, res
ta conjugá-las,em função da sua utilidade pelo consenso que po
dem permitir entre os investigadores. 

Se puséssemos agora a questão de Varela ao físico Tonne 
lat> se realmente precisamos ou não desses dois tipos de explica
ção em biologia molecular, não lhe poríamos propriamente um pro
blema. 

Colocando-se num ponto de vista do mais estrito mecani
cismo ( e não considerando ao contrário de Maturaria ou Varela,a 
relatividade das noções físicas, devido ao papel do observador) 
Tonnelat ataca a ideia de informação biológica, não apenas por
que duvida da realidade física do conceito - o que o oporá ãs in
terpretações de L. Brillouin - mas também do seu fundamento mais 
remoto: é a termodinâmica clássica que deve ser posta em causa, 
sobretudo as interpretações decorrentes do segundo princípio. 

A ideia de informação veio facilitar, como sabemos, ã 
biologia a explicação da legalidade termodinâmica dos sistemas 
vivos. O segundo princípio da termodinâmica impõe a todo,e qual-
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quer sistema uma evolução para estados definidos por uma menor or 
ganização, menor heterogeneidade e diminuição de energia livre. 
Resume-se esta evolução, definindo-a como um crescimento necessá
rio de entropia. 

Ora, o ser vivo apareceria corru> um sistema estacionário, 
que mantém a sua organização contra as causas da desorganização : 
o ser vivo subtrair-se-ia assim, milagrosamente, à legalidade fí-
sico-química. A ideia de uma dimensão anti-entrópica dos sistemas 
vivos desfaz-se, no entanto, desde que se tenha em conta o seu ca 
rácter de sistemas abertos. 

Como Schrõdinger (1944) mostrou, os sistemas vivos alimen 
tam-se de uma neguentropia compensadora do seu necessário proces
so entrópico geral (para o conjunto sistema vivo-meio a entropia 
cresce irreversivelmente e sem compensação). Mas não basta admi
tir a abertura termodinâmica para explicar a possibilidade de fa
zer regredir a entropia. 0 que é necessário explicar é o tipo de 
estruturas que os sistemas vivos apresentam para o conseguirem. 

Será então na ideia de que a ordem dos seres vivos se man 
têm a partir de uma ordem pré-existente, que o conceito de informa 
ção se vem encaixar,com a sedução que já apreciámos. 

Brillouin (1959) ao revelar o isomorfismo da entropia com 
a informação, por um princípio de neguentiopia da informação, pren
dia mais fortemente a informação à física e permitia ã biologia 
falar em organização informacional do sistema vivo considerando que 
eram ainda as mesmas leis da física que nele vigoravam. 

Ora a crítica de Tonnelat situa-se fundamentalmente em 
duas frentes. 

É por um lado necessário mostrar que não é preciso inven-
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tar uma estrutura anti-en trópica, informacional nos sistemas vi
vos, porque a entropia não deve ser associada à ideia de desordem 
- e Boltzmann deverá ser repensado - por outro, não é necessá 
rio recorrer às"soluções" de Brillouin para inscrever a informa
ção na realidade física, pois a compreensão da vida dispensa perfei 
tamente esse conceito. 

Comecemos pelo primeiro aspecto: 
Para Tonnelat o procedimento mais lógico seria -antes de 

se levantar um problema de contradição dos seres vivos com o se
gundo princípio da termodinâmica, dado surgirem como manifestações 
de ordem - interrogarmo-nos "se é exacto que o segundo princípio 
implique necessariamente um aumento" tão grande tanto possível "de 
entropia e se um aumento de entropia envolve, inevitavelmente 
um aumento de desordem" (80). 

A ideia de um inevitável aumento da desordem na evolução 
de qualquer sistema parece ter sido evocada pela primeira vez (e 
seguimos aqui a argumentação de Tonnelat) numa publicação de 
Clausius (1865), em termos que levam no entanto a supor, que a ideia 
estava já difundida. Ê nesse trabalho que Clausius introduz a no
ção de entropia (grandeza que, conforme demonstra, só pode crés 
cer) a propósito do funcionamento das máquinas térmicas: numa má
quina a vapor uma parte da energia recebida de uma "fonte quente" 
é inevitavelmente consagrada a aumentar a energia de agitação tér 
mica das moléculas duma "fonte fria"; ora esta agitação é incoe
rente e deve ser considerada como desordenada. Os aumentos desta 
"desordem" e de entropia parecem pois estreitamente ligados. 

A tendência geral para estados cada vez mais desordenados 
foi enunciada mais tarde por Boltzmann (1898) como uma quase evi-
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dêncía, mas para Tonnelat o seu raciocínio não é correcto: " De 
facto, nunca foi demonstrado que um aumento de entropia envolves
se, inevitavelmente,um aumento de desordem ou que a recíproca 
fosse verdadeira. 

Quando a entropia de um sistema isolado aumenta, o siste 
ma torna-se, sem dúvida, mais complicado; nada prova que ele se 
torne necessariamente mais desordenado e parece mesmo razoável 
admitir que uma complicação crescente aumente as oportunidades 
de ernparelhamentos locais, de disposições singulares,dos constituin
tes. De resto, a apreciação do carácter mais ou menos ordenado 
dum conjunto depende dos critérios aceites"(31). 

Dado pois que não existe nenhuma relação necessária en
tre uma variação de entropia e uma variação de ordem, conclusões 
como as de Schrõdinger (ao considerar anormal um aparecimento 
de ordem nos seres vivos e vendo aí uma diminuição de entropia 
em sistemas isolados) são absolutamente falaciosas, tendo condu
zido no estudo dos seres vivos a considerações sobretudo metafí
sicas, o que poderia ter sido evitado com uma reflexão mais pro
funda, acerca da correcção da conclusão de Boltzmann. 

O físico Castaing (1970) forneceria, os instrumentos du
ma termodinâmica,que permitiria constatar como os fenómenos bio
lógicos se desenrolam de modo totalmente conforme às leis da fí
sica (não havendo razões sérias para admitir que se produzam nos 
seres vivos fenómenos que exigiriam o recurso a novas leis - o 
que resulta numa certa desconfiança pela chamada termodinâmica 
dos fenómenos irreversíveis,à maneira de Prigogine). É que o ca
rácter mais essencial de toda a evolução seria a tendência para 
um estado constantemente modificado e tornando-se cada vez mais 
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complicado, guardando embora sempre o seu carácter de estado de 
equilíbrio estatisticamente menos desordenado, que os outros es
tados de grande probabilidade. 

Ora, é na diversificação aleatória de situações acessí
veis aos constituintes, permitida pelo fluxo entrópico, que se 
encontra a fonte perpétua de fenómenos novos, que complicam o 
sistema. 0 aumento de entropia num sistema não significa, final
mente, um aumento de desordem necessário, mas antes uma maior ri 
queza de possibilidades. 

Estas teses foram acolhidas com grande entusiasmo pelo 
biólogo Danchin a cujas posições fizemos já uma breve referên
cia, e cujo fundamento agora será mais perceptível. Mas passe
mos ao segundo ponto de nossa análise das teses de J. Tonne-
lat - a crítica a Brillouin -para tornar mais flagrante o porquê 
dessa adesão. 

Para Tonnelat, contrariamente ao que afirmou Brillouin, 
não só não existe uma ligação entre desordem e entropia, como a 
aquisição de informações sobre um sistema não está ligada a uma 
diminuição da sua entropia. 

Shannon definira como entropia da informação a função 
H, ao encontrar uma espantosa coincidência entre a expressão ma 
temática da sua fórmula e a equação deBoltzmann-çibbs para a entro
pia (s) • 

Utilizara as probabilidades para medir a informação, do 
mesmo modo que Boltzmann as usara para medir o grau de desordem 
molecular de uma amostra da matéria. Só que, em lugar da probabi 
lidade de presença de moléculas num dado estado, a teoria da. in
formação considera a probabilidade de presença de certos sinais 
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num dado lugar de uma mensagem (precisando-se que estes signos e 
esta mensagem só são analisados por estas probabilidades, sem que 
a sua significação seja jamais tida em conta). 

A probabilidade de presença de um sinal serve para medir 
a quantidade de informação - sem significação - trazida por este 
signo: quanto mais o aparecimento de um sinal particular numa men 
sagem for a priori improvável mais o seu aparecimento a posteriori 
é informativo. Inversamente, se a priori é certo que este sinal 
deve estar presente, o seu aparecimento não trará a posteriori ne 
nhuma informação suplementar. 

A definição da desordem em física sendo feita também esta 
tisticamente e sendo medida por uma grandeza física - a entropia, 
parece pretender igualmente excluir toda a preocupação de signifi 
cação dos objectos constitutivos do sistema considerado, corres 
pondendo, simplesmente, à representação que se faz duma reparti
ção de objectos totalmente aleatória, obtida, por exemplo, por uma 
disposição estatisticamente homogénea, após terem sido agitados ao 
acaso. A desordem em física sugere pois, a ideia de homogeneidade, 
enquanto a ordem se liga à de heterogeneidade, medida por probabi
lidades desiguais. 

Esta aproximação entre a termodinâmica e a teoria da in
formação que Shannon parœia ter revelado, sugeriu profundos deba
tes, para alguns resolvidos por Brillouin, que teria demonstrado uma 
relação lógica entre a função H de Shannon e a entropia S de 
Boltzmann. 

Do seu ponto de vista, a entropia,normalmente considerada 
como exprimindo o estado de desordem de um sistema físico, mede 
sobretudo a falta de informação do observador sobre a verdadeira 



- 269 -

estrutura do sistema. Esta falta de informação implica a possibi 
lidade de uma grande variedade de estruturas microscópicas distin
tas, que são na prática impossíveis de distinguir umas das outraa 
Uma vez que qualquer uma destas estruturas pode existir realmen
te num dado momento, a falta de informação corresponde: a uma 
desordem real nos graus de liberdade ocultos. 

Deste modo o segundo princípio da termodinâmica, lei de 
crescimento da entropia, aparece como uma lei de diminuição de in 
formação. Dizer então que um sistema isolado tende a evoluir pa
ra um estado de maior desordem,é o mesmo que dizer que a informa 
ção que nos chega a partir de tal sistema só pode diminuir. 0 es 
tado de maior desordem corresponderá ã informação mínima. 

É por esta introdução da informação no segundo princípio 
que é possível, segundo Brillouin, resolver o paradoxo de Maxwell, 
mostrando que se pode tranformar neguentropia em informação e in
formação em neguentropia e que a informação só pode ser obtida à 
custa da neguentropia de um sistema físico (82) . 

Ao colocar nestes termos as relações entre entropia e in 
formação, L. Brillouin tornava explícita a dupla face da noção de 
informação. Tradicionalmente ela circulava unicamente no univer
so antropossocial,até porque normalmente confundida com conheci
mento. Inclusivamente,a teoria da informação foi à partida, uma 
teoria estatística desenvolvida fora do quadro conceptual das ciên 
cias físicas. Estabelecendo um parentesco real entre quantidade de in 
foxiraçao e entropia, Brillouin mostrava que a noção de informação não só 
tem um interesse prático no tratamento (estatístico) de certos 
problemas de comunicação, mas ainda que ela exprime uma realida
de física universal em relação com as outras grandezas físicas 
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mensuráveis, tais como energia, temperatura, etc. 
Mas um outro resultado notável, sobretudo do ponto de vis 

ta epistemológico, é obtido por esta via: a noção de informação a 
parece em física ao reflectir-se sobre a natureza do fenómeno par 
ticular que é uma medida e, ao evidenciar-se o seu papel fundamen 
tal na definição dos conceitos físicos, altera-se profundamente o 
quadro conceptual clássico das ciências, particularmente, no que 
respeita ao papel do observador. Toda a medida física se acompa
nha inevitavelmente de variações de entropia, que conduzem a um 
aumento de entropia do sistema global que constitui o conjunto - apa
relho de medida / sistema, onde se desenrola o fenómeno a medir. 

Bem diferente é no entanto, a opinião de Tonnelat acerca 
do alcance das demonstrações presentes em La science et la théo
rie de l'information. 

Os termos da sua crítica revelam as dificuldades hoje ainda 
sentidas na definição de conceitos como ordem, desordem, complexi 
dade, complicação, organização, etc. 

Para Tonnelat um dos pontos fulcrais da falência na argu
mentação de Brillouin arranca do facto de a correspondência pos
sível entre a desordem de um sistema e as informações que se podem 
possuir sobre ele, não ser clara. É que a noção de desordem é puramen
te subjectiva. Daí que "o conhecimento das razões que fazem com que 
certos constituintes de um sistema estejam num local e não noutro não 
altere o estado do sistema, embora faça parecer, efectivamente, este 
sistema menos desordenado ao observador informado. Poder-se-á assim 
admitir que a aquisição de "informação" sobre o sistema diminui a sua desor 
dem aparente, mas unicamente na medida em que o grau de desordem fica subordi
nado ã apreciação do observador" (83) . 

De uma desordem subjectivamente apreciada não ê, pois, le^ 
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gítimo passar a uma desordem real, objectiva. A entropia de um 
sistema não se altera pelo facto de um observador aumentar a sua 
informação sobre ele. 

Tonnelat parece assim, contudo, passar por cima do que 
muitos outros autores consideram um resultado epistemológico fun 
damental: sem falar já na mecânica quântica e nas dificuldades 
que revelou quanto â natureza do objecto físico, parece não ser 
fácil pôr de lado a ideia de que a lógica das possibilidades de 
observação e de medida tem um papel não negligenciável na defini 
ção de grandezas físicas consideradas, normalmente/como absoluta 
mente "naturais", por exemplo, energia, força, velocidade, etc. 

Ao mesmo tempo, e isso é de considerar, Tonnelat dá da 
entropia física uma noção essencialista - ela é uma propriedade 
da matéria. Dissociai-a pois /. totalmente do conhecimento que tem 
(ou melhor não tem) o observador físico das pressões internas de 
um sistema, ao contrário das noções de ordem, desordem e infor
mação, que remeterão na sua óptica a esse plano cognitivo - obser 
vacional, o que desvirtuará - desse ponto de vista - qualquer liga 
ção objectiva entre entropia e informação (84). 

Então,se a informação apenas diz respeito âs capacidades 
cognitivas do homem e não tem qualquer realidade física, é impró 
prio falar de "transmissão de informação" para explicar os feno 
menos de hereditariedade: 

"No caso da síntese das proteínas, a célula filha não in 
terpreta de modo algum uma mensagem que teria recebido da sua mãe-
- ela segue fielmente um programa. A célula mãe cede ã filha ADN 
obtido por molde e este ADN é ele próprio um molde que impõe a 
formação de um ARN de modo imperativo, por razões que se qualifi 
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cariam de mecânicas,se não interviessem ã escala das interacções 
atómicas Este carácter pressionante à escala molecular não 
exclui o emprego da linguagem usada em informática no estudo das 
propriedades que deve possuir a matriz, número dos elementos (co 
does), agrupamentos dos sub-elementos (nucleotídeos). Mas é ne
cessário observar que o interesse desta linguagem é permitir de
terminar o número de informações de certos tipos definidos, que 
um observador (estranho ao sistema considerado) pode adquirir so 
bre os estados possíveis para o sistema, quere dizer, permitir pre 
cisar o domínio das suas incertezas em função dos estados possí
veis" (85) . 

Será esta realmente a informação que a biologia molecu
lar julgou possível aplicar na compreensão dos fenómenos biológi 
cos? 

Antes de considerarmos outros autores para quem, por for
ma limitada mas coerente, a teoria da informação nela poderá fun 
cionar, não esqueçamos o que atrás referimos a propósito da ade
são de Danchin às teses de Thermodynamique- et biologie.- É um 
duro materialismo mecanicista que aí é defendido. São as leis co 
nhecidas da física que explicam plenamente os fenómenos biológi
cos. 0 reencontro destes dois autores no âmbito dum modelo "cris 
talino" do vivo é flagrante. 

Tonnelat opondo-se frontalmente a qualquer forma de vi
talismo - espiritualismo (P. P. Grasse (1973) é particularmente 
visado) retoma assim alguns aspectos do que será "o núcleo duro" 
que suporta as teses biológicas e epistemológicas de Danchin. Um 
quadro plenamente mecanicista do vivo parece hoje obrigado a dis 
pensar o conceito de informação (o que julgamos corrobora a tese 
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aqui enunciada de que será apoiado nela que um paradigma não cris 
talino, com laivos algo vitalistas, se recombina) e inclusivamen 
te a dispensar também,outros suportes do modelo da vida. cano "chama", co 
mo é o caso da termodinâmica de Prigogine. 

As potencialidades do conceito de informação 
na sua aplicação ã biologia molecular 

Ao longo dos apontamentos que temos referenciado, parece 
constante uma dificuldade básica: uma concepção nítida sobre o 
conteúdo do conceito de informação. 

Parecem ser possíveis dois modos de encarar a teoria de 
Shannon: ela aparece, por um lado, com uma faceta de certo modo 
objectivista, que permite falar em quantidade de informação de 
uma mensagem, dando ao conceito uma realidade matemática, e tam 
bém física. É que, embora não se confunda com o aspecto material 
ou energético de um sistema - pois que se liga à sua organização, 
tal como Wiener (1948) sugeriu - ela apresenta os caracteres 
fundamentais de toda a realidade física organizada. Abandonada a 
si própria só pode evoluir por um crescimento de entropia, sofren 
do nas suas transformações o efeito universal da degradação. 

A teoria, contudo, apresenta também um sentido que se pode
ria dizer subjectivo, quando a entropia se torna uma medida da in 
certeza dum observador quanto a um acontecimento ou quanto ao con 
teúdo de uma mensagem. Neste aspecto, a noção de informação apro 
xima-se mais facilmente do sentido intuitivo,que a associa directa 
mente a conhecimento, interpretação, significação, numa palavra 
ao psiquismo, enquanto a neguentropia seria associada à matéria. 
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Note-se que uma certa incapacidade ou desinteresse em con 
siderar conjuntamente este duplo rosto (o que, no entanto, a ar
gumentação de Brillouin parece permitir), ou pelo menos em não 
perder de vista essa possibilidade, complica profundamente o que 
se pode dizer sobre as relações da teoria da informação com a bio 
logia, e, para nós, consequentemente, com a gnosiologia. 

É que é necessário estar atento, insistimos, ao espaço 
em que Shannon e Weaver falaram de informação e não passar a uma 
condenação do interesse da teoria para a biologia, pelo facto de 
facilmente se notar que a "informação biológica" ou outra, pode 
ser muito mais do que a informação que a Shannon permitiu, em 
1948, compreender muitos problemas de telecomunicações. 

Weaver dividia os problemas postos pela comunicações em 
três espécies: 

a) Os problemas técnicos: com que precisão é que os sím
bolos utilizados poderão ser transmitidos? 

b) Os problemas semânticos: com que precisão é que os sim 
bolos transmitidos veicularão a significação procurada? 

c) Os problemas de eficácia: com que eficácia é que a men 
sagem portadora de significação, uma vez recebida, afectará o des 
tinatário da maneira desejada? 

A teoria que elaborou com Shannon limita-se ao primeiro 
nível - transmissão de sinais dentro de um canal - com exclusão dos 
restantes (86) . Esta "limitação" deverá ser tida em conta ao condena-
rem-se as aplicações da teoria ã biologia, o que normalmente não acontece. 

Para aqueles que, ao contrário, admitiram o sentido e al_ 
cance duma biologia molecular informacional, em que termos é que 
ela se deverá realizar? 

Há um aspecto muito geral ligado à etimologia da palavra 
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informação,que permite aproximá-la de imediato dos sistemas vivos. 
Para Laborit, e de acordo com Wiener, o que os sistemas 

vivos acrescentam ã matéria inerte não é, nem matéria, nem ener
gia, mas informação. "Se é verdade que esta tem necessidade da mas 
sa e da energia como suporte, também é verdade que ela representa 
essa qualquer coisa que faz com que o todo não seja semente a soma das 
partes. A matéria viva é feita com os mesmos materiais atómicos que a 
matéria inanimada, mas o que a distingue é a organização particular 
que estes materiais adquirem nela, as relações que eles aí operam entre 
si. Se definirmos a estrutura como o conjunto das relações existen 
tes entre os elementos de um conjunto é sem dúvida a estrutura da ma 
teria viva que suporta todas as suas características originais"(87). 

Muito próximo nos surge o pensamento de Archer: 
"A desmontagem da arquitectura dos seres vivos que a ciên

cia tem feito nos últimos anos, mostra que cada sistema biológico 
é um sistema de sistemas e cada um destes é ainda desintegrãvel em 
sistemas e assim sucessivamente até chegarmos aos átomos, compos
tos de partículas elementares (electrões, protões, neutrões, etc.). 
Importante é que nenhum dos elementos químicos ou átomos que compõem 
os seres vivos ê diferente dos que existem no mundo inorgânico. 
Apenas o modo como esses elementos estão associados é original". 
E continua: 

"Durante a evolução prebiõtica (e também hoje na síntese 
abiótica) os átomos associaram-se primeiro em pequenas moléculas 
(monossacarídeos, aminoácidos, nucleotídeos) que constituem os 
blocos fundamentais da construção de todos os seres vivos.... É 
reduzido o número desses blocos fundamentais (cerca de 30) mas a 
diversidade da ordem pela qual se podem encadear, determina a 
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enorme variedade dos seres vivos que têm sido ou podem ser cons
truídos" (88) . 

Falar da informação presente numa proteína é assim, des
te ângulo, considerar a sua particular arquitectura, a sua estru 
tura, a sua organização ou "forma" realizada(informare, "darforma a"). 

Se nos limitarmos a este primeiro sentido verificamos que 
ele tem um largo apoio,mesmo entre aqueles que discordam da in
serção duma dimensão informacional na biologia. É assim que Weiss, 
a quem por isso nos referimos atrás, admite que o que" distingue um 
organismo da simples soma das suas partes pode ser tido como um 
problema de "informação": 

"Um sistema organizado não difere de uma mistura ao aca
so das suas partes, nem pela massa, nem pelo peso, nem por qual
quer outra propriedade dos seus componentes separados.... A dife 
rença não é.... uma diferença de matéria, mas da estrutura de re
lações dos componentes entre si" (89). 

Toda a argumentação de Weiss, como vimos, convida a su
blinhar a necessidade de uma"teoria dos sistemas com diferentes 
níveis hierárquicos com uma dinâmica de campo global", para enten 
der o que é a vida, achando a informação insuficiente para a tra 
duzir. Ao contrário, Laborit»embora usando um discurso notavel
mente semelhante, refere-a como a diferença específica entre o 
vivo e o não vivo. 

Parece-nos assim possível ver nestes autores e na sua d_i 
vergência a partir duma aparente aproximação inicial, um resulta 
do flagrante da atribuição de dimensões diferentes ao conceito de 
informação. Precisemo-los melhor: 

Enquanto informação exprime a "forma" dos sistemas vivos, 
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o que os distingue do mundo inanimado (e que mesmo entre eles, 
distancia um homem dum elefante), enquanto informação significa 
ordem, estrutura, arquitectura, organização particular, disposi
ção específica das partes componentes, o termo pode pois ter uma 
forte ressonância no vocabulário dos biólogos, podendo a informa 
ção ser o que determina a vida (90). 

Só que a ideia de informação veicula ainda, e de modo in
tuitivo, a ideia de comunicação de mensagens. Nesse sentido , a 
ordem biológica será também o resultado de uma ordem transmitida. 
Melhor ainda, a organização biológica é também, tal como a teoria 
geral das operações controladas (cibernética) permite pensar, não 
apenas o resultado de acções recíprocas das partes umas sobre as 
outras, mas de retroacções (feed-back). 

Como nota Canguilhem,"num sistema de ligações onde a am
plidão de um efeito é controlada por um detector de desvios a 
partir de uma média ou de um óptimo fixados, e, onde a detecção de 
termina, por acção retrógrada, uma modificação da quantidade da 
causa, o agente de controlo e de comando intervém como portador 
de uma instrução comunicada pelo detector ao efector. Esta ins
trução opera pela sua forma de sinal mais do que pela sua força 
de impacto". Por isso, ainda de acordo com o mesmo autor, "a or
ganização das máquinas artificiais e das máquinas naturais se enun 
cia em termos de teoria das comunicações, quer dizer, de informa 
ção" (91). 

Até aqui, a noção de informação envolve pois não apenas 
a ideia de informação equivalente a organização e estrutura par
ticular (em relação ã matéria não viva) mas também a de informa
ção equivalente a mensagem transmitida, comando, instrução (o 
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que permite aliás a Canguilhem, no brilhante artigo a que nos re
ferimos, distinguir as diferentes concepções da vida, desde a vida 
pensada aristotelicamente como "anima", ã vida como mecanismo, pos 
teriormente ã vida como organização e, finalmente,como informação) . 

Deste ponto de vista,pensar a vida como organização infor 
macional é, seguindo Wiener, admitir também que os autómatos na
turais processam informação do mesmo modo que os autómatos artifi 
ciais. Uma proteína, por exemplo, será o resultado de uma conver
são de informação numa configuração visível. 

A discussão pode então precisar-se e a teoria de Shannon 
pode ser especificamente posta em xeque: poder-se-á considerar 
realmente, que na síntese proteica está presente uma via de comu
nicação com transmissão de informação? Mais, tratar-se-ã de infor 
mação no sentido de Shannon, isto é, considerada apenas no nível 
a) de Weaver, com exclusão dos níveis b) e c)? 

A clarificação deste aspecto parece-nos central já que o 
discurso dos biólogos surge, habitualmente, apoiado numa noção de in 
formação muito mais rica do que a que Shannon definiu pela função H. 
Relembremos:na teoria de Shannon/Weaver a quantidade de informação 
duma mensagem não depende da ordem em que se encontram os símbolos 
nela presentes. Daí que o sentido de informação igual a organização, 
igual a ordem, se restrinja completamente, até ficar da informação 
uma noção meramente probabilista (probabilidades de utilização das 
letras nesta mensagem e noutras similares pertencentes a uma mes
ma classe e usando o alfabeto do mesmo modo) em que as significações 
eventuais das mensagens não são consideradas (92). 

Ora, ao contrário, é exactamente apoiando-se na considera 
ção da ordem sequencial, e não apenas na variedade sequencial 
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possível, dos nucleotídeos em cada codão, por exemplo, ou dos 
aminoácidos em cada proteína, etc, que os biólogos pensam as di
ferentes significações da mensagem genética. 

"Sabe-se hoje, escrevia Lwoff em 1965, que a especificida 
de dos genes, a informação do material genético reside na sequên 
cia específica das bases púricas e pirimídicas.... A especificida
de do gene está pois ligada à ordem das quatro bases.... e a es-
cificidade das proteínas ã ordem de vinte ácidos aminados".(93) . 

A informação igual a ordem, organização, estrutura,é pen 
sada aqui solidariamente com a informação igual a transmissão de 
mensagens, (comunicação duma certa ordem) mas onde a significa
ção resultante duma particular ordem sequencial dos elementos é 
tida em conta, de modo crucial, para perceber todo o processo. 

Será em Archer que acharemos, ao lado da ideia de informa
ção igual a ordem arquitectural, uma melhor clarificação dos sen
tidos em que a informação pode ser pensada pelos biólogos. 

Uma distinção significativa, para a elucidação dos pro
blemas aqui discutidos, é apresentada entre a "informacionalida-
de" e "informatividade" como capacidades distintas, possivelmen
te presentes na evolução química prebiótica. 

Se a primeira exprime a possibilidade de conteúdo infor
mativo de uma molécula e estaria intimamente ligada com a sua 
ordem arquitectural, com a sua "forma", o que implica que a mole 
cuia seja constituída por sub-unidades diferentes capazes de se 
associarem em ordem diferente, ela não envolveria a existência 
actual de um significado informático, sendo, neste aspecto, mais 
shannoniana: 

"É provável que durante um período de tempo na evolução 
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química,cadeias heteropolinucleotídicas se automultiplicassem sem 
que as suas sequências de bases tivessem ainda qualquer simbólica, 
isto é, sem que tivessem qualquer consequência ou influência espe 
cífica sobre o mundo químico circundante" (94). 

Não se poderia assim, na opinião deste biólogo, falar nes 
sa situação inicial em moléculas "informativas", no sentido, acres 
centamos, em que A. Lwoff se exprimia. Só quando uma ponte de cor
relação entre sequências polipeptfdicas se estabelecer é que os po 
linucleotídeos, por serem automultiplicantes terão passado a for 
necer às proteínas a perpetuação que elas não podiam garantir por 
si. '"Ao fazê-lo, os polinucleotídeos passam a ter responsabilida 
de nos tipos de proteínas que se formam ou não e a ter, portanto, 
uma participação radical no significado vasto que muitas das pro
teínas terão no mundo orgânico, pelo aspecto enzimático e outros". 
E, repare-se na conclusão: 

"Os ácidos nucleicos passarão então a ser moléculas não só 
informacionais mas verdadeiramente informativas" (95). 

A informação biológica, finalmente,não é apenas uma certa 
"forma", não é apenas informação armazenada, mas também informação 
transmitida e enquanto tal fundamentalmente ligada, na mente dos bio 
logos,à ideia de significação. 

Já não é pois a informação shannoniana, "telegráfica", que 
está aí a ser especialmente considerada,mas o modelo informacional 
revelou a sua fecundidade no seu próprio empobrecimento. A inteli 
gibilidade total dos processos vitais parece depender realmente,pa 
ra os biólogos, de uma noção de informação muito mais densa, próxi. 
ma daquela que se vê veiculada pela linguagem. A metáfora linguís 
ticci aparecerá assim com uma grande frequência nas expressões cor 
rentes dos biólogos,exactamente por na linguagem o significado da 
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mensagem estar ligado ã ordem particular dos símbolos: "Assim co 
mo as mesmas letras por ordem diferente, podem significar concei
tos diversos, assim os mesmos aminoácidos encadeados por ordem di
versa têm diferente significado e conteúdo informacional" (96). Da 
qui se pode inferir, ao mesmo tempo, a dimensão diferente dos pro 
blemas que colocarão, respectivamente, a metáfora informacional ou 
linguística em biologia, como muito atrás apontámos. 

Vejamos em último lugar como o biofísico Atlan, para quem 
a teoria da informação poderá ser um instrumento fundamental na 
compreensão da organização biológica, responde à questão que colo 
cámos há pouco: pode ou não considerar-se que na síntese protei
ca está presente uma via de comunicação com transmissão de infor 
mação, no sentido de Shannon?. 

"A síntese duma dada sequência proteica determinada por um 
gene, equivale sob o plano formal, à tradução de uma sequência de 
nucleotídeos numa sequência de ácidos aminados ou seja ã tradu
ção de uma frase escrita com a ajuda de um alfabeto de quatro le
tras, numa frase escrita num alfabeto de vinte letras. Formalmen
te, os problemas postos por esta tradução são os de uma via de co 
municação na teoria da informação de Shannon, via caracterizada por 
uma mensagem de entrada (a sequência nucleotídica de ADN) e uma 
mensagem de saída (a sequência de ácidos aminados da proteína). 
Mensagens de entrada e mensagens de saída são portadoras de uma 
certa informação, que a via de comunicação tem por função transmi 
tir. 

No sentido da teoria de Shannon, continua, a transmissão 
de informação com conservação da quantidade de informação contida 
numa mensagem, equivale a uma aplicação da mensagem de entrada so 
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bre a mensagem de saída. Aplicação, no sentido matemático do ter
mo, quer dizer, correspondência entre os elementos de um conjunto 
E e os de um conjunto F, de tal modo que para todo o elemento de 
E, existe um e só um elemento de F_ que lhe corresponde. No caso que 
nos ocupa aqui, onde alfabetos diferentes são utilizados, esta apli 
cação deve comportar, também, operações de codificação e descodi
ficação pelas quais uma correspondência é estabelecida entre com
binações de letras dos dois alfabetos. Estas noções conduziram não 
só â definição da informação genética, mas também ã decifração do 
código genético e ã descoberta da sua universalidade" (97). 

A aplicação da teoria da informação na biologia molecular 
não poderia, no entanto, ultrapassar o quadro no qual os seus teo
remas têm validade, ou seja não deveria ultrapassar os limites do 
"modelo". 

"Assim, continua, nas diferentes vias... (ADN — 
ADN, ADN — proteínas, ADN — ARN — proteínas) pode falar-se de 
transmissão de informação no sentido restrito em que sequências de 
"letras" (nucleotídeos ou ácidos aminados) são reproduzidos, sen 
do a questão da sua significação totalmente posta entre parênte
sis.... De facto, a significação da informação só pode ser encon
trada ao nível das consequências da recepção da informação ã saí 
da destas vias, quere dizer, finalmente ao nível de todo o funcio
namento celular" (98). Ora, já vimos, como os biólogos foram mais 
longe falando abertamente em significação da informação transmitida. 

H. Atlan alerta-nos ainda para outro aspecto que jã fize
mos notar: como este funcionamento depende ele próprio, em retor
no, da maquinaria da transcrição e tradução dos próprios DMAs, por 
que necessita da actividade de enzimas específicas em cada uma das 
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suas etapas, torna-se difícil falar, com coerência cibernética, em 
"programa genético" pois só poderia tratar-se, então, de um progra 
ma muito especial que necessitaria dos produtos da sua própria lei 
tura e execução para ser lido e executado. Nota-se,particularmen
te, que a noção de fonte emissora ou entrada (nas máquinas progra
madas pelo homem) não pode ser aplicada tal qual aos sistemas bio 
lógicos, que surgem como sistemas que fabricam o seu próprio progra
ma, cuja entrada se encontra no interior da máquina, sem que se 
saiba exactamente onde. Daí que novos problemas se coloquem, trazi
dos pelo modelo cibernético,que,inicialmente, tantos outros pare 
ceu resolver. Curiosamente,a sua aplicação obrigou â sua própria 
revisão,, à descoberta da originalidade do objecto do qual é mode
lo e à esquematização de uma nova generalidade. Atlan encontrará 
nas "autc—organizações complexas", nas quais a vida, por exemplo, 
entronca, uma realidade sistémica mais geral e cuja teorização con 
dicionará uma compreensão real do que é a própria vida. Por outro 
lado,,uma ideia nova se desenha: a teoria da informação terá que 
se rever a si própria procurando no seu tecido teórico as poten
cialidades que efectivamente contém,para fornecer um modelo coe
rente da vida. É o que Gatlin e o próprio Atlan tentarão ̂  demonstrar. 

E se efectivamente se puder falar, de modo necessário e su
ficiente, da vida como realidade informacional complexa, a identi 
ficação do viver com o conhecer e o recurso constante ao vocabulá 
rio de índole gnosiológica deixarão de ter legitimidade epistemo
lógica na biologia, embora possam ter cumprido um certo papel heu 
rístico. Mas isso vê-lo-emos melhor nos capítulos seguintes. 

0 interesse da teoria da informação para Atlan ultrapas
sará ainda o genoma. Estende-se ao sistema nervoso e permite-
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-lhe,inclusivamente,propor uma teoria do envelhecimento considera 
do como devido a uma acumulação, ao longo do tempo, de erros mole 
culares, particularmente ao nível da replicação dos DNASe da sín
tese dos RNAs e das proteínas (99). Tal teoria está por sua vez 
intimamente ligada ao projecto básico de todo o seu trabalho: a 
construção de uma lógica possível dos sistemas auto-organizados,fi 
nalmente uma teoria dos sistemas complexos, (cujas repercussões so 
bre a gnosiolgia e epistemologia já apontámos) para a qual a teo
ria de Shannon é um instrumento imprescindível, para além de ou
tros, como a teoria dos sistemas dinâmicos e a termodinâmica dos 
fenómenos irreversíveis. 

Há ainda uma reflexão que se impõe,sobretudo agora que nos 
referimos a H. Atlan. A admitir, como sugerimos, que a exploração 
das aplicações biológicas da noção de informação constituiu, em 
parte, o veículo oculto que permite a sobrevivência de uma filoso 
fia de tipo vitalista, deverá considerar-se que o pensamento des
te biofísico realmente a prolonga? 

Se, como também pensamos, a imagem da vida como "chama " se 
aparenta àquele modelo de pensamento, é difícil negar que H. Atlan 
não se fascine com ela. Só que, ao mesmo tempo que considerou que, 
graças essencialmente às descobertas da biologia molecular, se ele 
minaram praticamente as teorias vitalistas, H. Atlan traduz, no ti 
tulo que deu a uma das suas obras a possibilidade se se situar En-
tre o cristal e a chama (100) . Ë que, não só estas disjunções re
flectiriam uma colocação deficiente dos problemas - dependente, em 
última análise, de uma óptica diferente dos observadores - como, e 
essa é a subtileza da sua posição, a sua ultrapassagem não obriga 
a optar. 
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A conciliação da física com a biologia não significa uma 
redução desta àquela, mas uma espécie de assimilação recíproca.Ela 
faz-se graças a uma extensão da física e da química a novos domí
nios, implicando novos métodos, novos modos de pensamento, parti
cularmente os da biofísica e os da bioquímica. Não se trata pois 
de uma vitória do mecanicismo, mas quando muito, do aparecimento dum no 
vo mecanismo (101) . A especificidade dos organismos deixa de po
der ser ligada a propriedades vitais irredutíveis,para exigir an
tes uma teoria das organizações complexas. 

A adesão a este estilo de pensamento que situa a organiza 
ção viva na convergência de processos antagon stas, dum princípio 
de ordem, de construção, de regularidade invariante - e de que a 
descrição informacional do vivo, com as noções de informação gene 
tica, código, programa, procura dar conta - outro de desordem, des 
construção, perturbações aleatórias e de diversidade (e para o qual 
a termodinâmica dos sistemas abertos propõe uma teorização) não 
é, no entanto, unânime, muitas dificuldades subsistem. O su
mário que até agora apresentámos mostra-nos, ao contrário, a per
manência dum pensamento dicotómico do vivo,ao ponto de dele surgi 
rem esses dois modelos mais ou menos delimitados,do"cristal"e da 
chama". 

A teoria biológica continua assim, dramaticamente presa ao 
que já parece ser uma tradição na sua história - um pensamento di 
vidido e oscilante assumindo o rosto das temáticas que a conjuntu 
ra teórica e social torna mais salientes (102) . 

Surpreendente é igualmente o facto de os avanços - experimen 
tais não terem força suficiente para desalojarem, de modo radical, 
um estilo de pensamento, uma filosofia, (certos thematas, dirão 
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outros) reduzindo-a a ilusão, mas ao contrário, necessitaram de 
se definir frontalmente em relação a ela e a todos os possíveis 
suportes experimentais que a apoiam (103). 

Sem dúvida que se pode por essa via lograr um notável 
ganho teórico - e são abundantes os casos de investigações cujo 
motor foi a denúncia de outras teorias tidas então como explica
ções meramente ideológicas. No entanto, o que a um olhar filosó
fico parece mais relevante é o modo como a história recente da 
biologia,mais uma vez confirma essa curiosa característica do pen 
samento filosófico a que Popper se referia: enquanto visões do 
mundo, enquanto modelos do real,as filosofias não estão, ao con
trário das ciências, votadas ã. aventurada refutação. 

Um avanço científico pode desvirtuar certas zonas de con 
tacto entre uma filosofia e um determinado suporte científico. 
Mas as peculiariedades da filosofia dão-lhe, de algum modo, uma 
resistência, uma imunidade - donde resulta, parece, a sua fragi
lidade como disciplina - mas também a sua sedução maior: filoso
fias do passado podem, como vimos, ser hoje invocadas num domí
nio de investigação de ponta, quase com a mesma força com que se 
impuseram a outras épocas, o que não dispensa é evidente o esforço 
de "actualização" das filosofias. 

Delineados que foram os motivos porque se pode falar de 
um certo abuso mas também de um uso coerente da informação na bio 
logia, aberto pois o caminho que poderá explicar a legitimidade 
de uma interpretação da vida como processo informacional, veja
mos de mais perto o que o modelo cristalino permite compreender 
(e ocultar) na interpretação molecular da vida. Simultaneamente, 
iremos apreciar o modo como, por vias diversas, o falar da vida 
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como informação veio reforçar um convite antigo a identificar o 
viver com o conhecer. Que gnosiologia e, finalmente, que episte
mologia é desenhada pela biologia actual, é do que se vai ten
tar dar conta. Não esqueçamos, porém,que o nosso fito é também 
mostrar até que ponto os desencontros teóricos duma dada disci
plina, a biologia neste caso, podem ser directamente herdados por 
aquelas que se encontram na sua zona de projecção - aqui, a gno
siologia, particularmente. 
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NOTAS 
( 1) François Meyer, "La situation épistémologique de la biolo

gie" em Jean Piaget (dir.) /'Logique et connaissance scien 
tifique", op. cit., pp. 781-782. 

( 2) No mesmo sentido Paul Weiss lamenta: "Para se encontrarem 
estudos explícitos sobre os "grandes problemas" da biolo
gia é necessário reportarmo-nos às enciclopédias ou às obras 
dos historiadores, dos "generalistas" ou vulgarizadores - e 
mesmo aos autores de antecipação científica - mais que ã 
literatura especializada ou aos relatórios dos laborató
rios de investigação". Paul Weiss, "L'archipel scientifi
que", op. cit., p. 234, 
Mais recentemente,o matemático René Thorn confirmava : "Os 
biólogos contemporâneos consideram que não têm, de modo ai 
gum, necessidade de teorias.... 0 pensamento biológico trans 
feriu sobre o plano geral uma exigência de acção que provi 
nha da medicina e de necessidades clínicas. Por isso, os 
biólogos não experimentam a necessidade de teorias e a pro 
va é que não instituiram a cadeira de biologia teórica.... 
[e quando existe] não dura muito tempo". René Thorn, "Para
boles et catastrophes", Paris, Flammarion, 1983, pp. 46-
-47. 

( 3) "Ë certamente o que explica a formidável carga emotiva que 
afecta o discurso científico, em princípio frio, da biolo
gia. 0 anátema, o terror sagrado ou o poder sagrado ou o 
poder inquisidor deslocaram-se da cosmologia, onde os pen
samentos religiosos tentaram durante muito tempo manter o 
poder de um discurso universal, para esta ciência [a biolo 
gia] que, como ciência experimental, não tem, sem dúvida, 
mais de dois séculos". Antoine Danchin, "L'oeuf et la pou
le" , op. cit., p. 8. 

( 4) Cf. a este propósito, • J. Schiller, "La notion d'organisa
tion dans l'histoire de la biologie", Paris, Maloine, 1978. 
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( 5) Cit. em Gunther Stent, "That was the molecular biology that 
was" an Science, 160 (1968) 390-395. Quanto ao termo "biologia mo 
lecular" parece que aquele que na realidade o forjou terá 
sido Paul Weiss em 1951. 

( 6) J. Cains, G. S. Stent, J. Watson (eds.), "Phage and the ori 
gins of molecular biology", Cold Spring Harbor, 1966. 

( 7) Cit. em Gunther Stent,"That was the molecular biology that 
was", op. cit., p. 390. 

( 8) Id., lb. 

( 9) Para esse efeito sugerimos a leitura, para além das obras 
citadas, de estudos inspirados na teoria kuhniana dos para 
digmas, tais como, por exemplo: N.C. Mullins, "The Develop 
ment of a Scientific Speciality: the Phage Group and the 
Origins of Molecular Biology " em "Minerva", 10 (1972) 51-55; 
Isabelle Stengers, "A descrição da actividade científica 
por T. S. Kuhn" em "História e Prática das Ciências", Lis
boa, G.I.F.E, A regra do jogo, 1979; Pierre Thuillier, "Jeux et en
jeux de la science", op. cit. 

( 10) Para um desenvolvimento deste assunto, cf. entre outros: 
François Jacob, "La logique du vivant", op. cit.; James 
Watson, "The double helix", Nova Iorque, Signet, New Ameri 
can Library, 1968; Franklin Portugale J. Cohen, "A Century 
of DNA", Cambridge, Mass., The Mit Press, 1979 e Luis Archer, 
"Como se chegou à era da genética molecular" em Brotéria -
- Genética, Lisboa, 5 (1984) 13-36. 

( 11) Luís Archer, "No centenário de Mendel. Ignorado durante 
meio século. Porquê?" em Brotéria , Lisboa, 118 (1984) 559. 

( 12) Id., Ib. 
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( 13) Id., lb., p. 561. É de notar também, que este reconhecimen
to da legitimidade dos resultados de Mendel (questão algo 
controversa sobre a qual se poderá consultar, Jean - Louis 
Serre, "La genèse de l'oeuvre de Mendel" em La Recherche, 
Paris, 158 (1984) 1072-1080). terá sido favorecido por uma 
mudança significativa das perspectivas científicas, mesmo 
para lá da própria biologia. Nos primeiros anos do século 
XX, a física e a química haviam já adquirido a sua forma 
moderna. Sabia-se que a matéria era feita de átomos e que 
os compostos orgânicos, tal como os inorgânicos, eram fei
tos de combinações de átomos. A ideia de acaso e a lingua
gem probabilista (conceitos envolvidos na obra de Mendel) 
tornaram-se familiares com os progressos da teoria cinéti
ca dos gases e a mecânica estatística. 

( 14) De acordo com Giancarlo Masini, "A Biologia", trad. de M. 
Adosinda Soares, Ed. Círculo de Leitores, 1978, p. 102. Su 
blinhado nosso. Apesar da nossa referência, François Jacob, 
por exemplo, considera que o vocabulário da linguística fez 
o seu aparecimento em biologia em 1943, sob a pena de um 
físico, E. Schròdinger. Como veremos adiante, embora Jacob 
aborde indistintamente a introdução do modelo informacional 
e linguístico em biologia, parece-nos que, como apontaremos, 
os problemas que se colocam não são exactamente os mesmos para 
as duas "metáforas". Cf. François Jacob, "El modelo lin
guistico em biologia" em "História de lo viviente e histo
ria de la biologia", Barcelona, Cuadernos Anagrama,s/d. 

( 15) Philippe L'Héritier, "Histoire de la génétique" em La Re
cherche , Paris, 35 (1973)562-568.Cf., igualmente, James Watson, 
"The double helix", op. cit. 

( 16) François Jacob, "La logique du vivant", op. cit., p. 263. 

( 17) Cit. em Franklin Portugal e j . s. Cohen, "A Century of DNA? 
op. cit., p. 147. 
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( 18) Cf. H. V. Wyatt, "When does information become Knowledge?" 
em "Nature", 235 (1972) 86-89. 

( 19) Cit. em Franklin Portugal e J. S. Cohen, "A Century of DNA", 
op. cit., p. 178. 

( 20) Se aqui apenas nos interessa traçar um esboço rápi
do dos meandros por onde se foi a pouco e pouco constituin 
do uma certa ideia de biologia molecular (deixando neces
sariamente na sombra muitos dos que hoje nos parece terem 
pensado bem, como muitos dos que julgamos se enganaram e 
que não terão tido menor papel) um aspecto, pelo menos, im 
porta sublinhar desde já: é que afinal a chegada ã proposi 
ção feita por J. Watson e F. Crick em 1953 da estrutura em 
dupla hélice do DNA,foi sobretudo resultado dum contexto 
complexo, onde é difícil recortar uma filiação única e evi 
dente para a genética actual. Cf. a este propósito, Luís 
Archer, "Como se chegou ã era da genética molecular" em Bro-
téria - Genética, op. cit. 

( 21) François Jacob, "La logique du vivant", op. cit., p. 269. 

( 22) Os físicos não seriam também alheios a esse modo de exprès 
são mesmo para falarem dos níveis atómicos da matéria. Ê cu 
rioso anotar que W. Heisenberg, em 1927, para concretizar o 
electrão, falava do seguinte modo: "Sim, trata-se de uma 
partícula... mas de uma partícula capaz de transmitir 
apenas uma quantidade limitada de informação". De acordo 
com Jacob Bronowski, "A Escalada do Homem", Ed. Universida 
de de Brasília, 1979, p. 365. 

( 23) Gunther Stent, "That was the molecular biology that was", 
op. cit., p. 390. 

( 24) Id., lb., p. 391. 
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( 25) Niels Bohr, "Physique atomique et connaissance humaine",Pa 
ris, Gauthier - Villars, 1972, pp. 10-11. 

( 26) Cit. em Franklin Portugal e J. S. Cohen, "A Century of DNA'; 
op. cit., p. 173. 

( 27) Pierre Thuillier, "Comment est née la biologie moléculaire", 
em "jeux et enjeux de la science", op. cit., p. 124. 

( 28) Achamos possível e. útil para urra análise da evolução do discur
so científico, transferir para as próprias "visões do mun
do", que o suportam, a terminologia de Imre Lakatos - "nú
cleo duro", "cinturas de protecção", que este epistemólogo 
propos especificamente para analisar os programas de invés 
tigação científica. Cf. Imre Lakatos, "Methodology of scien 
tific research programmes" em Imre Lakatos & Alan Musgrave, 
"Cristicism and the growth of knowledge", Cambridge Univer 
sity Press, 1970, pp. 91-196. 

( 29) Erwin Schrodinger, "What's Life?", Cambridge University Press, 
1949. A segunda secção, intitulada "0 código da heredita
riedade" contém, logo no seu título,a "semente" de uma das 
mais importantes teorias biológicas. 

( 30) Id.,Ib., pp. 68-69. Ao contrário de Delbrúck, Schrõdinger 
estava efectivamente muito mais próximo do reducionismo. 

( 31) Id.,Ib., p. 77. 

( 32) Id., Ib. Para que fique clara a noção proposta de "cristal 
aperiódico" é bom lembrar que um cristal tradicional (pois 
que hoje se conhecem os chamados quase-cristais) é um arran 
jo extremamente ordenado de átomos ou de moléculas. É uma 
rede formada pelo empilhamento regular e periódico em to
das as direcções do espaço, de "tijolos elementares" idên
ticos, compostos dos mesmos átomos segundo a mesma distri
buição. 
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( 33) Norbert Wiener, "The human use of human beings: Cybernetics 
and society'; Nova Iorque, Doubleday, 1950. 

( 34) De acordo com Franklin Portugal e J. S. Cohen, "A Century 
of DNA", op. cit., p. 249. 

( 35) Franklin Crick, J. S. Griffith e L. ûrgel, "Codes Without 
Comas" em Proc. Natural Academy of Science, 43 (1957) 416. 

( 36) A hipótese do RNA mensageiro (mRNA) foi apresentada deta
lhadamente em 1961 por Jacob e Monod, o que permitiu coor
denar conjuntamente os estudos sobre adaptação enzimáti
ca, indução, diferentes formas de RNA e regulação genéti
ca. 

( 37) Em 1957 a hipótese do "adaptador" sugerida por F. Crick ga 
nhara já suporte experimental em vários laboratórios. No en 
tanto, só em 1965 é que a estrutura nucleotídica completa 
de uma molécula de RNA adaptador, chamado. RNA de transferên 
cia ; .(fcRNA) , foi determinada. Cfr. Robert Holley, "A sequên
cia nucleotídica de um ácido nucleico" em "A Base molecu
lar da vida", (textos do Scientific American), tradução bra
sileira, S. Paulo, Editora Polígono, 1971, pp. 74-84. 

( 38) Nunca é demais sublinhar a contribuição dos físicos no es
tabelecimento da biologia molecular. G. Gamow (1904-1978), 
bem conhecido pelos seus trabalhos sobre os átomos e a cos 
mologia, teve, particularmente desde 1954,um papel essen
cial, do ponto de vista teórico, na descoberta do código 
genético. Cf. Francis Crick, "A Estrutura do material here 
ditário" em "A Base molecular da vida", op. cit., p. 73. 
Dez anos depois de Erwin Schròdinger ter assimilado o mate 
rial genético a uma mensagem codificada, George Gamow de
senvolvendo, as implicações do modelo de Watson e Crick, 
explicita a noção de código e põe o problema do modo de 
acção dos genes, em termos de decifração de uma mensagem 
codificada. 
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( 39) F. Jacob, "La logique du vivant", op. cit., pp. 295-297. Te 
remos oportunidade de conhecer as "anomalias" que foram pro 
gressivamente encontradas neste modelo de síntese proteica. 

( 40) Gunther Stent, "That was the molecular biology that was", op. 
cit., p. 395. 

( 41) François Jacob, "La logique du vivant",op. cit., p. 10. 

( 42) Id./lb.,p. 315. 

( 43) Francis Crick,"Of molecules and men", Seattle, University of 
Washington Press, 1966. 

( 44) W. H. Elsasser, "Atom and organism, a new approach to theo 
retical biology", Princeton, N. J., Princeton University 
Press, 1966. 

( 45) Michael Polanyi, "Life irréductible structure" em Science, 
160 (1968) 1308-1312. 

( 46) Antoine Danchin, "L'oeuf et la poule", op. cit., p. 13. Es 
ta afirmação ë, aliás, bem esclarecedora da associação ín
tima da perspectiva reducionista com o mecanicismo. Como nota 
A. Rapaport: "O método mecanicista de análise pode ser com 
preendido num sentido mais lato do que o da mecânica clás
sica. Inclui todas as formas de análise que buscam a expli 
cação do funcionamento de um todo, em termos do funcionamen 
to das suas partes.... Em suma, em sentido mais amplo, a pers 
pectiva mecanicista é uma extensão da ideia laplaceana de 
que o universo (ou qualquer parcela do universo, destacada 
pela nossa atenção) pode ser explicado, se forem conheci
das as leis que governam as suas unidades atómicas consti
tutivas. Por assim dizer, é a posição que considera o todo 
como a soma das suas partes". Anatole Rapaport, "Aspectos 
matemáticos da análise geral dos sistemas" em Ludwig Von 
Bertalanffy e Outros, "Teoria dos Sistemas", Rio de Janei-
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neiro, Ed. Fundação G. Vargas, 1976, p. 26. Note-se ainda, 
que o facto da explicação de tipo reducionista surgir so
bretudo nas disciplinas da órbita da física,mostra que aí 
a tendência normal para perceber um fenómeno é reduzi-lo âs 
suas partes constitutivas, desintegrando-o. Por esse meio a 
física (e a biologia) conseguiram instalar-se como ciências. 
Já nas ciências do homem a tendência parece ser contrária -
b investigador é normalmente mais inclinado (ou obrigado) a 
considerar que o todo é que explica as partes. 
Isso nos leva a admitir que o reducionismo não seja apenas 
uma opção filosõfica,mas sobretudo um resultado epistemoló
gico inerente ao próprio mecanicismo como posição ontológi
ca. Num sentido próximo, Luís Archer faz notar que a "atitu
de mecanicista está igualmente associada à euforia duma fa
se de avanço experimental As fases mecanicistas são opera 
cionais e produtivas As fases vitalistas são revitaliza 
doras ligando-se mais a explicações da vida de tipo global, 
procurando a sua originalidade. Nelas se desenharia o mode
lo para novo progresso experimental com consequente atitude me 
canicista. Cf. Luís Archer, "Mito humano e operacionalida
de científica", em Brotéria, Lisboa,. 120 (1985) 363-383. 

47) François Jacob, "La logique du vivant", op. cit., p. 285. 

48) Antoine Danchin, "L'oeuf et la poule", op. cit., p. 38. Su
blinhado nosso. 0 matemático René Thorn parece muito próximo: 
"Receio bem que o emprego maciço do termo informação em bio 
logia.... testemunhe no espírito daquele que o utiliza.... 
um apelo implícito a esse velho fundo mágico,que invocando 
sem cessar o poder da forma, não deixa de condicionar a nos 
sa linguagem e o nosso pensamento". René Thorn, "Modeles Ma thé 
matiques de la morphogenèse, op. cit., p. 191. Um certo re 
cuo nesta posição pode talvez ser notado, mais recentemente, 
em René Thorn. Cf. "A propósito de Bachelard. A ciência e o 
sentido", em Análise, Lisboa, 1 (1984) 22-24. Aliás a convi
vência entre o mecanismo e o vitalismo, desempenhando este úl 
timo um papel heurístico fundamental, parece uma constante 
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na história da biologia. "Se fosse necessário dar um exem
plo - diz-nos François Dagognet - retomaríamos este: A des 
coberta da circulação do sangue, a pequena circulação que 
vai do coração aos pulmões, é devida em 1553 a um teólogo, 
Michel Servet; e porquê um teólogo? A Escritura diz que a 
alma está no sangue, que a alma é o próprio sangue.... En
tão para saber como a alma se forma, é necessário ter em 
conta este sangue, o seu próprio movimento, o espírito vi
tal que dele resulta". Cf. "Une histoire de la biologie1} 
entrevista conduzida por François Ewald a François Dagognet • 
em Magazine Littéraire, Paris, 218 (1985) 25-27. 

( 49) François Jacob, "La logique du vivant"/ op. cit.,p. 17. 

( 50) Raymond Boudon, "Effets pervers et ordre social", Paris, 
Seuil, 1977. 

( 51) Cf. a este propósito, Luís Archer, "Estruturalismo biológi 
co" em Revista Portuguesa de Filosofia, Braga, 31 (1975) 
265-266. 

( 52) Thomas Sebeok, "Comment un signal devient signe" em Edgar 
Morin e Piatelli - Palmarini (orgs), "L'unité de l'homme", 
op. cit., pp. 64-70. 

( 53) Antoine Danchin, "L'oeuf et la poule", op. cit., p. 16. 

( 54) Sobre este assunto poder-se-ã confrontar ainda,entre outros, 
Georges Mounin, "Linguistique - Object et méthodes" em En
cyclopaedia Universalis, Paris, vol. 9, 1975, pp. 1046 - 1056, 
René Thom, "Modèles mathématiques de la morphogenèse", op. 
cit., 1974, pp. 127-146 e R. D. Masters, "Çenes, language 
and evolution"» Semiótica, 4 (1970) 297-319, ou François Ja 
cob" El modelo linguistico em biologia" e Roman Jacobson 
"Vida e linguagem" em "Lógica de lo vivente e historia de 
de la biologia", op. cit. 
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( 55) Cf. a este propósito, Pierre Delattre, "Teoria geral dos sis 
temas e epistemologia"f trad, de A. Furtado, Lisboa, A re
gra do Jogo, 1981, pp. 36-42. Aí se comenta: "A analogia 
é um instrumento de percepção e pensamento que tem, entre 
os homens de ciências, um estatuto bastante contraditório. 
Embora largamente utilizada finge-se tê-la como suspeita. 
Seria interessante saber qual a razão, a fim de melhorar 
este uso caso se venha, em definitivo, a verificar legíti 
mo". Isto é absolutamente aplicável ao problema que neste 
capítulo nos ocupará. 

( 56) Id.fIb., p. 36. 

( 57) Id.tIb., p. 40. 

( 58) Georges Canguilhem, "Vie" em Encyclopaedia Universalis, op. 
cit., pp. 764-769. 

( 59) Henri Atlan, "Entre le cristal et la fumée", op. cit., p. 
22. Nota-se ao mesmo tempo a consonância da sua interpreta 
ção com os pontos de vista de Corneille Castoriadis em 
"Science Moderne et interrogation philosophique", op. cit., 
pp. 43-73. 

( 60) Cf. Jacques Monod, "O acaso e a necessidade", op. cit. 

( 61) Esta situação é particularmente bem descrita por Edgar Mo-
rin: "Foi por intermédio da cibernética que a finalidade se 
reintroduziu no amãgo da teoria fundamental da vida. Com 
efeito, a cibernética ofereceu à biologia molecular, que ne 
cessitava de uma estrutura organizacional, os seus conceitos 
de código, programa, comunicação, tradução, controlo, di
recção, inibição e, bem entendido, retroacção. A célula sur 
giu então como uma fabulosa usina automática onde cada 
operação, cada função, tinha o seu fim preciso, registável, 
e o conjunto destes fins conjuga-se na grande finalidade: 
produzir e organizar para viver. Esta máquina viva apare
ceu, portanto, naturalmente, como uma goal seeking machine 
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dotada de purpose behavior. A finalidade fora reabilitada. 
Mas não era aquela que fora privada de todos os direitos 
científicos. A finalidade vitalista inspirava horror, vi
nha do céu: a finalidade cibernética foi acolhida de bra
ços abertos: vinha da técnica sob a etiqueta dos programas 
informáticos, com total garantia maquinista". "La méthode 
1. La nature de la nature", op. cit., p. 260. 

( 62) Quase dez anos antes, em Royaumont também, o conceito de 
informação na ciência contemporânea tinha já sido discuti
do e M. Benoit, Mandelbrot interrogava-se, então, se a 
teoria da informação seria ainda útil, exactamente pelas 
extrapolações ilegítimas que se faziam, para lá do seu con 
texto shannoniano. A isso o biólogo M. Fessard respondia 
que "para os biólogos que não procuram, pelo menos numa 
primeira aproximação, fazer medidas, quer de imprevisibili 
dade quer de outros aspectos da informação, esta noção de 
informação, com todos os exageros.... foi muito útil e ain 
da o é. Ela introduziu nas nossas maneiras de pensar, de fa 
lar, noções como as de código, redundância, ruído, assim 
como a importância da enumeração dos elementos discerníveis 
durai complexo. Talvez não tivéssemos necessidade da pala
vra informação para isso. Mas ela ájúdou-nos a compreen
der a importância de noções, que para os não físicos, eram 
muito vagas"., Vários, "Le concept d'information dans la 
science contemporaine", Paris, Minuit/Gauthier-Villars, 1965, 
p. 91. 

( 63) De acordo com Pierre Delattre,a metáfora estabelece uma ana 
logia "em que o desvio semântico entre as entidades postas 
em correspondência é muito grande": "Teoria Geral dos Sis
temas e Epistemologia"; op. cit., p. 40. 

( 64) "As metáforas cibernéticas aplicadas ã biologia, nota H. 
Atlãn quando se tenta compreender a sua significação, pa 
ra lã do seu valor inegável na prática biológica actual, 
conduzem inevitavelmente a colocar novas questões". A igno-
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rância desta situação seria aliás, acrescenta, uma das maio
res fraquezas do livro de J. Monod, "0 acaso e a necessida 
de" (1970), ao fazer crer que todos os problemas estavam de 
finitivamente resolvidos, quando afinal eles tinham sido 
simplesmente substituídos por outros, que até então não se 
podiam colocar". Henri Atlan, "Entre le cristal et la fumée", 
op. cit., pp. 22-23. 

( 65) Edgar Morin, "La Méthode 1". La nature de la nature", op. 
cit., p. 312. 

André Lwoff, "L'ordre biologique", Paris, Laffont, 1969,p.l70. 

Cf. Claude ShannoneW. Weaver, "The mathematical theory of 
communication", op. cit. Para uma iniciação à teoria clás
sica da informação sugerimos a obra, já citada, de Henri Atlan, 
"L* organisation biologique et la théorie de l'information". 

( 68) André Lwoff, "Le concept d'information dans la biologie mo 
leculaire" em Vários, "Le concept d'information dans la 
science contemporaine", op. cit., p. 196. 

( 69) Léon Brillouin, "La science et la théorie de l'information", 
op. cit., cap. XII. 

( 70) André Lwoff, "Le concept d'information dans la biologie mo 
leculaire", emVários,"Le concept d'information dans la 
science contemporaine", op. cit., p. 173. Acrescente-se que 
H. Rosenblith lhe faz notar exactamente esse aspecto duran 
te a discussão: "Por um lado você falou da especificidade 
da informação nos organismos e diz que a informação de 
Shannon não nos dá nada. Penso que todos aqueles que consi 
deram a questão de mais perto, estarão mais ou menos de 
acordo. Mas não é de modo algum proibido pensar que se pos 
sa formular a informação de um outro modo, ao mesmo tempo 
matemático e significativo Você não diz que a informa
ção não diga respeito ao ser vivo, o que você diz é antes 

( 66) 

( 67) 
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que as medidas da informação apresentadas até hoje pelos ma
temáticos não são adequadas â medida da especificidade dos 
organismos". Id., Ib., p. 196. 
Valerá a pena salientar, desde já , que na direcção de inves
tigação aqui sugerida se podem situar trabalhos como os de D. 
M. Mackay (1969), Lila Gatlin(1972) ou Henri Atlan (1972). 

(71) Um certo desmentido desta opinião de A. Lwoff sobre a inu 
tilidade heurística da aplicação das matemáticas à biologia 
estará por exemplo, no facto de considerar impossível a exis 
tência de mecanismos moleculares de estilo proof — reader 
(para correcção de erros) próprios do funcionamento das má
quinas - e sugeridos por.N. Wiener e D. MacKay. Id.,Ib. pp.183 
-202. Ora, recentemente, Danchin propos que " os sistemas de 
modificação química (muitas vezes chamados "sistemas de matu 
ração") tantas vezes presentes em cada uma das etapas de rees 
critura do programa genético podem desempenhar um papel de 
primeiro plano nos processos de correcção dos erros,"Antoine.Dan 
chin, L' oeuf et la poule'; op. cit., pp. 113 - 123. Por ou
tro lado,será bom imaginar a reacção violenta que René Thorn 
ofereceria aos comentários de Lwoff 

(72) Léon Brillouin, "La science et la théorie de l'information'; 
op. cit. 

(73) Cf., por ex., H. P. Yockey, R. L. Platzman &. H. Quastler, (eds) , 
"Symposium on information theory in biology", N. Y., Perga-
mon Press, 1958. 

(74) Paul Weiss, "L'archipel scientifique", op. cit., p. 115. Uma 
opinião, em parte semelhanteré expressa por René Thorn: "O 
emprego do termo informação no caso da "informação genética" 
testemunha a seguinte situação psicológica: no desenrolar ex 
tremamente complexo dos processos morfogenéticos da embriolo 
gia, a biologia molecular pós em evidência um mecanismo impor 
tante, a síntese das proteínas.A tendência natural do espe
cialista ê dizer então, que esta etapa é a essencial sendo 
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as outras etapas simples cor.seçuência. Neste caso a palavra 
informação serve manifestamente para dissimular a ignorân
cia quase total em que nos encontramos para precisar esses 
outros mecanismos pretensamente subordinados , trazendo,ao 
mesmo tempo, pela conotação de intencionalidade da pala
vra informação, uma caução implícita ao f inalismo, que sus 
tenta todo o pensamento biológico. Neste sentido, a infor
mação é a forma obscura da causalidade'.1 René Thorn, "Moâè-
les mathématiques de la morphogenèse", op. cit., p. 185. 

(75) Paul Weiss, "L'archipel scientifique", op. cit. p. 117. 

(76) Humberto Maturana,"Autopoiesis" em Milan Zenely, (ed.), "Au 
topoiesis a theory of living organisation", op. cit., p.18. 

(77) Id.,Ib.,p. 28. 

(78) Obviamente,daqui resulta uma recusa da dialética de L. Bril 
louin. Se a informação é apenas uma noção cognitiva,não se 
lhe vê qualquer realidade física,mesmo sendo a expressão ma 
temática da sua medida formalmente similar à da entropia . 
"Que a informação constitua uma verdadeira grandeza física 
susceptível de ser objectivamente medida, como propriedade 
que caracteriza a organização de todo e qualquer sistema 
observável é uma pura ilusão." Id.,"Stratégies cognitives" 
em Edgar Morin e M. Piatelli-Palmarini (orgs.)/ "L' unité 
de 1 homme"/0p. cit.,pp. 419 - 420. 
Indo mais longe,e em total coerência,torna-se difícil esca 
par ã conclusão de que não haverá finalmente qualquer no
ção física, matemática, etc. que sobreviva fora do domí
nio estritamente cognitivo... Não nos adiantaremos porém, 
quanto ás consequências gnosiológicas e epistemológicas das 
teorias da autopoiesis e da identificação nelas presente 
entre viver e conhecer, pois voltaremos ao assunto, no ca
pítulo seguinte. 

(79) Cf. Francisco Varela, "Describing the logic of the living. 
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The adequacy and limitations of the idea of autopoiesis "em 
Milan-Zenely ( org. ) / "Autopoiesis a theory of living orga
nisation" , op. cit.,pp. 36 - 48. 

(80) Jacques Tonnelat, "Thermodynamique et Biologie_- Entropia, 
désordre, complexité", Paris, Maloine-Doin, 1977, p. 1 - A 
abordagem da termodinâmica por J. Tonnelat inspira-se nos 
trabalhos de Tolman (1927) e Castaing (1970), cuja análise 
matemática da evolução dos sistemas assenta na assimilação 
da matéria a pontos materiais, tal como em Boltzmann. J. 
Tonnelat efectuou, no entanto, uma transposição dos raciocí 
nios de Castaing,partindo de uma representação mecanicista, 
segundo a qual a matéria seria constituída de entidades in 
dependentes susceptíveis de se dividirem ou de se fundirem, 
o que, do seu ponto de vista, permite uma interpretação 
mais satisfatória de numerosos fenómenos observáveis e par 
ticularmente dos que se desenrolam nos seres vivos. Quali
fica esta termodinâmica de probabilista, porque se 
fundamenta na comparação das diferenças de probabilidade 
entre eventualidades possíveis e daí tira conclusões para 
a interpretação das modalidades de evolução dos sistemas. 

(81) Id., Ib.rpp. 3 - 4 . Cf., também, Id. ," Thermodynamique et bio
logie. L'ordre issue de l'hasard", Paris, Maloine, 
1978, pp. 25 - 26, onde se pode 1er: "Boltzmann tinha cons 
tatado que só se pode particularizar o estado de um sistema 
num instante inicial,se este estado apresentar um caracter 
singular. Quando um estado não apresenta nenhum traço sin
gular, diz-se que é um estado desordenado. Ora,para um sis 
tema complexo os estados que apresentam um carácter singu
lar são incomparavelmente menos numerosos que os estados 
desordenados. Boltzmann concluiu que era muito mais prová
vel que um sistema tendesse para estados desordenados que 
para estados ordenados.... Este raciocínio é defeituoso, 
porque nem todos os estados têm a mesma probabilidade e é 
exactamente esta constatação que está na base de toda a 
teoria de Boltzmann. Na realidade, nada prova que não exis 
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tam estados manifestando um carácter singular, quer dizer, 
podendo ser caracterizados com a ajuda de um pequeno núme
ro de expressões, apresentando pois uma certa ordem, e' que 
são muito mais prováveis que estados mais desordenados. E-
fectivamente, só se concebe que um estado possa ser mais 
provável que a maior parte dos outros, quer dizer um esta
do de equilíbrio, se apresentar uma característica singu
lar. Contudo, a conclusão de Boltzmann não foi posta em cau 
sa por ninguém ". -

(82) Cf.. a este propósito, Léon Brillouin, "La science et la théo
rie de l'information", op. cit. 

(83) Jacques Tonnelat, "Thermodynamique et biologie - L'ordre 
issue de l'hasard", op. cit.,p. 26. 

(84) Henri Atlan,que reencontra por um caminho diferente e que 
teremos oportunidade de apreciar, algumas proposições de J. 
Tonnelat, (particularmente a de que a entropia física não de 
ve ser compreendida como uma medida da desordem, mas sobre
tudo da complexidade de um sistema) não deixa, no entanto,de 
salientar que,embora tendo alcançado resultados vizinhos,não 
eliminou, porém, a problemática da ordem e da desordem, an
tes incluiu nela a relatividade devida ao papel do observa
dor. Çf.,Id., "Entre le cristal et la fumée", op. cit.^p. 78. 
Tal posição é absolutamente coerente com a sua adesão ãs te
ses de L. Brillouin, o que já em 1972 o levara a comentar: 
"Os conceitos físicos mais habituais só existem como inter
pretações de experiências referentes a grandezas mensuráveis. 
Considerar a realidade destes conceitos,esquecendo o papel 
das experiências de medida na sua definição, .conduz a uma 
falta metodológica grave. Ao contrário, quando esta evidên
cia permanece presente ao espírito, a noção de informação fí 
sica associada a todo e qualquer fenómeno de medida, aparece 
indissociável do conteúdo dos conceitos físicos mais habi
tuais." Id./'L' organisation biologique et la théorie de 1' 
information",op. cit.,pp. 174 - 175. 
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(85) Jacques Tonnelat, "Thermodynamique et biologie - L'ordre is
sue de l'hasard", op. cit., p. 224. Cf., igualmente, o artigo 
"Qu'est-ce qu'un être vivant?" em La Recherche Paris, 101 
(1979) 614 - 622. 

(86) De acordo com Henri Atlan, "L'organisation biologique et la 
théorie de l'information, op. cit.,pp. 19 - 20. 

(87) Henri Laborit, "La nouvelle grille", op. cit., pp. 23 - 24. 

(88) Luis Archer, "Estruturalismo biológico" em Revista Portugue
sa de Filosofia, op. cit., pp. 254 - 255. 

(89) Paul Weiss, "L'archipel scientifique", op cit., pp. 113 - 114. 

(90) "Vou tentar transmitir-vos a mensagem dos biólogos molecula
res e dizer-vos como é que estes concebem o problema da infor 
mação. Para nós,biólogos, a informação é o que determina a 
vida" André Lwoff, "Le concept d'information dans la biologie 
moléculaire" em Vários,"Le concept d' information dans la 
science contemporaine," op. cit.,p. 173. 

(91) George Canguilhem, "Vie" em Encyclopaedia Universalis, op. 
cit., p. 769. Curioso é então comparar este apontamento de G. 
Canguilhem com os pontos de vista totalmente opostos expres
sos por J. Tonnelat: "São as propriedades de moléculas espe
cíficas sintetizadas em proporções convenientes e colocadas 
nas condições favoráveis,que permitem a formação de sistemas 
organizados, sistemas que são os elementos constitutivos das 
células dos seres vivos Esta situação realiza-se em vir
tude de "pressões materiais", sem que nada que se pareça com 
"informações" seja fornecido em cada etapa âs moléculas, por 
um mestre de obras hipotético". Jacques Tonnelat,"Thermodyna 
mique et biologie-L'ordre issue de l'hasard", op. cit.,p. 157. 
Aqui mais uma vez se pressente ò desajuste resultante das di 
ferentes concepções do que é a informação. 
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(92) Como já notámos,é necessário estar atento a que a própria 
definição de desordem em física é estatística e parece ex
cluir também toda a preocupação de significação dos objec
tos constitutivos do sistema considerado, (considerações a 
queçaliásPJ. Tonnelat,como vimos, se opõe). Este aspecto a-
parece claramente quando se refere a definição de entropia 
como caso particular da informação, no sentido da teoria da 
informação de Shannon. 

(93) André Lwoff, "Le concept d'information dans la biologie mo 
leculaire" em Vários, "Le concept d'information dans la" 
science contemporaine", op. cit.,pp. 176 - 177. 

(94]i Luis Archer, "Genética molecular", op. cit.,p. 27. A ideia 
de "informacionalidade" é precisada ao considerarem-se as 
condições para a construção de uma molécula informacional 
autoperpetuante: 1° - que .... a s b a s e s e n t r e m n a c o n s t i_ 
tuição de um polímero; 22 - que a ordem das bases nesse po 
límero tenha a mais ampla margem de liberdade; 3 o que o põ 
límero seja longo, tanto mais quanto mais exíguo é o alfal 
beto (apenas 4 ou 5 letras) ;4o -que as bases uma vez inte
gradas nesse polímero mantenham a sua complementaridade es 
pecífica. Id.,Ib.,p. 20. 

(95) Id.fIb.,p. 28. O termo "verdadeiramente" marca bem a dis
tância com a informação shannoniana. Esta, no fundo, servin 
do para descrever uma situação prebiótica mostra as suas" 
insuficiências para exprimir situações propriamente bióti
cas. 

(96) Id.,Ib.,pp. 12 - 13. 

(97) Henri At]an, "Biologie et information" em Plurisciences, 
Encyclopaedia Universalis, Paris, 1978, pp. 339 _ 340. 

(98) Id., Ib. Estas limitações da "metáfora" informacional 
invalidam, precisa Atlan,que se trate aí de transmissões de 

nao 
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informação no sentido rigoroso de Shannon: assim, há aí 
mensagens de entrada e de saída, escritas em alfabetos 
de que se conhecem os símbolos elementares (as bases nuc 
leotídicas dos DNAs e RNAs e os ácidos aminados das pro
teínas) . Num primeiro nível estas vias podem ser descri 
tas quantitativamente como locais de transmissão de in
formação probabilista shannoniana onde se exercem os 
efeitos do ruído, sob a forma de erros de emparelhamento e 
de erros de síntese. 

( 99) Dispensamo-nos de aqui pormenorizar todas as possíveis 
aplicações biológicas da teoria da informação,pois toda 
a segunda parte da obra já citada de Henri Atlan, "L'or 
ganisation biologique et la théorie de 1 'information"aí 
incide. O poder heurístico das noções de código, redun
dância, quantidade de informação, ruído etc, tanto para 
compreender a complexidade estrutural dos organismos,co 
mo a sua própria evolução, é aí plenamente demonstrado? 

(100) Henri Atlan,"Entre le cristal et la fumée", op. cit. Um 
ano antes da publicação desta obra, em 1978, H. Atlan 
anunciava-a como "Le cristal et la fumée".A substitui
ção posterior do artigo pela preposição "entre" pare-
ce-nos significativa. Cf. "Biologie et information" em 
"Plurisciences", op, cit., p. 342. 

(101) um mesmo pensamento,cuja influência foi profunda na 
filosofia de E. Morin, era já expresso vários anos an
tes por F. Meyer (para não citar igualmente J. Piaget) 
ao salientar a necessiade de a biologia se tornar mais 
consciente da sua autonomia,para que a física pudesse 
encontrar uma acompanhante dialéctica à sua medida:"Tal 
vez então seja possível caminhar-se para uma física qui 
deixará de se definir, devido a um longo contra-senso histõ 
rico, como ciência da matéria a da energia,para se tor
nar no que não deveria nunca ter deixado de ser, uma 
ciência da physis, no sentido mais geral do termo, en-
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globando,como dois casos particulares, o animado e o ina
nimado". François Meyer, "Situation epistémologique de 
la biologie" em "Logique et connaissance scientifique", 
op. cit., p. 821. 

(102) Hoje, elas concretizam-se nos debates entre preformação/ 
epigénese, instrutivismo / selectivismo ou, por exemplo, 
evolucionismo / criacionismo, sob o envolvimento filosó
fico de uma opção por uma ontologia da ordem ou da desor
dem. 

(103) Pensamos novamente no caso muito explícito de A. Danchin 
e como a sua crítica ã aplicação da teoria da informa
ção na biologia se estende, relembramos, (tal como em J. 
Tonnelat) a uma denúncia do limitado interesse teórico 
da termodinâmica dos fenómenos irreversíveis para uma 
compreensão da organização viva. Cf. Antoine Danchin, 
"L'oeuf et la poule", op. cit., pp. 40. 
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CAPÍTULO II 

MODELOS DE CONHECIMENTO IMPOSTOS PELA BIOLOGIA ACTUAL 
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A evolução dos organismos, para uma epistemologia evolu
tiva, é normalmente considerada como um processo de acumulação de 
experiências bem sucedidas, incorporadas nas memórias genéticas. 
Uma maior probabilidade de sucesso- na geração seguinte dependerá 
das virtualidades desse repositório de ensaios fque os pro
gramas genéticos podem abarcar. 

Compreender a organização do genoma é então fundamental
mente, desta perspectiva, compreender as performances adaptati
vas e, entre elas, de modo particular, o conhecimento. 

Como já sabemos, a biologia actual suscita uma imagem fa
cetada do fenómeno cognitivo, que ora nos coloca na esteira de 
um total relativismo epistemológico, ora, com dificuldades, após 
ta na viabilidade de uma objectividade e verdade cognitivas. De 
que modo? É o que iremos ver doravante. 

Ã aproximação da vida e do conhecimento por via do con
ceito de adaptação, a biologia molecular veio juntar um outro 
personagem: a informação. 0 modo como interiorizou essa noção, 
marca o que poderá vir a dizer sobre o conhecimento. 

As peripécias que rodearam tal facto e das quais o capí
tulo anterior deu eco, alertaram-nos já,para uma outra dependên
cia remota das teses sobre o conhecimento: há que considerar não 
só - dentro do campo de análise que nos propusemos - as projec
ções da biologia sobre a gnosiologia, mas também as da cibernéti 
ca e da teoria da informação sobre aquela, sabendo, é evidente, 
que a recorrência não terminará aí... 

A novidade essencial que Wiener trouxe não foi apenas a 
de conceitos como retroacção, anel, regulação, finalidade (essen 
ciais também para compreender não só os fenómenos biológicos, co 
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mo físicos e antropossociais) mas de os ter ligado de modo organiza 
cional, para falar como Morin, criando a primeira ciência geral 
cujo objecto é a organização. 

Pela primeira vez, no panorama da ciência ocidental, um 
sistema físico - a máquina - é considerada não em função dos seus 
elementos constitutivos, mas em função dos seus caracteres organi
zacionais. A vida podia, como organização, ser então aproximada 
do conceito de máquina cibernética, ambas organizações comunica
cionais. 

A cibernética, contudo, apesar do seu poder heurístico, im 
pôs mecanisticamente o autómato artificial como modelo universal. 
Os seres máquinas naturais, capazes de funcionarem com desordem, 
como von Neumann mostrou, encontraram nessa cibernética um espar 
tilho, que estrangulava a compreensão da sua originalidade. Por 
isso, Morin pôde escrever: "A cibernética dá ao ser vivo um es
queleto de organização, mas retira-lhe a vida" (1). 

Identificando comunicação com comando, informação com 
programa, facilmente fez do ser vivo - a cuja interpretação em
prestou o seu modelo em parte reducionista - o resultado de um 
processo algo determinista, de uma informação contida num "pro
grama genético". 

'A biologia molecular oficial,que olha a vida â luz da 
imagem ordenada do cristal, terá em parte herdado dessa ciberné
tica a sua dificuldade para, simultaneamente, abranger numa ideia 
de ser vivo, a chama, a desordem,que o complexifica. 

Os limites de uma concepção do vivo,por parte da biolo
gia molecular oficial,terão decorrido assim, em parte, dos limi
tes da cibernética a cujos modelos recorreu. 
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Num mesmo paradigma de ordem se move a informação shannonia 

na. Se,como Wiener compreendeu,existe uma conexão matemática en
tre entropia e informação, o aumento de entropia pode ser encara 
do como destruição da informação, mas, inversamente, a informa
ção pode ser usada para reduzir a entropia. A ordem original 
pode regressar a um sistema se o alimentarmos com informação (2). 

Do lado da ordem, a informação shannoniana ressente-se 
porém com o ruído. Qualquer perturbação aleatória que surja num 
canal perturba a mensagem, Daí que a fiabilidade, da transmis
são obrigue ã prevenção, à protecção em redundância,mesmo que à 
custa de certos excessos, do ponto de vista de economia em todo o 
processo. 

Conhecemos já o rosto desta informação shannoniana. Ela 
seria, apesar de estar do lado da ordem, irreconhecível para um 
universo aristotélico que a associou a poder, a organização,a co 
nhecimento. Um certo número de significações que a priori estaria 
mos tentados a emprestar ã palavra "informação", tal como é usa
da na linguagem comum, não estão presentes nas propriedades da 
função H de Shannon, pela qual apenas se exprime uma definição 
da medida da informação trazida por um acontecimento e que se re 
laciona, como sabemos, com a incerteza trazida pela realização 
desse acontecimento. 0 bit não é uma medida de sentido. A infor
mação shannoniana é cega â significação, â qualidade, ao valor, 
ao alcance da informação para o receptor. 

A informação que habitava o mundo antropossocial pôde fa
zer com Weaver e Shannon a sua entrada na máquina, com Brillouin 
a sua entrada na física (não sem problemas, diga-se, se nos lem 
brarmos da argumentação de Tonnelat) e pareceu poder instalar-se 
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na vida, com relativo conforto, a partir do advento da biologia 
molecular. 

Não é a mesma, contudo, a informação que circula por todos 
esses universos. Cada um recortou dela o perfil que melhor podia 
reconhecer. Cabe então perguntar: 

Em relação ã informação entendida como conhecimento,da tra 
dição aristotélica,em relação ã informação como programa de Wie
ner;, - em relação ainda ã informação como neguentropia de Brillou 
in - o que é a informação sinónimo de vida de Crick e Watson? 

Aparentemente ela é a informação shannoniana. De modo ri
goroso, jã o vimos, ela pode ser, em parte, informação shannonia
na, embora recubra características de que esta não disfruta e que 
evocam antes esses outros universos por onde o conceito tem deam
bulado, 

À análise epistemológica a questão que se põe é então bem 
clara: que modelo informacional é realmente operante na leitura da 
vida feita pela biologia molecular? 

Ora,uma vez que o lugar onde a informação recebeu uma teo 
rização mais rigorosa, mesmo matemática, foi na teoria de Shannon 
-Weaver, uma vez que foi através dela que ela recebeu um estatuto 
científico - que a arrancou parcialmente ã flutuação do seu manejo 
no domínio dos conhecimentos comuns - grande parte dos biólogos 
acharam, naturalmente, qUe estaria na cibernética, e na teoria 
das comunicações o modelo informacional a que deviam referir-se. 

A proposta shannoniana foi, como sabemos, largamente ul
trapassada. Obrigou contudo, jã se alertou, a concessões que vie
ram criar incoerências no discurso teórico da biologia, que ora re
corta da informação uma face ora recorta outra, conforme as neces 
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sidades de interpretação o exigem. Que realmente a informação bio 
lógica era muito mais que a informação conceito puramente técni 
co e matemático, parece evidente. Que ficou em aberto a necessi
dade de uma revisão da própria teoria da informação é o que, cons 
ciencializado por poucos, só pôde aprofundar a depressão epistemo 
lógica em que a disciplina tem vivido. 

Mais ainda - e isso é fulcral para a tese que aqui se de
fende - a biologia vai impor um modelo gnosiolõgico que reflecti
rá e avolumará as inconsistências de que ela própria enferma, o 
que não pode deixar indiferente o estudioso destas questões. 

Em Jacques Monod se pode encontrar, parece-nos,uma clara 
expressão não só do que a biologia molecular cristalina pode di
zer acerca da informação biológica, do modo.como ela se realiza ou 
não na ontogenèse molecular e no processo filogenético, bem cómoda 
imagem do que será o conhecimento ã luz da biologia molecular actu 
ai. 

0 ontogenismo molecular de Jacques Monod 

Durante muito tempo os biólogos opuseram os fenómenos ge
néticos directamente ligados às estruturas do DNA e os fenómenos 
epigenéticos que pareciam escapar-lhes. Para que o modelo darwinia 
no permaneça válido é necessário poder explicar a ontogenèse de um 
organismo a partir de modificações da sua informação genética. 

A opção mecanicista de Monod é bem explícita: a morfogéne 
se ê um processo espontâneo e autónomo, dependente em última anãli 
se das propriedades de reconhecimento estèreospecífico, isto é, 
de fenómenos de ordem microscópica (3). E se a mecânica do desen-
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volvimento é ainda em grande parte misteriosa, já a construção de 
determinados edifícios moleculares está hoje, na sua opinião, bem 
compreendida, consistindo num processo de "ontogenèse molecular", 
onde se revela a essência física do fenómeno. Do mesmo modo que a 
formação de cristais moleculares, a partir de uma solução de molé
culas constituintes,se faz por associação de moléculas pertencen
tes a uma mesma espécie química, a epigénese molecular é um pro
cesso de constituição espontânea de ordem (4). 

Como num cristal, é a própria estrutura das moléculas reu
nidas que constitui a fonte de "informação" para a construção do 
conjunto: "A essência [dos] processos epigenéticos consiste por
tanto, escreve Monod, em que a organização de conjunto de um edi
fício multimolecular complexo estava contida em potência na estru 
tura dos seus constituintes, mas não se revela nem torna actuasse 
não pela sua reunião.... A estrutura acabada, enquanto tal, não 
estava em local algum preformada. Mas o plano da estrutura estava 
presente nos seus próprios constituintes. Pode portanto realizàr-
-se de modo autónomo e espontâneo, sem intervenção exterior, sem 
introdução de nova informação. A informação estava já presente, mas 
inexplicada nos constituintes. A construção epigenética de uma es
trutura não é uma criação, é uma revelação" (5). 

A epigénese das estruturas macroscópicas (tecidos, órgãos, 
membranas,etc) deverá ser entendida, também,a partir de um ponto de 
vista semelhante, por uma espécie de redução ao microscópico. Em 
cada etapa ontogenética,estruturas de ordem superior e funções no 
vas aparecem, que resultam de interacções espontâneas entre produ 
tos da etapa precedente, revelando as potencialidades dos níveis 
inferiores. Todo o determinismo do fenómeno encontra finalmente a 
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sua fonte na informação genética, representada pela soma das se
quências polipeptídicas interpretadas ou,mais exactamente, filtra
das pelas condições iniciais. 

Mercê desta perspectiva reducionista e analítica - a úni
ca que para Monod faz sentido quando se investiga cientificamente 
- é possível não só ultrapassar aquelas interpretações que preten 
dem insistir em misteriosos "enriquecimentos informacionais" não 
causados fisicamente, (como os que, por exemplo, o físico Elsasser 
na sua óptica vitalista invocava) como os modelos de tipo instru-
tivista, de inspiração lamarckista, que continuamente tentam os 
biólogos (6). 

No espírito cristalino dum rigoroso selectivismo darwinia 
no, Monod insiste na impossibilidade de uma acção,na ontogenése,de 
um agente causal, oriundo do meio exterior. Quer na replicação, quer 
na tradução do DNA " nenhum contributo suplementar de informação (que 
não genética) é necessário, nem mesmo parece possível, dado que o 
mecanismo, tal qual se conhece, não lhe dá sequer lugar. E, name 
dida em que todas as estruturas e funções do organismo são a resul 
tante das estruturas e actividades das proteínas que o constituem, 
deve-se considerar que o organismo inteiro representa a expressão 
epigenética última da própria mensagem genética" (7) . 

Algo fundamental é necessário porém acrescentar. Ë que o 
mecanismo da tradução é estritamente irreversível. No fim dos anos 
sessenta Monod podia ainda, confiadamente, resumir: 

"Nunca se observou, nem é aliás concebível, que uma infor
mação seja jamais transferida no sentido inverso, isto é, da pro
teína para o DNA". 

Este é em resumo, como sabemos, o conteúdo do chamado "do 
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gma fundamental da biologia molecular". Não haveria, considerava 
então Monod, mecanismo possível pelo qual a estrutura e funções 
de uma proteína pudessem ser modificadas e essas modificações trans 
mitidas, ainda que parcialmente, â descendência a não ser em con
sequência de uma alteração das instruções representadas por um 
segmento da sequência de DNA, ao passo que, inversamente, não exis 
tiria mecanismo algum concebível, pelo qual uma instrução ou in
formação qualquer pudesse ser transmitida ao DNA. 

Todo o sistema genético seria assim total e intensamente 
conservador, fechado sobre si mesmo e absolutamente incapaz de re 
ceber qualquer ensinamento do mundo exterior. A direccionalidade 
da informação genética tem um sentido único, do DNA âs proteínas 
e não o contrário, o que inviabiliza uma relação de tipo lamarckis 
ta entre o organismo e o meio. 

Reforçando as teses selectivistas, Monod, se bem que não 
fale já num preformismo senão potencial, supõe que o papel do ex 
terior é simplesmente revelar uma organização preexistente, tal 
como o revelador faz aparecer a imagem fotográfica antes invisí 
vel, mas bem presente. 

Como a ontogenèse, também a relação adaptativa do orga
nismo com. o meio depende de um processo em que nenhuma informa
ção é adquirida a partir deste. Compreender o comportamento adapta 
tivo de bactérias frente a um particular agressor do meio (um 
determinado antibiótico, por exemplo) é, em termos informacionais, 
supor que a sobrevivência de alguns fenótipos só se entende, por 
que a informação particular necessária para essa resistência â 
ameaça era já uma possibilidade presente, ã partida, no genoma 
de alguns desses organismos. 
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Daí que uma variação fenotípica não possa, como o lamarckis-
mo genericamente supôs, modificar o genótipo impondo-se heredita-
riamente. Ela pode modificar epigeneticamente o mecanismo de ex
pressão dos genes, não o genoma, sendo das suas características an 
teriores e do envelope que impõe, que dependerá, ao contrário, a 
margem de manobra dos fenõtipos. 

Esta situação não instrutiva,conforme ao espírito do neo-
darwinismo (não de Darwin, que acreditava na hereditariedade dos 
caracteres adquiridos) foi demonstrada ainda em 194 3 por Luria e 
Delbruck, que inventaram um teste estatístico pelo qual era possível 
mostrar que as bactérias mutantes existiam antes da exposição ao 
agente selectivo necessário para revelar a sua existência, quer di
zer, o meio desempenha apenas um papel de revelador de mutações 
preexistentes. 

A adaptação traduzida na sobrevivência resulta das capaci 
dades de uma informação contida num programa que poderá, eventual 
mente, solucionar o problema. Se não é necessário imaginar trans
ferências de ordem, de informação, do meio para o sistema, também 
não é necessário pensar numa criação de informação a partir da per 
turbação encontrada. Ou já existia, sob a forma de uma mutação 
aleatória tolerada no programa genético, servindo agora de instru 
ção oportuna- e a bactéria sobrevive por efeito de uma selecção -
ou não existe e a bactéria perece. 

Curiosamente, a biologia molecular oficial fala de inter
acção entre o organismo e o meio, o que deve ser compreendido ape 
nas no sentido em que o fenótipo - expressão das variações admis
síveis inscritas no programa - se abre a uma selecção passiva pe
lo meio, mas nos limites do que uma programação genética rígida, 



- 318 -

um envelope genético, lhe consente. Tal ideia aplica-se igualmen
te, quando numa perspectiva mais elaborada, se consideram os meça 
nismos de regulação da expressividade informativa genética. 

Ao contrário de certos investigadores que,por essa via, en 
saiaram uma tentativa de fazer o DNA dialogar, mais ou menos ins
trutivamente, com o meio (como é o caso de Piaget), os biólogos mo 
leculares são bem claros: sendo programadas pelo DNA,as proteínas 
reguladoras apresentam realmente uma dependência do meio ambiente. 
Elas funcionam como sensores do meio, ao mesmo tempo que são efec 
tores da actividade do DNA. "São moléculas de duas faces, escre
veu Luís Archer, uma com afinidade para moléculas do meio ambien 
te citoplasmãtico.... e outra com afinidade (repressora ou induto 
ra) para zonas do DNA". Estas proteínas chamadas alostéricas [pois 
podem adoptar conformações espaciais terciárias diferentes, por 
estarem ou não ligadas a pequenas moléculas específicas, chamadas 
efectores alostéricos] estarão assim "na interface entre genética 
e meio ambiente ou seja entre leis biológicas específicas e adap
tação ao exterior.... Os sistemas têm de extrair energia livre 
do meio ambiente e utilizá-la e por isso o DNA não pode viver so-
lipsisticamente, antes cria e envia essas proteínas alostéricas a 
sondar o meio e a reagir com ele" (8). 

É fundamentei contudo notar, que essa "sondagem" do meio 
não se traduz numa aquisição de instruções que obriguem o sistema" a 
mudar, mas antes numa selecção dos próprios mecanismos necessários 
a pôr em jogo em cada situação. Por isso, Archer alerta para o facto 
de as próprias actividades reguladoras das proteínas alostéricas 
terem já sido programadas pelo DNA. 

Se há assim uma articulação entre o sistema biológico e 
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as realidades do meio, ela faz-se pela previsão - através de pro
gramação - das contingências desse mercado,de que depende, apesar 
de não se querer nivelar com ele. Por isso a regulação, diz ainda 
o mesmo autor, é um processo "auto" e não "alo", não se tratando 
de uma regulação por elementos vindos de fora. 

A mesma ideia é expressa por François Jacob: "Contraria
mente â estrutura do texto genético (e pois que a mensagem nuclear 
não recebe lições do meio) a execução das instruções que ele con
tém está submetida a influências específicas do meio. Mas também 
aí o meio não exerce nenhum efeito didáctico. Em certos processos, 
continua, tais como a síntese induzida de enzimasA a célula bacte 
riana responde ã presença de compostos específicos no meio pela 
produção de proteínas específicas. Há poucos anos ainda, parecia 
inevitável que o composto devia de algum modo, modelar o sentido 
da frase genética, dar-lhe a sua parte de ordem, trazer a sua con
tribuição ã estrutura final da proteína. Sabe-se agora, afirma Ja 
cob, que nada disso acontece: mesmo nestes fenómenos, o meio não 
exerce nenhum efeito didáctico. O composto específico desempenha 
o papel de um simples estímulo; não faz mais que desencadear uma 
síntese na qual os mecanismos e a estrutura do produto final es
tão fixadas, com rigidez,pelo texto nucleico.... A única instrução 
que pode ser recebida do meio, é por intermédio das proteínas re
guladoras e é um sinal: avançar ou parar" (9). 

Jacob compara então a leitura da mensagem genética ã músi 
ca produzida nas máquinas de discos dos cafés. Carregando num dos 
botões pode-se escolher entre os discos da máquina o que se dese
ja ouvir. Mas,em caso algum,se pode modificar o texto ou a execu
ção da música gravada. 
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A velha expressão - adaptação - cobrirá assim dois aspec 
tos diferentes: Por um lado, trata-se de um fenómeno que acontece 
no indivíduo, e traduz de algum modo a resposta do organismo a 
qualquer factor externo, mas sempre nos limites permitidos pelas 
instruções contidas no programa. Por outro lado, ao contrário, 
trata-se de modificações que aparecem numa população; é então uma 
mudança do próprio programa, sob o efeito de uma pressão, que fa 
vorece certos programas à medida que aparecem. 

A conclusão de tudo isto, no entanto, é, nas mãos de Ja
cob, perfeitamente compatível com a lógica do "dogma central da 
biologia molecular", o que o solidariza com o texto já nosso co
nhecido de Monod: "Quer se trate de explorar as possibilidades de 
um programa ou de o mudar, escreve Jacob, a adaptação resulta sem 
pre de um efeito não didáctico, mas electivo do meio". 

0 aumento de ordem que a ontogenèse revela, a complexifi 
cação em geral,é pois, na lógica mais imediata da biologia mole
cular, o resultado do desenvolvimento ("desenrolar" quase no sen 
tido dos procedimentos fotográficos, como bem compreendeu Pi-
atteli - Palmarini) de um plano organizador subjacente (10) . 

0 que até este momento adiantámos parece-nos já suficien 
te, para que se possa pôr a questão de existência ou não de uma 
conformidade entre este modelo de desenvolvimento ontogenético e 
de relações entre o organismo e o meio e o modelo informacional,. 
que a teoria de Shannon/Weaver emprestou à biologia molecular. 

Aceite a possibilidade de se falar, nas diferentes vias 
que ligam o DNA ãs proteínas, em transmissão de informação no sen 
tido shannoniano (apesar das posteriores reservas de Monod, que 
conhecemos no capítulo anterior) impõe-se que a perturbação alea 
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tória da informação - o ruído - seja considerado como um factor 
negativo, face ao objectivo de uma reprodução conforme da mensa
gem. 

Ora até certo ponto e enquanto se limita ã descrição do 
processo ontogenético, o discurso de Monod parece conformar a 
biologia molecular com as previsões da teoria da informação. 

Os seres vivos, apesar da perfeição conservadora da maqui 
naria que assegura a fidelidade da tradução, não escapam âs per
turbações de ordem quântica que, provocando erros acidentais nes 
se processo, se manifestarão macroscopicamente - quando acumula
das - pela senescência e morte dos organismos. Os erros na repro 
dução (conforme) do programa provocam, como na comunicação em ge
ral, uma ambiguidade e equivocidade da mensagem,que poderá ser 
paga com a viabilidade genética. 

A redundância funcionará aqui - tal como na teoria da in 
formação - como uma protecção contra a degradação da informação 
ao ser transmitida, contra o ruído. E são múltiplas as formas que 
a vida inventou para a realizar: 

Logo à partida, o código genético apresenta-se "degene
rado", (vários codões para um mesmo aminoácido} , nas só excepcionalmente 
"ambíguo", podendo aparecer vários aminoácidos para um codão (11) . 
Esta. abundante sinonímia do código implica que muitas alterações 
nas bases do DNA não se traduzam em alterações de aminoácidos na pro 
teína resultante. 

Outra possibilidade de minimizar os riscos de "erro", da 
mutação ocasional, consiste, por exemplo, na multiplicação do nú 
mero de cópias da mesma informação, fenómeno que parece ser uma 
constante da evolução. 
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Se ainda hoje "alguns fagos arquivam toda a sua informa
ção numa só cadeia polinucleotídica, o que poderá representar a 
forma mais primitiva e arriscada de constituição genómica, com o 
aparecimento de genomas constituídos por duas cadeias de DNA, as 
consequências de um emparelhamento errado passam a atingir apenas 
25% das moléculas descendentes" (12). 

Para além dessa multiplicação de cadeias, a redundância 
exibe-se também na duplicação de genes e na própria duplicação de 
cromossomas (diploidia e poliploidia (13)), havendo a notar um 
curioso aumento genérico da redundância nos eucariotas em relação 
aos procariotas (sequências de DNA repetitivas, de DNA satélite, 
ou de genes repetidos, genes silenciosos,etc, especulando-se aliás 
sobre o seu papel informativo ou não). 

Simultaneamente, porém, a linguagem informacional dos biõ 
logos, logo a este nível, desrespeita, como aliás se viu no capí 
tulo anterior, os limites em que se move a informação shannoniana. 
Esta considera essencialmente os problemas técnicos de transmis 
são das mensagens e não os problemas postos pela sua significa
ção. Ao contrário, para a biologia molecular, a descrição de todo 
o processo de síntese proteica depende, como sabemos, do recurso 
a uma semântica dos ácidos nucleicos. Daí a fácil sedução pela 
metáfora linguística, com a consequente constatação de que a "in
formação biológica" exige, pelo menos, uma complexificação da in 
formação shannoniana. 
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O ontogenismo gnosiológico de Jacques Monod 

Monod podia já em 1970 deduzir da biologia molecular uma 
imagem da cognição, que reencontra as tendências não instrutivas 
que, entretanto,haviam proliferado na gnosiologia em geral. Se é 
certo que a rigidez do ontogenismo molecular de Monod virá a ser 
suavizada pelas posteriores descobertas da biologia, o certo é que 
o núcleo central da argumentação biológica se manterá na sua opção 
por um selectivismo, que tornará intolerável qualquer modalidade 
cognitiva de sabor empirista. 

Monod é peremptório:do mesmo modo que "quando o comporta
mento implica elementos adquiridos pela experiência eles são - no 
segundo um programa, que é inato, quer dizer geneticamente deter
minado.... não há razão alguma para supor que não se passe o mes
mo, relativamente às categorias fundamentais do conhecimento no ho 
mem" . 

A ideia de envelope genético mantém-se aqui central: "A es_ 
trutura do programa postula e guia a aprendizagem, que se inscre
verá.... numa certa "forma" preestabelecida definida no patrimó
nio genético da espécie" (14) . 

Referindo-se aos célebres trabalhos de Hubel e Wiesel 
(1962) sobre a neurofisiologia da visão no gato, Monod reafirma a 
ideia de predeterminação estrutural dos seus limites, pelas carac
terísticas dos analisadores sensoriais e cerebrais. 

Tais descobertas darão razão num sentido diferente, consi 
dera Monod, a Descartes e a Kant, contra o empirismo radical, pe
la reposição da hipótese do caracter "inato" dos quadros do conhe 
cimento. 
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Do mesmo modo que no genoma a informação genética só po
de transmitir-se do DNA às proteínas, sendo toda a sensibiliza
ção do DNA ao meio exterior balizada, pelas próprias caracterís
ticas nele programadas, também na relação cognitiva, o objecto 
de conhecimento só pode constituir-se nos limites dos quadros in 
tegradores já possuídos pelo sujeito. 

Era fácil a Monod dar o passo para avançar da informação 
genética directamente para o conhecimento. A todo o momento, o seu 
discurso explica a vida numa leitura de estilo cognitivo. Como 
acontece aliás com a maioria dos biólogos moleculares, a conside 
ração quase antropomórfica da realidade vital faz parte integran 
te da sua possibilidade de compreender os processos genéticos. As 
propriedades estereospecíficas das proteínas, por exemplo, serão 
sintomas de capacidades de "reconhecimento", de propriedades dis 
criminativas, senão mesmo "cognitivas", que se prolongam aliás às 
próprias células, também elas dotadas de "cognição". 

"A questão que aqui nos interessa, escreve Monod, é a on 
togénese, o modo de formação desta conformação particular e úni
ca à qual está ligada a função cognitiva de uma proteína" (15). E 
os exemplos desta atitude, que nos parece traduzir - de um ponto 
de vista epistemológico - um certo desrespeito pelo princípio a 
que Mario Bunge se refere como "parcimónia de níveis", são aliás 
constantes (16). 

Como é natural, as epistemologias evolutivas dão eco des 
tas concepções, reconhecendo-as no seio do modelo selectivista. 
Logo na introdução de "Biosocial Anthropology", Robin Fox cita 
as palavras de Monod que atrás referimos, quanto ao inatismo de 
todo o comportamento, reencontrando assim o pensamento da genera 
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lidade dos etologistas de Eibesfeldt a Lorenz (17). 
Por esta via não é dificil chegar ã concepção de que a 

própria vida pode ser interpretada como um processo de conhecimen 
to. Se o conceito de adaptação, de que tão fortemente depende a 
compreensão dos organismos e da sua evolução, já favorecia a sim 
biose entre a vida e conhecimento, a noção de informação maneja
da como sinónimo de conhecimento, reforça-a sem dúvida. Aliás e é 
bom tornar a lembrã-lo, não são só os "programas adaptacionistas" 
que enveredarão por tal caminho. A comunidade de características 
sistémicas entre vida e conhecimento favorecerá a sua identifica 
ção,mesmo em programas de investigação de orientação contrária. 
Mas, retomemos o fio do nosso discurso. 

0 ontogenismo molecular de Monod obriga a uma concepção 
gnosiológica de tipo inatista, contribuindo para corroborar o que, 
por outras vias de análise, os meios epistemológicos iam compre
endendo nas últimas décadas: que o empirismo - como teoria da ori 
gem dos conhecimentos - era ilusório. 

0 pensamento do psicólogo Jeremy Fodor ou do linguista 
Noam Chomsky imbrica plenamente neste ponto de vista: 

Toda a performance cognitiva dependerá de uma "competên
cia" possuída pelo sistema em termos informacionais. Denunciando 
o tradicionalismo de uma atitude metodológica, que recusa uma 
aproximação "naturalista" do espírito (cognição e linguagem) 
"porque não estudá-lo como se estuda o fígado, por exemplo", -
- Chomsky propõe que se fale de um crescimento do conhecimento e 
linguagem (e não de uma aprendizagem) tal como se pode falar, no 
embrião,de desenvolvimento do fígado ou do sistema nervoso (18). 

Do mesmo modo que o comportamento adaptativo dos sistemas 
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vivos face ãs perturbações do meio depende de uma selecção das in 
formações genéticas de que previamente dispõem, a cognição não en 
volve qualquer tipo de instrução, nem mesmo sob a forma mais sub
til de assimilação (no sentido piagetiano), mas apenas activação, 
estimulação, desencadeamento,de mecanismos pré-incorporados no sis 
tema. 0 meio pode assim determinar respostas específicas internas, 
mas não determina a forma da resposta. 

E, se hã lugar para falar em crescimento, ele deve ser in 
terpretado como desenvolvimento progressivo de estados predetermi 
nados, o que implica uma especialização e restrição das competên
cias. 

Para a biologia molecular tal interpretação é transparen
te: também o capital de informação no DNA supera largamente a in
formação expressa: "A imensa informação existente no DNA, escreve 
Luís Archer, não se atropela numa loquacidade incontida, antes es 
tá sujeita a uma vigorosa disciplina" (19). 

"Gene" não significa fatalismo, mas apenas "capacidade", 
continua, o que mostra que em biologia, como talvez em psicologia, 
as potencialidades do genõtipo não se medem pelas realizações do 
fenótipo. 0 genõtipo contém a informação não só do que a célula 
é, mas também de tudo o mais que ela poderia ser noutro contexto 
histórico - social". 

A psicologia realmente imaginou já uma teoria que, de mo
do ainda mais explicito que a formulação chomskyana, corrobora o 
pensamento de Archer: Jacques Mehler pôde falar do conhecimento co 
mo resultado de uma desaprendizagem, aprender seria eliminar. 

"Se uma teoria do desenvolvimento algum dia surgir será 
uma teoria do empobrecimento de ricas disposições primitivas". 0 
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estudo da linguagem é um dos casos mais demonstrativos: "Na reali 
dade, afirma Mehler, a linguagem (que constitui um aspecto cruci
al da cognição) não resulta somente de uma modificação do compor
tamento, mas é sobretudo o produto de disposições biológicas (Len 
neberg 1967, Chomsky 1957, Bever 1970 et. ai.). Poder-se-ã aliás 
mostrar que a fonologia poderia em larga medida, depender da exis 
tência de estruturas neurofisiolõgicas altamente especializadas,que 
se desenvolvem de modo previsível a partir do nascimento e ãs quais 
o que pode acontecer é apenas serem detidas no seu funcionamento nor 
mal. Sabe-se, por exemplo, continua Mehler, que a habilidade para 
produzir sons estranhos decresce ã medida que a idade cresce, de 
tal modo que, chegados à idade adulta, tornamo-nos incapazes de 
realizar qualquer performance que esteja fora do nosso repertório 
habitual. Se aproximarmos isto do facto de, ã nascença, todos os 
sons possíveis serem facilmente discriminados, não seria de exclu 
ir, neste caso particular pelo menos, a consideração de que o cres
cimento consistiria na perda sucessiva de capacidades inatas. 

Esta tese, esclarece ainda, segundo a qual uma larga par
te do desenvolvimento consiste na perda de capacidades presentes à 
nascença, mais que na aquisição de capacidade novas, se bem que pa 
reça escandalosa ã maior parte dos psicólogos, é uma concepção lar 
gamente admitida pelos biólogos" (20). 

Pelo que já vimos, tal não é de modo algum de estranhar 

Hipóteses temáticas subjacentes 

De um ponto de vista epistemológico e antes de avançarmos, 
é curioso evidenciar desde já,a hipótese temática central que 
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sustenta esta teoria. Ela percorre aliás os pressupostos teóricos 
fundamentais da biologia molecular oficial, para o que já alertá
mos no capítulo anterior: é um princípio filosófico de ordem a 
partir da ordem, de evolução do mais ao menos, que sustenta estas 
teorias. 

Se um aumento de ordem num sistema só for possível desde 
que uma ordem anterior o permita, sendo então o seu processo de 
complexificação espontâneo,não é necessário invocar qualquer tipo 
de contribuição exterior do meio em que o sistema evolui, para per 
ceber a sua ontogenèse biológica ou cognitiva. 

A biologia molecular oficial e a gnosiologia que dela de
corre conformam-se largamente, como vimos, com este princípio. A 
ordem prévia,, na base de todo o processo de complexificação, reside 
no programa genético: a ordem pode aumentar, as estruturas tornarem 
-se mais complexas porque todo o organismo está equipado com um 
plano de desenvolvimento e funcionamento que parece permanecer dis 
tinto (tanto operacional como conceptualmente) das suas realizações 
materiais. 

Consideremos a inserção filosófica desta posição: 
"Desde que existem filósofos, escreve Pierre Delattre, e 

até uma época muito recente (fins do século XIX ou início do sécu 
lo XX) uma das instâncias mais frequentes na argumentação discur
siva residiu na utilização de um princípio.... segundo o qual o 
menos não pode engendrar o mais. "0 carácter de evidência ligado 
a este princípio, acrescenta Delattre, em que se pode ver uma es
pécie de corolário do princípio de causalidade (não pode haver 
mais no efeito do que na causa que o produz), parece ter sido sen 
tido como uma necessidade de tal modo forte, que nunca se encon
tra.... o seu exame crítico, nem sequer a observação do seu uso 
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extraordinariamente frequente" (21). 
A ontogenèse biológica ou cognitiva, ou a adaptação na sua 

forma biológica ou cognitiva, só podem pois ser compreendidas, a 
partir de um princípio de ordem a partir da ordem. Um fenótipo, tal 
como uma performance cognitiva, só podem ser efeitos "menores" du
ma causa "maior": um programa, que detém a informação necessária 
para a realização ontogenética em geral. Por isso não faz senti
do a ideia de "enriquecimento informacional" para pensar a ontogé 
nese biológica, como Monod nos alertou, nem sequer para abordar a 
ontogenèse cognitiva, como por exemplo, Fodor defendeu: 

A ideia de "enriquecimento" cognitivo, de estruturas lõg.i 
cas mais poderosas, de " aquisição" de novidades durante o desen 
volvimento é impossível por "razões lógicas". Ë impossível passar 
de um sistema lógico mais pobre a um sistema mais rico,se se en
tender por aprendizagem a formação e verificação de hipóteses. "A 
única teoria inteligível do enriquecimento dos recursos conceptu
ais faz dela uma função da maturação, porque não existe nenhuma teo 
ria que explique como a aprendizagem pode ter influência sobre os 
conceitos" (22). 

A hipótese nativista e simultaneamente não instrutivista, 
que a biologia actual suscita,.associar-se-ia assim,a um certo pen
dor reducionista, tornando mais difíceis as teses de tipo constru 
tivista,como a de Piaget. Se ã gnosiologia se impõe uma considera 
ção não empirista do conhecimento comum, a epistemologia só pode 
mover-se também num clima racionalista, apriórista. 

Vai ser fácil então, descrever o conhecimento em geral co 
mo um processo dependente das categorias biológicas do sujeito, mas 
não vai ser tão fácil justificar já,a sua objectividade. A consi-
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deração, de um ponto de vista evolucionista, das performances cog
nitivas da espécie humana, se a alguns trará, aparentemente, a so 
lução da adequação possível dos conhecimentos do sujeito ao mun
do que o cerca (23), obrigará, contudo, outros a procurar nuira epis
temologia "sem sujeito de conhecimento" a possibilidade de enten 
der a dinâmica das ciências e a sua possível verosimilhança. Pa
ra Popper, por exemplo, a biologia, se fornece ao epistemólogo o 
mecanismo impulsionador da evolução em geral, ê incompatível com 
uma teoria verdadeiramente explicativa do real progresso dos co
nhecimentos científicos. 

Quer isto dizer, como aliás já sabemos, que a biologia 
não fornece necessariamente a solução imediata para a construção 
de uma teoria da objectividade cognitiva e do carácter dinâmico 
dos conhecimentos científicos. Apesar de com ela se encontrar, mais 
um esteio para a instalação dum paradigma anti-empirista em epis 
temologia, o certo é que diversas flutuações são possíveis, no mo 
do como ela se relaciona com as teorias do conhecimento em geral, 
como aliás iremos vendo., 

Ë inegável,de qualquer modo, que uma certa coerência cien 
tífica e filosófica parece realizar-se da biologia ã epistemolo
gia. A ordem cristalina na vida será a ordem apriorista no conhe
cimento. Ë necessário estar atento, contudo, ao facto de as con
cepções epistemológicas contemporâneas não poderem considerar-se 
simples pontos de chegada em relação aos seus fundamentos bioló
gicos. Elas serviram já, muitas vezes, de pontos de partida à 
própria construção teórica da biologia. A análise epistemológica 
destas questões tem pois que tomar em consideração tal circula
ridade, o que facilitará uma leitura crítica das próprias posi-
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ções dos biólogos na sua disciplina. 
A nossa intenção, neste capítulo, é porém mostrar as trans

gressões que a biologia molecular impôs ao seu modelo cibernéti
co e informacional e,simultaneamente,ver o que daí resulta na sua 
projecção sobre a gnosiologia e a epistemologia. Avancemos pois, 
um pouco mais,com a ilustração desta situação. 

Dificuldades no uso dos conceitos de informação e comple
xidade na biologia molecular 

Notámos atrás que, enquadrando-se preferencialmente num 
princípio de ordem a partir da ordem, a biologia molecular não ne 
ga, evidentemente, que a ordem e complexidade dos organismos pos 
sa aumentar no desenvolvimento embriológico e na ontogenèse, mas 
explica tal facto pela existência de um programa informacional 
pensado como independente das suas próprias realizações materi
ais. 

Logo aí, uma primeira dificuldade se depara e ela foi no
tada ainda cedo: 

Ao contrário do que sucede nas calculadoras electrónicas, 
o programa genético realiza-se ã custa dos seus próprios produ
tos. Como diz Monod, "a máquina de traduzir da célula moderna com 
porta, pelo menos, cinquenta constituintes macromoleculares que 
estão eles próprios codificados no DNA: o código só pode ser tra
duzido pelos próprios produtos da tradução (24) . Ele é não só "au 
to-reprodutor" como auto-referencial". Henri Atlan pôde então obser 
var, como vimos no capítulo anterior, que tal programa acaba por 
se identificar com o funcionamento da totalidade da célula, senão 
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do organismo/ o que o assimila a um tipo de programa que se con 
fundiria com a própria máquina programada, ou ainda um programa 
que se determinaria a si próprio. Por isso é que a localização do 
programa na célula levanta sérias dificuldades. 

Jacques Monod e François Jacob responderam a este tipo de 
objecção considerando que falar em programa não era mais que usar 
uma metáfora. A fecundidade desta, permitindo associar a biolo
gia ao determinismo causal das ciências exactas, levanta no en
tanto, inúmeros problemas. 

Assistimos já aos raciocínios que levaram Monod a uma par 
ticular explicação do processo ontogenético. Mas Monod escreveu 
numa altura em que os procariotas eram ainda a base central do 
pensamento da biologia molecular, ao engendrar uma lógica dos sis 
temas vivos. 

À medida porém, que os eucariotas foram alargando o seu 
objecto de estudo, o quadro tem-se alterado de tal modo que, in
clusivamente, será a própria organização dos genes no cromossoma 
de Escherichia coli.que se complicará também. 

Entre as obras de Monod e Jacob de 1970 e L'oeuf et la 
poule de Antoine Danchin de 1983, notáveis "anomalias" foram en
contradas no paradigma oficial da biologia molecular, que impõem 
uma reflexão (25) . 

Uma delas - e que constituiu aliás uma das primeiras ten 
tativas de aplicação da teoria da informação ã biologia molecu
lar - reside nas possibilidades de localizar ou não no genoma 
a totalidade da informação (do programa) de que depende o desen
volvimento e a ontogenèse. 

Sendo os DNAs, só por si, insuficientes para conterem todas 
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as propriedades de um programa, são-lhes associados os mecanis
mos celulares de regulação da expressão dos genes: os que desen 
cadeiam a leitura desta ou daquela sequência polinucleotídica, 
num dado momento do desenvolvimento e não noutro. 

Estes mecanismos mal conhecidos ainda, sobretudo nos eu-
cariotas, parecem implicar uma regulação efectuada em diferentes 
etapas da transmissão da informação: acção dos genes regulado
res (operão) sobre os genes de execução, sendo os primeiros acti 
vados ou reprimidos por feedback (retroaçao)e feedforward (an-
teacção) dos produtos de execução dos segundos; transcrição dos 
DNAs em RNAs mensageiros, tradução dos RNAs em sequências proteicas. 

De qualquer modo, a execução do programa implica, sem ces 
sar, interacções não só entre os genes e o resto da célula, mas 
ainda entre a célula e o seu meio. Fala-se, por isso,de desenvol
vimento epigenético, como já vimos. 

Que se trata de um estranho programa, não há dúvida, por
que nas máquinas cibernéticas o programa não se determina a ele 
próprio. Aqui, no entanto, ele confunde-se com a máquina progra
mada. Como viu Jacob, o texto genético só tem sentido para as es 
truturas que ele próprio criou. 

Só este facto já exigiria uma reflexão mais profunda so
bre os limites da ideia de programa, em biologia. Mas outra pergun 
ta, posta na sequência desta, é exactamente essa de estabelecer qual 
a quantidade de informação de que dispõe o genoma e se esta é 
suficiente para explicar toda a complexidade dos organismos, re
sultante da embriogénese e do desenvolvimento. 

Esta questão (que aliás não foi problema para Monod, já 
que o programa genético tudo explicaria e determinaria - mas en-
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tão, já não é um programa idêntico ao das máquinas cibernéticas...) 
implica que se tenha em atenção que a função H de Shannon é uma 
medida da quantidade de informação transmitida numa via, não se 
apresentando â partida como uma medida da quantidade de informa 
ção de um sistema. 

Diversos investigadores tentaram,no entanto, utilizar a 
teoria da informação para com ela considerarem a complexidade de 
um sistema e, ao mesmo tempo,o seu grau de organização. Apesar das 
objecções de alguns (26), o certo é que por esta via certos pro
gressos se fizeram no esclarecimento destas noções,que a biologia, a 
cada passo, manobra embora de um modo vago, porque meramente in 
tuitivo. 

Foi possível dar conta que,não só a estimativa da quanti 
dade de informação dos organismos vivos podia fornecer resulta
dos divergentes, porque ora se avaliava a sua informação potenci
al ora a sua informação armazenada, ora a informação transmitida, 
como, simultaneamente, ao tentar pela avaliação da quantidade da 
informação medir a complexidade dos organismos, se recolhia ape
nas uma ideia de um tipo de complexidade: a complexidade estru
tural, ligada ao grande número de componentes dispostos de uma 
certa maneira no espaço, deixando de lado a que se liga à grande 
variedade de interrelações entre os componentes ou seja à sua com 
plexidade funcional. 

Foi possível dar conta ainda e isso sobretudo a partir 
dos desenvolvimentos da biologia molecular, que os cálculos glo
bais da informação contida num organismo e que sugeriam enormes 
quantidades,deviam ser abandonados em favor duma consideração par 
ticular da informação genética, tida como única responsável pe-
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las estruturas ulteriores, mesmo parecendo estas, numa primeira 
abordagem, como muito mais complexas. 

Monod ilustra claramente este ponto de vista. A teoria co 
nhecida como auto-associação programada permite esclarecer como 
uma estrutura muito complexa pode ser conseguida sem exigir gran 
des quantidades de informação. 

O exemplo agora clássico é dado pela estrutura tridimen
sional das proteínas. Embora tratando-se de uma estrutura comple 
xa,, a sua formação será resultante da quantidade de informação con 
tida na sequência linear dos ácidos aminados da sua estrutura pri 
mária, decorrendo todas as suas outras especificações automática 
mente. 

Esta concepção é perfeitamente verificada nos mecanismos 
de auto-associação dos vírus: a quantidade de informação contida 
na sequência das bases de RNA viral é suficiente para determinar 
a estrutura primária das suas proteínas, que determina ela pró
pria, por sua vez, as suas estruturas secundária e terciária; 
finalmente, estas determinam também, mecanicamente,a associação de 
várias unidades proteicas, que se ligam por ligações específicas 
em locais bem determinados,de tal modo que surge uma estrutura es 
pacial bem precisa como é a da partícula virai. Se um observador 
tivesse que descrever esta estrutura, encontraria aí uma quanti
dade de informação muito maior que a do RNA, que na realidade po 
rém, era suficiente para determinar esta auto-associação. 

Estes processos estão hoje bem estabelecidos nos siste
mas moleculares infra-celulares (fenómenos de auto-associação de 
macromolêculas, organitos intracelulares (27) e vírus) pois tra-
ta-se de fenómenos directamente acessíveis à observação. A quês-
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tão da complexidade destas estruturas# expressa em termos de quan 
tidade de informação, deixou de ser algo problemático, (28). Des 
de que estes mecanismos foram conhecidos pôde então admitirse, 
como Monod considerou, que toda a informação necessária ã cons
tituição de tais estruturas se encontra na sequência unidimensio 
nal dos ácidos aminados das unidades proteicas, ela mesma codi
ficada na sequência  também unidimensional  dos tripletos de 
bases de ácidos nucleicos. 

Podese assim compreender, esclarecenos Henri Atlan,que 
a complexidade aparentemente inextrincável de estruturas biológi 
cas estreitamente associadas a funções específicas, encontra a 
sua fonte em sistemas unidimensionais relativamente simples, sen
do o crescimento de complexidade e a aparição das funções que lhe 
estão associadas, a mera consequência de mecanismos físicoquímicos, 
extremamente simples, também eles próprios desencadeados automa
ticamente. 

Muitos biólogos, fascinados pela elucidação destes meca

nismos rdeixaramse tentar pela extrapolação destes resultados a 
estruturas biológicas mais complexas como as células e mesmo os 
conjuntos de células que constituem órgãos e organismos. 

Uma teoria puramente determinista e mecanicista pôde as 
sim ser enunciada, mas,a esse nível,de um modo já meramente hi
potético, levando ã consideração de que a organização biológica 
seria o resultado da maquinaria relativamente simples na origem 
da síntese das proteínas e da replicação dos DN/te, sendo todas as 
estruturas morfológicas e funcionais, mesmo as mais complexas, 
consequências inevitáveis da associação automática de subunida 
des em unidades maiores. ■> 
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E, embora a natureza precisa dos mecanismos de auto-as-
sociação, ao nível celular e sobretudo ao nível intercelular,não 
seja bem conhecida, biólogos como Monod ou Jacob não hesitaram 
em postular que ela seria "fundamentalmente" idêntica à de orga-
nitos e vírus, por sua vez também ela "fundamentalmente" idênti 
ca ã dos cristais. 

"As interacções químicas postas em jogo, escreveu Monod, 
são da mesma natureza que as que constroem um cristal molecular. 
Como num cristal, é a própria estrutura das moléculas reunidas, que 
constitui a fonte de "informação" para a construção do conjunto". 
Jacob reafirma na mesma época esta ideia": É pela associação es 
pontânea dos constituintes que se formam os seres vivos. Em mui 
tos aspectos, as propriedades destas estruturas lembram as dos 
cristais (29). 

Estava assim resolvido, de momento, o problema aparente 
da existência de estruturas mais complexas e portanto exibindo 
mais informação, a partir somente da informação aparentemente, com 
menor quantidade de bits, contida no DNA. 

A produção ao longo do desenvolvimento de anticorpos nos ma 
miferos, capazes de realizarem dezenas ou centenas de milhões de 
anticorpos distintos é uma outra situação, mais recentemente ex 
plicada e que exemplarmente concretiza o problema de como conse 
guir, com pouca informação genética estrutural, uma enorme di
versidade e complexidade. 

De facto, sabe-se hoje e o capítulo seguinte melhor o 
mostrará, que só é utilizado nesse processo um pequeno número 
de segmentos genéticos. 0 que cria a diversidade durante o de
senvolvimento do embrião é o efeito acumulado de vários mecanis 
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mos,que funcionam em três níveis: De acordo com Jacob, num primei 
ro nível, o da célula, cada célula produtora segrega um tipo de an 
ticorpos e um só. 0 repertório de anticorpos que pode formar o or
ganismo é produzido pelo conjunto destas células. Num segundo ní

vel, considerando a proteína, cada anticorpo é formado pela asso

ciação de ■■. cadeias proteicas, umas pesadas ê outras leves sendo ca
da uma destas cadeias formada a partir de um conjunto de alguns mi 
lhares,de modo que a combinatória destas associações cria uma di
versidade de alguns milhões de anticorpos. Finalmente, ao nível do 
gene: cada gene que determina a estrutura de cada uma destas ca
deias pesada ou leve, é preparado ao longo do desenvolvimento do 
embrião pela união de vários fragmentos de DNA, retirados cada um 
de um conjunto de sequências semelhantes, mas não idênticas. 

"Graças a esta combinatória, pôde então concluir Jacob,uma 
informação genética em quantidade limitada na linha germinal, bas
ta para produzir nas células somáticas um número enorme de estrutu 
ras proteicas, capaz cada uma de se fixar sobre uma molécula dife
rente" (30). 

É necessário, no entanto, notar que,neste caso,a biologia 
molecular pode continuar a dispensar a ideia de "criação" de infor 
mação como Monod defendia, entrando já em linha de conta com outra 
subtil concepção para exprimir a possibilidade de complexificação: 
desde que estejamos face a um tipo de organização, que se estabele 
ce por diferentes niveís de complexidade, um envolvendo e portanto 
simplificando o outro, deixa de ser necessário supor a presença de 
enormes quantidades de informação para especificar estruturas mais 
complexas. 
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Se existir, com efeito, uma hierarquia de instruções ou 
programas para a construção dos sistemas vivos, só o programa de 
nível mais elevado, o "programa central" digamos, precisa de ser 
armazenado, uma vez que pode gerar todos os sub-programas. Uma ana 
logia simples ilustra este ponto de vista: um livro de geometria 
pode, em princípio, ser gerado a partir de axiomas ,e postulados sim
ples e em pequeno número. 

A acção de diversos níveis de complexidade - de diferen
tes integrações, como Jacob os definiu - permitiria compreender 
como é que a informação do DNA ë suficiente para especificar a es 
trutura dos organismos, deixando de ser então misteriosa-; desse 
ponto de vista, toda a morfogénese. A ideia básica de Monod parecia 
poder manter-se: tratar-se-ia de um processo de revelação, não de 
criação de informação. 

Em resumo, de um ponto de vista molecular, não seria ne
cessário suportara explicar a ontogenèse (e apesar das dificulda 
des em passar de um código genético linear, com uma só dimensão, 
para a determinação final de organismos com três dimensões) intro 
dução de informações suplementares,para especificar maior comple
xidade. Pelo contrário, no espírito próprio do selectivismo, será 
possível falar da informação genética como uma informação suscep
tível de diferentes expressões (em virtude de processos automáti
cos de auto-associação e de regulações em diferentes níveis hie
rarquizados) o que permite a Luís Archer afirmar, como já vimos: 

"0 genótipo contém a informação não só do que a célula é 
mas também de tudo o mais que ela poderia ser noutro contexto his-
tõrico-social" (31). 
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De qualquer modo, continuamos face a um programa cuja 
originalidade é depender dos seus produtos para se realizar. A 
biologia molecular tentou manter-se assim dentro de um mecanicis 
mo determinista e selectivista,explicando os fenómenos de comple 
xificação e organização genética e epigenética a partir^exclusi
vamente, da informação contida no genoma, susceptível de sofrer 
amplificações espontâneas e automáticas. 

A complexa morfogénese do sistema nervoso central 

Nem todos os autores se satisfazem com este tipo de ex
plicação que apresentámos para explicar o processo de complexifi-
ção ontogenética. Ê que o aspecto ordenado, estático, determinis 
ta do genoma, que pôde prevalecer até meados dos anos setenta, 
vai ser profundamente alterado. Continuar a falar de "revelação" 
de uma informação, que se verá não estar afinal "feita" nos genes, 
mas depender de processos de "construção" a partir de mecanismos 
reguladores sensíveis ao ambiente celular,com todas as pertuba-
ções (ruídos) que nele ecoam, vai parecer algo forçado. Como pos 
teriormente insistiremos, a informação contida nos genes parece 
dever ser pensada essencialmente como um "potencial", o que abri 
rá a necessidade de explicações que problematizem o pensamento 
cristalino da biologia molecular oficial. Isso é manifesto, parti 
cularmente,quando se passa a considerar a morfogénese do sistema 
nervoso central do homem. 

As dificuldades levantam-se,por um lado, entre aqueles 
que pretendem com a teoria da informação avaliar a complexidade 
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e o grau de organização de um sistema vivo e o modo como ele se re 
laciona com a informação, por outro, entre os neurofisiologistas, 
quando, tendo em conta o número de 10 biliões de neurónios dum cé
rebro humano e o enorme número de conexões entre estes neurónios, 
se pretende que estas conexões serão geneticamente determinadas. 

Entre os primeiros, Atlan não se cansou de insistir nas 
dificuldades de coerência teórica,que resultam para a biologia pe 
lo facto de os biólogos, tendo necessidade de falar em complexida 
de e organização, o fazerem, como jã notámos, de um modo vago, me 
ramente intuitivo, que não respeita o sentido correcto, que tais 
conceitos podem ter no domínio que lhes é próprio e que, de acor
do com von Neumann, seria o da teoria da informação. 

Com é sabido, a função H de Shannon representa a informa
ção que falta e que seria necessária para descrever um sistema na 
tural completamente. Assim,ela mede realmente a complexidade de um 
sistema se compreendermos que a complexidade é uma qualidade nega 
tiva:: "Diremos, diz Atlan, que um sistema surge como complexo, 
quando não sabemos como especificá-lo completamente, embora saiba 
mos o suficiente sobre ele para o reconhecermos e designarmos por 
sistema. Assim,a complexidade deve ser distinguida do que chama
mos complicação; esta exprime apenas o grande número de passos ne 
cessários para descrever ou especificar ou construir um siste
ma" (32). Deste ponto de vistamos sistemas artificiais construí
dos pelo homem serão necessariamente complicados, sendo complexos 
aqueles cujo código, cuja ordem interna,não é totalmente conheci
da, como é o caso dos sistemas naturais. 

Se se considerar, que um organismo é completamente deter
minado pela estrutura informacional do seu genoma, então, a com-
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plexidade do organismo é reduzida ã do genoma, isto é, à do seu 
DNA. A construção das proteínas celulares,por exemplo, não pode
ria assim ser a .priori. considerada como indeterminada (incerta), 
uma vez que conhecíamos o genoma e os mecanismos pelos quais de
termina a estrutura da proteína. 0 conhecimento destes mecanismos 
reduz a informação que nos falta (H), reduzindo a aparente comple 
xidade do sistema celular. E,se fosse possível especificar comple 
tamente todo o processo, então a morfogénese não deveria ser des
crita já como um processo de complexificação gradual, mas simples 
mente de complicação (33) . 

Para além deste sentido mais elaborado de "complexidade", 
nota-se que a sensação de que um sistema é complexo surge,inicialn>ente,sa vir
tude (3a presença de um-grande número de elementos constituintes e está 
também implicada no tipo de distribuição destes elementos. A no
ção não é pois de uso simples, já que envolve o recurso a outros 
conceitos do domínio quer da teoria da informação, quer da termo 
dinâmica, como ordem e desordem (34). 

Acresce ainda,que a possibilidade de avaliar a complexida 
de dos sistemas vivos, a partir da medição da sua quantidade de 
informação,encontra dificuldades enormes pelo facto de, como sabe 
mos, ser necessário dar à função H de Shannon poderes para os 
quais não foi essencialmente pensada (H mede a quantidade de in
formação transmitida e não propriamente a quantidade de informa
ção de sistemas organizados), e, sobretudo, pelo facto de não ser 
transparente sob que modalidade é que o genoma pode ser potencial 
mente informacional. 

Antoine Danchin, por exemplo, chama a atenção para o que 
considera a ingenuidade das tentativas de cálculo da , informação 
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do DNA. Sendo o código genético dissimétrico (isto é, podendo o 
DNA funcionar quer como matriz.que permitirá a síntese de uma pro
teína, quer como dado bruto,enquanto série de bases a replicar e 
eventual substracto de toda a espécie de enzimas) será legítimo 
calcular a informação duma sequência,a partir da probabilidade de 
aparecimento de uma base num dado ponto, isto é, quando se consi
dera a função de dado do DNA? Tal cálculo já será totalmente ina 
dequado quando se considera a sua função de matriz (35). 

E, no entanto, a ideia de que a teoria da informação po
dia abrir a via a uma teoria da organização, ou da complexidade, 
ou do grau de ordem dos sistemas organizados, estava já implícita 
na denominação que Shannon deu à sua função H de "entropia da men 
sagem" em referência à entropia física, que a partir dos trabalhos 
de Boltzmann em termodinâmica estatística mede, como se sabe, o 
grau de ordem de um sistema físico constituído por um grande nume 
ro de partículas elementares. 

Henri Atlan considera assim, que - ultrapassadas certas con 
fusões iniciais, entre, por exemplo, informação transmitida, shan 
noniana, e quantidade de informação armazenada; delimitado o cam
po de acção da teoria de Shannon; precisado o sentido de complexi 
dade, ordem, desordem, organização, - será possível uma utilização 
coerente da teoria da informação na biologia, como instrumento de 
avaliação da complexidade dos sistemas vivos. Os trabalhos de Ga-
tlin seriam um claro exemplo dessa possibilidade, pela demonstra
ção da viabilidade de uma teoria,que mede exactamente a quantida
de de informação, que uma dada sequência de DNA realmente contém. 

Particularmente difíceis e meramente aproximativos,conti
nuam a ser os cálculos da quantidade de informação presente nos 
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centros nervosos,dado que se tornou cedo evidente, que eles não po 
diam ser realizados simplesmente a partir do número de neurónios 
presentes no cérebro humano, pois que havia que ter em conta o,ou 
os códigos nervosos em jogo e a hierarquia possível na organiza
ção do sistema. Apesar de todas estas dificuldades, que dão a este ti
po de trabalhes um valor somente aproximativo, o certo é que serão 
os próprios biólogos, particularmente os neurofisiologistas, que 
irão levantar uma série de problemas â volta de uma questão pre
mente: 

Qual é a fracção do genoma de um homem que é usada, de um 
ponto de vista informativo,para construir o seu sistema nervoso 
central? 

Bremermann (1967) apresentou um modelo do cérebro que mos 
tra que, se cada conexão tivesse que ser especificada, não have
ria informação suficiente no DNA, nem sequer para construir o cé
rebro do vertebrado, quanto mais o resto do corpo do animal. Ora, 
se é certo que a densidade informacional do genoma parece advir 
de outras dimensões/que não apenas a que reside na sequência li
near dos genes (36), mesmo assinta biologia molecular deu recente
mente fortes argumentos àqueles que se interrogam sobre estas 
questões, obrigando a uma reflexão sobre uma notável não lineari
dade entre o conteúdo de DNA e a complexidade do cérebro. 

Esta não linearidade verifica-serquer do ponto de vista 
ontogenético, quer do ponto de vista filogenético. 

Comecemos por esta última: 
"A evolução biológica, escreve Cari Sagan, acompanhou - se 

de uma complexidade crescente. Os organismos mais complexos da 
Terra, hoje, encerram bem maiores quantidades de informação genéti 
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ca e extragenética,que os organismos mais complexos que existiram 
há, digamos,duzentos milhões de anos - o que representa somente 
5% da história da vida sobre o planeta e alguns dias do calendá
rio cósmico. Os organismos mais simples,que se encontram hoje na 
Terra, têm atrás de si um passado evolutivo tão longo como os mais 
complexos e é bem provável que a bioquímica interna da bactéria 
contemporânea seja mais eficaz que a da bactéria de há 3 mil mi
lhões de anos. Mas a soma de informações genéticas contida na bac 
térici contemporânea não é provavelmente maior, que a incluída nos 
seus longínquos antepassados bacterianos. É importante distinguir 
aqui a diferença entre a quantidade de informação e a sua qualida 
de" (37). 

Ora,quando se considera a evolução da informação contida 
nos genes e no cérebro dos organismos, durante a história da evo
lução da vida na Terra (que Sagan elabora de acordo com dados pro 
venientes de Britten e Davidson (1969),que consideraram apenas a 
quantidade mínima de informação genética contida no DNA dos dife
rentes grupos biológicos e valores médios para a quantidade de in 
formcição cerebral) nota-se,que há um aumento notável da informa
ção contida nos organismos que abandonaram o meio aquático há al
guns 3 mil milhões de anos e, em seguida, um lento crescimento da 
informação genética. Ela aumenta, com efeito, razoavelmente r das 
bactérias ao rato, por exemplo, mas deste ao homem, a quantidade 
de DNA presente no núcleo do ovo fecundado não muda de modo signi 
ficativo, enquanto as performances do cérebro aumentam de maneira 
espectacular. 

"Uma boa parte da história da vida,desde o período carbo
nífero, pode ser definida, adianta Sagan, como o domínio gradual 
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(e certamente incompleto) do cérebro sobre os genes" (38). 
Para lá desta estranha evolução, que nos faz surgir uma 

não menos estranha proximidade entre as quantidades de informação 
genética dos mamíferos e do homem, a situação complicase ainda 
mais, quando a olhamos de um ponto de vista ontogenético: 

"0 que são, interrogase Jean Pierre Changeux, 200..000 
ou mesmo 1 000 000 de genes diante do número de sinapses do cére
bro humano, ou mesmo, diante do número de singularidades neuronais, 
em princípio referenciáveis no córtex cerebral do homem? Não pode exis 
tir uma correspondência simples entre a complexidade de organiza
ção do genoma e a do sistema nervoso central. O aforismo:"um gene 
 uma enzima", de Beadle e Tatum (1941), de modo algum se torna: "um 
gene — uma sinapse" (39). 

Com os resultados mais recentes da genética molecular, o 
genoma dos organismos superiores parece conter mais regiões, na 
aparência perfeitamente supérfulas, do que genes úteis.Mesmo no in
terior dos genes existe DNA "inútil", pelo menos aparentemente. 
Assim,no total,é pelo menos 80%, senão 90% do DNA humano, que pa
rece não servir para codificar nada— Além disso, urna grande parte 
do DNA do genoma dos organismos superiores aparece como um mosai
co de fragmentos repetidos, quase idênticos a si próprios, até cen 
tenas de milhar de vezes (40). 

Assim, contrariamente ao que afirmava François ' Jacob nos anos 
sessenta, sabese agora que "o que é verdade para a bactéria não 
o é para o elefante". A ideia que se tinha,ainda há dez anos , so
bre a organização dos eucariotas modificouse totalmente, surgin
do como uma novidade em relação ã organização genética das bacté
rias que a havia inicialmente moldado. , ,, , _.....: ■ 
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Imaginava-se;com efeito,o genoma dos organismos superio
res como um conjunto compacto de genes, pobre em DNA não codifi-
cante e económico em repetições. De facto, nas bactérias mais 
correntes, os genes têm uma estrutura não fragmentada; os espa
ços que separam os genes são mínimos e as famílias multigénicas 
são raras. Ao invés, o DNA dos cromossomas eucariotas é rico em 
DNA não codificante e em DNA repetitivo, codificante ou não codi-
ficante. Mostrou-se, por exemplo, que quando o DNA fabrica a sua 
imagem - espelho, o RNA mensageiro, esta imagem é bem mais curta 
que o original, porque certas partes são excisadas, rejeitadas, e 
não servem aparentemente para nada. Assim se distinguem - de açor 
do com a terminologia criada por Walter Gilbert (Harvard, 1978)os 
exões, zonas de DNA portadoras de informação útil e retransmissí-
vel pelo RNA mensageiro e os intrões, regiões que só se distin
guem dos exões pelo facto de parecer não serem utilizadas. É o pro 
cesso conhecido como maturação do mRNA (41). 

Como ligar, então, a complexidade de organização do siste 
ma nervoso central a um tão pequeno número de determinantes géni-
cos?(42) 

Informação genética e complexidade neuronal; 

Jean-Pierre Changeux ensaiou uma resposta a tal questão: 
De um modo genérico e partindo da ideia que o embrião funciona co 
mo um sistema global, a solução encontra-se nas combinações múlti 
pias, no tempo e no espaço, das acções génicas. Os genes imbricam 
-serencadeiam-se, exprimindo-se de modo sequencial e diferencial 
ao longo do desenvolvimento, para criarem a organização do encéfa 
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lo próprio da espécie humana. A reprodutibilidade do desenrolar 
no tempo e no espaço destas expressões génicas assegura aliás, 
a invariância desta organização. 0 poder dos genes existe pois. 
Mas estender-se-á aos detalhes mais finos desta organização, â 
forma precisa de cada célula nervosa, ao número exacto e à geo
metria de cada uma das sinapses? 

"Poder-se-á afirmar que um determinismo estritamente ge 
nético dá conta,integralmente,da "complexidade" de associação do 
eneéfalo humano?" 

Changeux, pondo-se do lado de Atlan, faz notar então co 
mo o termo "complexidade" exprime cabalmente aquilo que não se 
compreende num sistema. Resta assim apenas a possibilidade de en 
gendrar modelos para tentar compreendê-lo. 

Ê possível imaginar, considerar, mecanismos de natureza 
combinatória susceptíveis, em princípio, de realizarem a enor
me complexidade própria do cérebro humano. A expressão diferen
cial dos genes permitirá criar uma grande diversidade de catego 
rias celulares. Mas este mecanismo não parece poder aplicar-se 
já ã topologia e ao número de conexões diversas e específicas 
entre células nervosas (43). 

Considerando o sistema nervoso de organismos simples (pe 
quenos crustáceos como a daphnia magna) certos autores encon
traram, numa observação detalhada de vários clones, o apareci
mento duma variabilidade entre indivíduos. Ela manifesta-se quan 
to ao número exacto de sinapses e à forma precisa das arboriza
ções axonais. Quer dizer, sendo geneticamente idênticas, as for 
mas gémeas destes crustáceos não são anatomicamente idênticas. 
Se o número de células e as grandes linhas das suas conexões não 
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variam, uma flutuação aparece ao nível do detalhe das arboriza 
ções e das suas conexões. 

0 que é verdadeiro para estes organismos tão simples 
•e ainda para a aplísia, a drosófila ou o peixe. Nos mamíferos, 
o número de células torna-se muito grande. Já não se encontram 
neurónios gigantes e únicos fáceis de controlar, mas categorias 
de células e no seio de uma mesma categoria, um número elevado 
de "indivíduos - neurónios". A comparação entre neurónios "idên 
ticos" deixa de ser, em princípio, realizável. Apesar das difi
culdades de observação e comparação, é, no entanto, evidente que 
o crescimento do número de células, a "variabilidade" introduzi 
da na construção do sistema nervoso aumenta. Enquanto na dáfnia 
ou aplísia ela apenas surgia ao nível das ramificações dos neu-
ritos e do número de sinapses, nos mamíferos ela manifesta-se já 
para toda uma área ou centro, ao nível do número e da distribui 
ção das células nervosas. 

Changeux conclui então: 
"A evolução do sistema nervoso acompanha-se pois de um 

aumento da margem de "irreprodutibilidade" entre indivíduos gene 
ticamente idênticos. Esta margem escapa ao simples determinismo 
genético" (44). 

É difícil assim, e tendo particularmente em conta a nova 
imagem do genoma, que desde os meados dos anos setenta se vem 
desenhando, manter uma concepção determinista e mecanicista da 
formação do sistema nervoso, particularmente no caso do hcmem, no 
estilo daquela que,em 1970,Jacques Monod podia convictamente de 
fender. 

Recuperando a questão de que partimos: "qual a informa 
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ção genética que é necessária para construir um sistema nervoso 
humano?" é certo que, se não é necessário fazer apelo a quanti
dades fantásticas de informação genética - já vimos como é pos
sível imaginar modelos da sua amplificação automática e sistema 
tica - uma franja de indeterminismo,na realização das complexas 
singularidades neuronais, sugere mecanismos de natureza combina 
tória diferentes, de tipo já não propriamente genético,mas epi-
genético. 

Por outro lado, é necessário notá-lo, muitos neurofisio-
logistas nunca se satisfizeram com a hipótese de uma determina
ção genética total da estrutura do sistema nervoso central, pois 
ela seria, de algum modo, incompatível com a plasticidade e ex
tensão das possibilidades de adaptação, que apresentam as suas 
estruturas e funções. 

Seriam especialmente difíceis de entender - a admitir es 
se determinismo total - as possibilidades de resposta a situa
ções radicalmente novas,como parecem ser as que se configuram nos 
fenómenos de condicionamento e de aprendizagem. 

Tendo em conta estas dificuldades, diversos autores (Ashbyr 
von Foerster, Atlan, por exemplo) deixaram-se seduzir por um 
outro tipo de explicação da construção da complexidade dos sis
temas nervosos a partir da informação genética, destacando o pa 
pel positivo de um outro actor possível, em todo este processo: o 
meio e o conjunto de factores aleatórios que nele surgem e que, 
sendo radicalmente novos em relação ã organização preexistente, 
poderão ter um efeito positivo sobre ela. 

Henri Atlan especialmente atento ã necessidade de elabo
ração de uma teoria da organização biológica, sugere que o acaso 
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nela poderá ter um papel organizacional, já que se trata de sis
temas complexos integrados (45). 

Assim,se a anatomia global do cérebro obedecerá a uma de 
terminação genética, o detalhe das conexões seria da responsa
bilidade do acaso, sendo modificado ao longo da sua constituição* 
a partir dos efeitos de experiências adquiridas. A organização ce 
rebral seria alterada pelos efeitos do meio (não se limitando à 
libertação de respostas esteriotipadas já previstas), que, sendo 
aleatórios, portanto radicalmente novos em relação à organização 
preexistente, poderiam ter um efeito positivo sobre esta organi
zação. 

As experiências adquiridas, de acordo com Atlan, podem 
enriquecer o conteúdo informacional das estruturas cerebrais, uma 
vez que estas são já, elas próprias, o resultado (parcial) de es 
tímulos novos, aleatórios, em relação às determinações anterio
res do cérebro (46) . 

Estabilização selectiva de sinapses 
ao longo do desenvolvimento 

Sem se referir explicitamente a esta tese de Atlan, Jean-
-Pierre Changeux parece corroborá-la em parte, no modo como ela
borou ,juntamente com Antoine Danchin e Phillippe Courrège, uma teo 
ria epigenética da "estabilização selectiva de sinapses ao longo 
do desenvolvimento". 

Se em 1972 Atlan hesitava ainda, em sublinhar o carácter 
aleatório presente no detalhe das conexões sinápticas, pois que, 
então, a evidência experimental disponível era escassa, em 1983 
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Changeux não tem dúvidas, como vimos, em sublinhar a esse nível, 
um notável indeterminismo genético (não sendo aí já suficiente a 
evocação comum da possibilidade de uma organização sistémica hie 
rarquizada por níveis, de tal modo que um pequeno número de ins
truções pudesse gerar uma complexidade aparentemente muito maior, 
que a do programa de instruções). 

Em 1972, Atlan via-se obrigado a apoiar a sua hipótese na 
invocação da cibernética e no modo como esta propunha a concepção 
de modelos de autómatos fiáveis, a partir de componentes não fiá 
veis e máquinas que "aprendem a reconhecer formas",construídas com 
um tipo de organização parcialmente estocástico. 

Von Neumann (1956) tinha já mostrado que as máquinas na
turais e particularmente o sistema nervoso central de animais evo 
luídos/se distinguem das máquinas artificiais,pelo seu modo de rea 
girem aos erros. Estes sistemas não eram senão moderadamente afec 
tados pelo mau funcionamento ou mesmo a destruição de fracções im 
portantes dos seus componentes. Posteriormente, Winograd e Cowan 
(1963) numa síntese notável da teoria de Shannon e da teoria dos 
autómatos (tendo em conta contribuições neste campo, entre outros, 
de. MacCulloch, Pitts ou Turing) conceberam modos de funciona
mento de autómatos fiáveis, capazes de funcionarem com erros, e 
onde era possível conceber,sem paradoxo, um aleatório ao nível do 
detalhe da sua organização complexa, que surgia assim,com traços 
característicos do funcionamento cerebral. 

A mesma possibilidade - utilização positiva do acaso - pare 
cia. estar presente, não só no modo como "cerebralmente" certos au 
tómatos reagem aos erros, mas também na realização de máquinas que 
aprendem a reconhecer imagens, desde o Perceptrão de Rosenblueth 
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(1960) ao Informão de Uttley (1970). (Atlan considerará aliás, 
que este princípio já poderia ser considerado válido ao nível ce 
lular. Então as propriedades de adaptação, condicionamento e apren 
dizagem que caracterizam os sistemas nervosos mais evoluídos, não 
seriam mais que extensões de propriedades idênticas, caracterís 
ticas do tipo de organização de todo e qualquer organismo vivo ou 
dos modelos que o simulam). 

Voltaremos às teses de Atlan sobre a organização biológi 
ca. Entretanto, o que se pretende sublinhar é o parcial equilí
brio teórico entre o modelo que Atlan imaginou em 1972 e o mode
lo de Changeux-Danchin, que passaremos a analizar (47). 

O pensamento selectivista dos autores é rigoroso. Trata-
-se de uma teoria epiyenética, isto é, que não faz intervir modi
ficações do material genético e que se exerce, não ao nível da 
célula, mas de conjuntos de células nervosas. Não tem por origem 
apenas o "bilhete de identidade" dos genes expressos por cada neu 
rõnio, mas a topologia da rede das conexões,que se estabelecem en 
tre neurónios ao longo do desenvolvimento. Inscreve-se na mui ti 
plicidade das figuras geométricas, que se desenham transitoriamen 
te nas três dimensões do espaço, quando da formação desta rede. 

"Os principais traços da organização anatómica funcional 
do sistema nervoso conservam-se de uma geração a outra e estão 
submetidos ao determinismo de um conjunto de genes, que constitu
em o que chamamos o envelope genético. Este comanda as divisões, 
as migrações e diferenciação das células nervosas, o comportamen 
to do cone de crescimento, o reconhecimento entre categorias ce
lulares, o estabelecimento da conectividade máxima, a entrada em 
actividade espontânea, assim como as regras de associação molecu 
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lar e de evolução desta conectividade" (48). Mas indivíduos adul 
tos com o mesmo genótipo (isogénicos) apresentam uma variabilida 
de fenotípica, que é cada vez mais importante, quanto mais nos 
afastamos dos invertebrados e aproximamos do encéfalo do homem. 

Ao longo do desenvolvimento, uma vez terminada a última 
divisão dos neurónios, as arborizações axonais e dendríticas fio 
rescem de modo exuberante. Neste estádio "crítico", a conectivi
dade da rede torna-se redundante, embora esta redundância seja 
transitória. Intervim fenómenos regressivos, há neurónios que mor
rem, sinapses activas que desaparecem. 

Por outro lado ainda, desde os primeiros estádios de as
sociação da rede nervosa,nota-se a circulação de impulsos.Há des
de logo uma actividade espontânea e posteriormente evocada, pela 
interacção do recém-nascido com o meio. 

Ë tomando em conta todos estes dados, que a teoria de Chan-
geux/Danchin sugere as hipóteses seguintes: 

"D No estado crítico de "redundância transitória" as si 
napses embrionárias (excitadoras e inibidoras) podem existir pelo 
menos em três estados: lábil, estável e degenerado. Só os esta
dos lábil e estável transmitem influxos nervosos e as transições 
aceitáveis entre estados são:lábil —►estável (estabilização),lá 
bil degenerado (regressão) e estável —►lábil (lalilização) . 

2) A evolução do estado de estabilidade de cada contac
to sináptico é governada pelo conjunto de sinais recebidos pela 
célula sobre a qual termina. Noutros termos, a actividade da cé
lula põssináptica regula em retorno (de modo retrógrado) a es
tabilidade desta sinapse. 

3) 0 desenvolvimento "epigenético" das singularidades neu 
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ronais é regulado pela actividade da rede em desenvolvimento. Es_ 
ta comanda a estabilização selectiva de uma distribuição particu 
lar de contactos sinápticos, entre o conjunto daqueles que estão 
presentes no estado de redundância máxima" (49). 

A teoria sublinha pois a actividade da rede como factor 
alimentador da sua organização, mas fá-lo sem cair num instruti-
vismo (50). Há passagem da actividade ã "estrutura", a partir de 
uma organização anatómica que preexiste integralmente à "experi
ência". Esta selecciona, combinações de conexões que a precedem, sem 
que seja requerida nenhuma síntese induzida de molécula ou de es 
trutura "nova". Na descrição de Changeux, estamos diante do apa
recimento duma nova ordemrque supõe a ordem anterior. 

A epigénese exerce a sua acção sobre modalidades sinápti 
cas preformadas. 0 meio não instrói o cérebro, mas estabiliza se 
lectivamente combinações de neurónios e de sinapses â medida que 
estas aparecem, por vagas sucessivas, ao longo do desenvolvimen
to. 

Aprender é afinal, como Jacques Mehler também supôs, es 
tabilizar combinações sinápticas preestabelecidas. É também el_i 
minar outras. 

É impossível pois uma plena coincidência aqui,com as 
hipóteses de Monod ou mesmo Chomsky, sobre a possibilidade de 
um inatismo total da organização neural, bem como das suas per-
f ormances, particularmente a linguagem. Por outro lado, mantém-
-se a denúncia do empirismo, embora se sublinhe que a flutuação 
no determinismo do programa genético abre a porta a uma dependên 
cia dos factores do meio. 

0 sentido desta relação é que não é totalmente transpa-



- 356 -

rente. Changeux e Danchin insistem que o meio não instrui o siste 
ma, quer dizer, não cria propriamente novas estruturas, uma vez 
que todas as performances se circunscrevem aos possíveis,inscri
tos nos limites do envelope genético. Não parece assim haver nes 
te processo lugar para a ideia de "assimilação "do meio, por exem 
pio, no modo como Piaget a imaginou. Há estabilização do que já 
era, segundo a presença de determinados "períodos críticos". Há 
activação e especificação de estruturas preformadas redundantes. 
Há interacção com o meio,que participa na construção da mente, mas 
apenas como um factor estabilizador, seleccionador»das possibili 
dades que os genes lhe conferiram. Há lugar, por outro lado, pa 
ra a compreensão da plasticidade dos comportamentos, pois não há 
um determinismo rígido. 

Em linguagem gnosiológica,o que é a priori dependerá par 
cialmente do a posteriori, que participa na sua estabilização. Não 
é bem claro, contudo, se algo de teor informacional se transfere 
do meio para o sistema. Mesmo assim, Changeux não consegue des
crever o processo de estabilização selectiva das sinapses, sem 
o apoio de expressões que para aí apontam, como: "a mesma mensa 
gem entrando pode estabilizar organizações conexionais diferen
tes "(51). 

Quer dizer, parece haver uma relação informacional com 
o meio,inicialmente quase toto-potencial (embora dentro dos li
mites do envelope genético), mas que só será possível, porque há 
já no sistema estruturas para o seu acolhimento. Conforme os meios, 
então, assim seria a fisionomia própria dos sistemas nervosos, o 
que sublinha a realidade das "impregnações" culturais. Mas os fac 
tores ambienciais nunca poderão ultrapassar o que os genes gene-
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ricamente prescrevem. 
Esta hipótese, para além do mais, "resolve" a questão de 

uma complexidade neuronal a partir de uma economia de genes: 
"0 custo em genes, requerido para realizar as topologias 

neuronais e sinápticas "redundantes" e "variáveis", sobre as quais 
a epigénese vai trabalhar,é a priori muito menos elevado, que aque
le que seria necessário para codificar, ponto por ponto,a diversi 
dade adulta das singularidades neuronais. Os genes que compõem o 
envelope genético, em particular aqueles que determinam as regras 
de crescimento e estabilização de contactos sinápticos, podem ser 
partilhados pelo conjunto dos neurónios de uma mesma categoria e 
mesmo, eventualmente, ser postos em comum por várias categorias 
de neurónios, o número de genes necessário à epigénese por estabi 
lização selectiva é, também ele, relativamente baixo" (52). 

Assim,não parece querer admitir-se a necessidade de impor 
tacões informacionais exógenas para produzir maior complexidade. 
Pelo contrário, o funcionamento hierarquizado, sistémico e re
dundante dos genes é o instrumento duma estratégia subtil, que 
permite que a partir do nascimento, o sistema nervoso possa, in
clusivamente, "dispensar", "perder1; potencialidades informacionais, 
tal como os genes de Monod,cujo potencial informacional não é na 
ontogenèse, senão diferencialmente, parcialmente, utilizado. 

Complexidade neuronal e acaso 

Se,do lado de Atlan, apreciarmos agora a tese de Changeux, 
que diríamos? 

0 tal equilíbrio teórico parcial entre as teses da Atlan 
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e Changeux,que sugeríamos atrás, manifesta-se pelo menos no fac
to de, ao sublinhar-se a flutuação no programa genético - o seu 
relativo indeterminismo - se dar lugar a imaginar o papel positi 
vo do aleatório na organização do sistema nervoso. No facto ainda, 
de se fazer depender a estabilização das sinapses da existência de 
uma grande redundância. No facto ainda,de se reconhecer que uma 
programação estrita e rígida dos contactos nervosos torna impos
sível a explicação de fenómenos de aprendizagem. Ë necessário su
por a introdução de uma variabilidade (limitada) na organização si 
nãptica, uma plasticidade neuronal. 

Novamente se torna, contudo, necessário chamar a atenção 
para o uso impreciso de noções informacionais, na penados biólogos 
moleculares, agora particularmente dos neurobiõlogos. 

Se realmente a informação, em quantidade de genes, não é 
necessariamente muito elevada, para produzir a complexidade dos sis 
temas nervosos humanos, é porque contabilizamos apenas uma quali 
dade da informação, a sua variedade,e deixamos de lado um aspecto 
importante,que é a sua redundância. Esta inegavelmente aumentou na 
ontogenèse do sistema nervoso, tal como a descrição de Changeux / 
/Danchin o atesta. A estabilização selectiva seria feita à sua 
custa (pela sua redução), o que permitiria ao sistema aumentar en
tão a sua variedade e heterogeneidade, o seu grau de diferencia
ção, especificando os patterns, que serão projectados sobre os es
tímulos aleatórios. 

Na realidade, produzir-se-ã, simultaneamente, uma redu
ção das potencialidades cerebrais (diminuição em redundância), mas 
também um ganho em plasticidade, nas estratégias cognitivas e um 
aumento do conjunto de informações armazenadas no cérebro. Ë difí 
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cil contabilizar assim o que neste processo significa ganho ou 
perda... 

A redundância seria, de qualquer modo, um potencial in-
formacional e organizacional crucial para a possibilidade de com 
plexificação do sistema. E a questão que se porá então, uma vez 
superada uma visão unidimensional do problema, será a de pergun
tar como é possível esta criação de informação, ora sob a forma 
de redundância,ora sob a forma de variedade, de heterogeneidade 
e diferenciação (53). 

Atlan salienta, como sabemos já, o papel do acaso (que estaria for 
çosamente em jogo nos processos altamente instáveis de prolifera 
ção redundante- lãbil, estável ou degenerada - da rede sinãptica, 
nas regressões que esta sofre, nas suas estabilizações possíveis) 
como factor em parte também responsável, pela complexificação da 
organização cerebral. A necessidade de supor processos aleatóri
os, quer dizer não programados, na construção da rede redundante 
que o sistema nervoso oferece ao meio â nascença, assim como na 
própria produção de heterogeneidade,que a estabilização implica, 
seria sintoma de uma influência positiva do meio. Este, paradoxal
mente - se tivermos em conta o teorema shannoniano da via com 
ruído (a informação transmitida numa via não pode criar-se, por
que só pode ser destruída pelos efeitos do ruído ou, na melhor 
das hipóteses, conservar-se) - através da ambiguidade que cria, 
do ruído que gera, pode assim permitira sistemas altamente com
plexos, novas e superiores organizações. Estas surgirão como au-
to-organizadas uma vez que, do ponto de vista do observador, não 
obedecem a estímulos programados. 

Desde que, há uma evidente suavização do programa genéti 
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co,, como Jacob também fez notar, desde que há uma incapacidade 
de, por via determinista, os genes tudo preverem e proverem, seria 
o acaso, sob a forma de perturbação aleatória, que explicaria em 
parte a complexificação dos sistemas nervosos,- que tal como os 
autómatos de Cowan e Winograd - seriam capazes de um comporta 
mento fiável a partir de componentes não fiáveis e isto, parti
cularmente, ã custa do seu alto grau de redundância. 

Com propriedade diríamos então, que o sistema nervoso é 
complexo, pois, desde que entre em jogo na sua organização um alea 
tório, que implica um necessário desconhecimento da parte do 
observador que descreve o sistema, este não o poderá especifi
car completamente, não conhecerá completamente o seu código in
terno, nunca podendo reduzi-lo assim, a um objecto simplesmente 
"complicado". 

Dois apontamentos curiosos terão que ser aqui regista 
dos: 

No que se refere ã biologia e ao modo como interiorizou 
o modelo informacional e com ele pretendeu explicar a organiza
ção do vivo, as "ultrapassagens"do que aquele permitiu dizer são n£_ 
tidas.Changeux sublinha a ideia de economia na informação gene 
tica, mas o certo é que há uma amplificação, sob forma redundan 
te, de informação e só ela abre a possibilidade de,a certo ní
vel epigenético, se assistir a uma "perda da informação transmi 
tida", consoante as previsões da teoria de Shannon. 

Logo aqui se vislumbra porque é que Atlan irá considerar 
que a organização (biológica) terá que ser teorizada a partir de 
uma espécie de optimização entre modalidades informacionais: uma 
quantidade de informação máxima - quer dizer, variedade, que a 
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função H de Shannon permite em certas circunstâncias medir, ex 
primindo a heterogeneidade, a riqueza potencial em possibilida
des de regulação e adaptação - e uma redundância máxima. Si
multaneamente, aceita-se que o acaso, funcionando como ruído, pos 
sa ser um factor de complexificação dos sistemas. Uma questão 
problemática se abre então na teoria shannoniana: a da criação 
possível de informação e da produção contínua de informação em 
sistemas complexos. 

Do lado da gnosiologia, derrota-se o programa de Locke, 
duvida-se de um inatismo total, que faria depender o "desenvol
vimento" cognitivo da maturação de capacidades geneticamente de
terminadas e que sequencialmente se revelariam, e abre-se a via 
bilidade de uma hipótese de epigénese cognitiva, que terá que 
teorizar as interações históricas entre o programa genético e 
a experiência. 

0 conhecimento não será, segundo o modelo de Changeux, 
propriamente uma revelação, nem uma emergência e muito menos uma 
acumulação de experiências no sentido empirista. 

A sua compreensão terá que ter em conta um aspecto auto 
-gerado (ligado â maturação) e um aspecto heterogerado (ligado 
â acção do meio). 0 conhecimento suporá uma "interacção" entre 
a diferenciação das virtualidades inatas e as informações vindas 
do meio. 

Nestes termos genéricos/poderíamos dizer que as teorias de Chan 
geux e Atlan convergem, podendo, inclusive, abrir lugar para te 
ses, por exemplo, de tipo piagetiano. 

Hesitamos, no entanto, quanto à possibilidade de designar 
este modelo cognitivo de Changeux, como uma teoria de assimila-
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ção cognitiva, como, por exemplo, Palmarini o faz. Se o constru 
tivismo de Piaget (que veremos Atlan recuperar) fala em assimi
lação activa do meio, não parece que as teses de Changeux / Dan 
chin apontem exactamente para a mesma ideia. Aliás, raramente 
o termo "assimilação" é referido, preferindo-se cautelosamente, 
falar em actividade estabilizadora. A "actividade"da rede neuro 
nal é descrita por outro lado, por Changeux como espontânea ou 
evocada. Ora a "acção sobre os objectos", que veremos Piaget teo
rizar, parece querer sublinhar, sobretudo, a capacidade de actua
ção dos sistemas sobre o meio - como motor de conhecimento - mais 
do que o que estes "sofrem", através da acção estabilizadora se 
lectiva desse meio. 

Fica ainda a dúvida,do lado de Changeux / Danchin,sobre 
o significado informacional dogue é a posteriori no conhecimento. 
Se nem tudo será "revelação" do inato como em Monod, se algum lugar 
haverá para falar em 'criação1; em "construção", a versão cogni
tiva sugerida pela biologia molecular parece manter-se balizada 
- mesmo na versão epigenética de Changeux - por um selectivis-
mo determinista, que propicia sobretudo uma valorização do ina
to e dos limites genéticos, convidando mais a uma meditação epis_ 
temológica sobre o sujeito, que sobre o objecto. 

Mas, se já ao nível ontogenético se pode encontrar a bio 
logia a sugerir uma gnosiologia insegura, porque decalcada so
bre uma teoria do vivo em parte hesitante, a consideração agora 
do nível filogenético, definitivamente esclarecerá os desen
contros teóricos internos da biologia molecular, ponto onde nos 
apoiamos para discutir os modelos cognitivos que ela tem gerado. 
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O nível filogenético 

"Cada sistema vivo exige, como fez ver François Jacob, 
dois planos de análise: um horizontal, outro vertical... 

Por um lado,trata-se de distinguir os princípios que 
regem a integração dos organismos, a sua construção, o seu fun 
cionamento; por outro,os que dirigem as suas transformações e 
as suas sucessões. Descrever um sistema vivo é referir-se tanto 
ã lógica da sua organização como à da sua evolução" (54). 

É necessário também, acrescentaríamos, encontrar uma coe 
rência entre ambas. Ora, a biologia molecular nem sempre a reali 
za„ 

Vimos como os biólogos tentaram compreender à formação 
ontogenética de estruturas complexas à custa de um programa ge
nético que - mercê da invocação de mecanismos automáticos de au 
to-associação ou de importações cibernéticas e sistémicas mais scfis 
ticadas, aproximadas da ideia de uma organização biológica por 
níveis hierarquizados - bastaria para explicar inforraacional-
mente a complexa organização dos sistemas vivos mais elabora
dos. 

Vimos também que - mesmo quando subtis estratégias de 
amplificação da informação dos genes (mercê de acções regulado 
ras em diferentes ritmos temporais e em diferentes locais) não 
são suficientes para garantirem o domínio absoluto dos genes 
os biólogos moleculares, que se movem no interior de um "dogma" 
selectivista e mecanicista, não duvidam do seu grande poder, mui 
to embora tenham que invocar o papel estabilizador do meio. 

Na construção do sistema nervoso humano é unânime o re-
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conhecimento de um abrandamento do determinismo genético. Mas 
nas suas teorizações mais recentes, Changeux por exemplo, não 
se sentirá obrigado a recorrer ã ideia atlaniana de um papel 
paradoxalmente positivo, que o acaso então poderá desempenhar na 
organização complexa dos sistemas nervosos. 

A neurobiologia molecular na versão de Changeux, parece pre 
ferir continuar a pensar aqui, que a ordem só pode vir da ordem; 
que finalmente o futuro está de certo modo implícito no passado; 
que a novidade é afinal aparente, dependendo do ângulo de análi 
se.. "0 homem neuronal", apesar das suas parciais concessões a 
Atlan ou Bertalanffy,é ainda construído no espírito determinis
ta da biologia oficial, o mesmo que vimos atrás a orientar o on-
togenismo molecular de Monod (55). 

Curiosamente, contudo, quando se trata de teorizar a fi 
logenese, a biologia molecular oferece-nos um dos domínios on
de melhor se demonstra um papel positivo do erro, da ambiguida
de, da perturbação aleatória, como diz Atlan. 

"A desestabilização [está] na base do progresso", escre 
ve Luís Archer. E comenta: "A nossa estrutura pensante motiva-
-nos para a estabilidade e o progresso. Para ambos. Queremos 
inovações programadas,que consigam progresso sem desestabiliza
ção" Notar-se-ia acrescenta, uma tendência em projectar esta 
conquista da biosfera para os mecanismos biológicos". 

Sem dúvida. A biologia molecular demonstra-o raciocinando 
preferencialmente dentro de um paradigma, que valoriza a estabi 
lidade e a ordem cristalina. Não será por acaso que teorias co
mo a de Prigogine, que sublinha a possibilidade de estruturas 
dissipativas, afastadas do equilíbrio, serão normalmente olha-
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das com desconfiança. 
0 paradigma cristalino é porém obrigado a reconhecer que, 

ao contrário do que sucedeu na ontogenèse "ordenada segundo um 
programa", a filogenése obedece aos "erros" do DNA. 

"É que, na sua soberania - como diz Archer, - o DNA não 
aceita ordens do exterior no que respeita ã sua composição in
terna. (Apenas as aceita, como sabemos, no que respeita à sua 
actividade). Mas não se conhecem casos em que o meio programe 
uma determinada constituição do genoma. As alterações que se dão 
no DNA não são assim orientadas por um critério de utilidade, fun
cionalidade ou adaptação no sentido do progresso. Estas altera 
ções são antes determinadas por leis moleculares internas do DNA, 
como ligações preferenciais de tautõmeros raros, eventual pre
sença de análogos das bases e factores físicos ou químicos que 
alteram as leis de preferencialidade de emparelhamento". 

"Assim, continua Archer, cava-se um fosso de desentendi
mento entre o programa de alterações genõmicas pedidas pelo meio, 
e as leis reais de alterações moleculares impostas pelo DNA. Co 
mo consequência, o progresso evolutivo só é possível através dos 
"erros" não orientados do DNA Por outras palavras, o progrès 
so evolutivo dá-se â custa da desestabilização da sobrevivência 
dos indivíduos" (56). 

Ao contrário pois do que sucede com a constituição e ma 
nutenção da estrutura de um organismo, que nada deve ao acaso, 
tudo estando inscrito no programa genético - incluindo os seus 
sub-programas de comportamentos condicionais, que lhe permitem 
enriquecer-se de experiências, nas condições precisas do meio ao 
qual o programa está justamente adaptado - a evolução das espé-
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cies é produto de factores aleatórios. Uma evolução orientada pa 
ra estados caracterizados por uma complexidade cada vez maior e 
uma adaptação cada vez mais precisa e uma maior autonomia, não po 
de ser considerada como o resultado de um programa inicial. 

Assim, "se a noção de "revelação", escreve Monod, se apli 
ca ao desenvolvimento epigenético, não se aplica, bem entendido, 
ã emergência evolutiva, que tem a sua origem no imprevisível. A 
mesma fonte de perturbações, de "ruído", que num sistema não vi
vo, ou seja, não replicativo, aboliria pouco a pouco toda a es
trutura, é a origem da evolução na biosfera" (57) . 

Mutação e recombinação serão, tal como as teses neodarwinia 
nas tinham proposto, os factores que, genericamente, a biologia 
molecular reconhece como estando na base da evolução. 

A mutação surgiria assim com um aspecto ambivalente 
como nota Archer - risco de sobrevivência por um lado, esperança 
de progresso por outro. 

Estratégias poderosas de minimização dos seus riscos fo
ram então ensaiadas pela evolução: por exemplo, processos de mul
tiplicação do número de cópias da mesma informação, isto é, uti
lização em força da redundância - desde a diploidia ã poliploi 
dia, como vimos atrás. Então, enquanto uma cópia se mantém inal 
terada, garantindo a conservação genérica do organismo, as ou
tras podem aventurar-se na inovação sem pressões de selecção na 
tural, nem risco para a sobrevivência (58). 

Sendo pois diminuído o risco de mutação o problema que 
se põe será o de esclarecer se só com ela é possível justificar, 
como diz Archer, a imensa fertilidade imaginativa da evolução 
das espécies e da variedade biológica. 
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Por outro lado, enquanto em 1970 Monod fazia depender a 
evolução inteiramente da mutação, considerando-a puramente aci 
dental, outros investigadores levantaram a hipótese de uma cer
ta necessidade no seu aparecimento (59). Mas o aspecto essencial, 
que obrigou a uma certa complexificação deste ponto de vista, (em 
bora mantendo-se a ideia de que a mutação, como modificação he 
reditária dum segmento de DNA preestabelecido, permanece a ba
se de todos os processos evolutivos) foi a descoberta progressJL 
va de uma espantosa proximidade genética entre espécies,aparen
temente muito afastadas. 

Sabemos hoje que espécies vizinhas, tais como o homem e 
os grandes símios, estão separadas umas das outras por um nume 
ro relativamente fraco de modificações cromossómicas. 

King e Wilson concluíram,a partir da análise de quaren 
ta e quatro proteínas humanas e da sua comparação com as quaren 
ta e quatro proteínas correspondentes no chimpanzé, que, em mé
dia, cada uma das proteínas humanas é em 99% idêntica ã sua cor 
respondente no chimpanzé. Ainda por cima, a maior parte da di
vergência deveria ser atribuída a redundâncias no código genéti 
co ou a variações de genes não transcritos (60). 

0 que explica então a nossa profunda separação? King e 
Wilson argumentam que as diferenças decisivas devem estar 
ligadas â evolução da regulação. "Pequenas alterações no ritmo 
do desenvolvimento podem ter enormes efeitos sobre o produto fî  
nal. Pequenas diferenças no momento de activação ou no nível de 
actividade de um único gene poderiam/, em princípio, influenciar 
consideravelmente os sistemas que controlam o desenvolvimento do 
embrião. As diferenças orgânicas entre chimpazés e humanos re-
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sultariam assim,principalmente, de modificações genéticas em al
guns sistemas de regulação, ao passo que as substituições nos ami 
noácidos em geral, raramente seriam um factor chave para expli
car as mudanças adaptativas mais importantes". As diferenças na 
regulação podem surgir por mutações pontuais de genes regula
dores ou modificações na ordem'dos genes. 

Sobre a natureza destas diferenças regulatórias, King e 
Wilson confessam,, no entanto, total ignorância (61). De qual
quer modo, o essencial na evolução parece ligado ã evolução dos 
mecanismos de regulação, a tal ponto que ZuckerKandl chega a es
crever: 

"Se fosse possível pegar em genes de estrutura,cuidadosa 
mente escolhidos,e colocá-los em correcta ligação com elementos 
reguladores, seria possível fazer qualquer primata, com algumas 
pequenas variações, a partir de genes humanos, desde que a esses 
organismos sintéticos fossem fornecidas vitaminas, que os organis 
mos naturais não requerem. Do mesmo modo, seria possível fazer 
qualquer crustáceo,a partir dos genes de crustáceos mais evoluí
dos. Esta história de fadas pode parecer conservadora. Apenas é 
contada, porém, para sublinhar que os genes de estrutura são as 
pedras da construção, que podem ser continuamente usadas para rea
lizar diferentes estilos de arquitectura e para sublinhar, que a 
evolução consiste sobretudo na reutilização de genomas essenci
almente já constituídos... (62) . 

Este ponto de vista, de que a evolução é feita-,como 
Darwin aliás suspeitou - a partir de transformações de materiais 
já existentes, é hoje profundamente aceite e foi desenvolvido tam
bém por François Jacob (1981), sob a imagem de uma evolução que 
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trabalha como um "bricoleur", dentro de um jogo de possíveis. 
Realmente, escreve igualmente Archer, "a inovação nos siste 

mas biológicos nunca se processou a partir do zero, mas sim com 
máximo aproveitamento das realidades já existentes.... Tem já de 
existir uma célula para que outra se forme, tem de existir vida 
para que nova vida surja". E,mais adiante,faz notar que a inova
ção genética não pode ser explicada apenas com base no mecanismo 
essencialmente individualista da mutação. Terá sido uma dinâmica 
de conjunto,com forte influxo do colectivo sobre o individua},,que 
(através de intensos intercâmbios e permutas entre genomas vi
rais, bacterianos, vegetais e animais) permitiu a importação, por 
alguns organismos, de blocos genéticos já testados noutros. 0 fe 
nómeno de recombinação genética, demonstrativo do colectivismo 
da evolução, torna-se assim um outro factor explicativo, da ima
ginação evolutiva (63). 

Finalmente, "talvez não haja nada de novo debaixo do sol, 
escreve Jay Gould, mas a permuta do velho em sistemas comple
xos pode fazer maravilhas" (64). 

Complexidade e inovação 

Eis-nos chegados ao ponto nodal, que, da perspectiva em 
que considerámos todas estas questões, nos interessa salientar. 

Os biólogos falam de inovação - Monod não hesitou em fa
lar mesmo de uma "evolução criadora" (65) mas, posteriormente, as 
descobertas que referimos/levam-nos a acentuar, sobretudo, o as
pecto conservador da evolução. 0 que, de certo modo, note-se, os 
coloca dentro de um modelo mais conforme ao seu mecanicismo tra-
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dicional. 
De qualquer modo, o factor propulsor de uma mudança, con 

cebida como mais ou menos inovadora, é ainda a flutuação aleató 
ria. Ora,Jay Gould parece ter sido sensível a um aspecto cha
ve em toda esta questão: que tudo se joga em "sistemas comple
xos" . 

É aí que a biologia molecular mostra, de um ponto de vis 
ta sistémico, certa incapacidade para teorizar as condições de 
complexidade dos sistemas vivos, que lhes permitem utilizar po
sitivamente o acaso, a flutuação, a própria redundância que evi 
denciam. 

Simultaneamente, e essa ideia já a vimos atrás por su 
gestão de Atlan, a biologia molecular/ao demonstrar o papel do 
acaso na filogénese, notoriamente demonstra as limitações do se 
gundo teorema de Shannon, da via com ruído, quando aplicado à 
transmissão da informação nos seres vivos. 

Weaver já suspeitara que a perturbação aleatória, sob 
forma de ruído, podia ser um factor gerador de ambivalência e 
daírde aumento de informação na via de comunicação. 

A biologia molecular revela tal situação mas,como nos sa 
lientou Atlan, não basta constatá-lo. Esta "lógica do vivo", que 
parece baseada - não essencialmente num processo de reprodução 
conforme de estados de equilíbrio, como Jacob sugeriu - mas an
tes, na capacidade de utilização positiva do ruído, só será deci 
frada, se se chegar ã construção de uma teoria da organização, 
que mostre como é que a noção de um "acaso organizador" pode não 
ser contraditória (66) . 
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Para Atlan, a redundância que, como vimos, estará pre
sente de forma cada vez mais importante na evolução, poderia ser 
considerada como um potencial de organização na base de uma pos 
sibilidade de resposta às agressões do ruído (67). 

Outros autores como Lila Gatlin - preocupado, como sa
bemos, com uma aplicação rigorosa da teoria da informação ã bio 
logia e com o seu desenvolvimento necessário - sublinham, por ou 
tro lado, a necessidade de considerar,que o aumento da redundân
cia na evolução poderia ser interpretado de modo qualitativamen
te diferente e autorizaria a ideia de uma evolução com criação 
de informação, conceito que aliás/ von Neumann reclamava para po 
der explicar-se o processo de complexificação em geral (68). 

Uma mesma lógica organizacional percorreria assim a onto
genèse eafilogénese, encontrando-se também ao nível do sistema 
organizado que parece ser o resultado último da evolução: o sis
tema nervoso central, produto, como vimos atrás, de uma maior flu 
tuação no determinismo dos genes. 

A coerência teórica da biologia molecular oficial com os 
princípios da teoria da informação, e a sua abertura sobre uma 
consideração rigorosa das noções de organização e complexidade, 
obrigariam a biologia actual a uma colocação de questões t que a 
teoria da informação shannoniana não abordo^mas que são essen
ciais: neste caso que nos interessa agora,a possibilidade de cria 
ção de informação, aparentemente ligada, na organização do vivo 
e na sua evolução,a um papel informacionalmente estranho do ruído 
aleatório. A complexidade dos sistemas, como consequência em par 
te da sua agressão não programada, autorizaria então, uma versão 
da evolução como uma história "criadora", de aroma,bergsoniano, mui 
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to mais do que uma "revelação" do que "já era", mais ou menos mo 
nótona e de sentido conservador, tal como o mecanicismo típico, 
em geral, gosta de pensar. 

Se é impossível partir do nada, se toda a novidade prés 
supõe estados prévios em relação aos quais pode ser apreendida, 
a organização vital suporá já a possibilidade de organizações 
capazes de utilizarem o ruído (69) . No entanto, o facto de este 
surgir, aos olhos do observador - pela sua natureza aleatória -
como totalmente independente da "programação", da organização, 
dos sistemas, permite colocar essa hipótese de um processo evo
lutivo verdadeiramente criador, com real novidade, tal como o 
trabalho de um artista, como dizia Bergson. 

As dificuldades epistemológicas da biologia e as suas 
repercussões sobre a gnosiologia 

Ponderemos agora,todos os argumentos mobilizados até es 
te momento. 

Ê difícil admitir uma transparência teórica na trama ex 
plicativa da biologia molecular oficial e no modo como "aplicou" 
a teoria da informação e falou em organização e complexidade no 
mundo vivo. 

Que crédito prestar então, ao modelo cognitivo que esta 
biologia projecta sobre a gnosiologia? 

Há lugar, pelo menos, para o interrogar, o discutir, uma 
vez que a própria evolução da biologia molecular oficial, sobre 
tudo nos últimos dez, quinze anos, a obrigou a repensar-se, a 
responder às "anomalias", que o seu próprio avanço ia gerando. 
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Admitamos que "nada" na biologia molecular actual via
biliza modelos empiristas da cognição. Ë então o apriorismo ina-
tista de um Hubel, de um Chomsky ou de um Fodor, a única saí
da? Changeu* e Danchin fazem-nos ver os limites dos pressupos
tos de tipo emergentista. Estará a resposta no seu modelo de 
diferenciação e estabilização de sinapses? Haverá aqui lugar, 
cabe perguntar também, para uma tese "marginal", como o constru 
tivismo piagetiano? 

Ora, é sabido como o problema do "novo" é central na 
gnosiologia de Piaget. A ideia básica do seu construtivismo é 
a de que, se é necessário ligar as novidades às combinações an 
teriores, o reducionismo na sua forma comum não terá cabimento, 
pois que as possibilidades evolutivas não são pré-programadas.É 
fácil ver, agora, como uma hipótese de "acaso organizador" pode
rá ser valorizada por uma teoria como a de Piaget. A seu tempo 
o consideraremos. 

Entretanto, e se nos centrarmos no discurso oficial da 
biologia molecular, não há dúvida que é no sujeito, como pólo 
gnosiológico, e no seu envelope informacional a priori, que tu 
do envolve, que parece residir a chave para a compreensão do 
fenómeno cognitivo. 

Por outro lado, identificado o sujeito, como categoria 
gnosiológica, com o organismo, "resolvido" todo o problema co 
gnitivo com os instrumentos mobilizados para a resolução do pro 
blema biológico, isto é - projectada a vida sobre o conhecimen 
to - não se estabeleceu contudo, por esse facto, uma clara com 
preensão duma possível objectividade cognitiva, nem dum aumento 
de objectividade. 
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Se a informação só pode fluir numa direcção centrípeta do 
DNA ãs proteínas, se a adaptação só pode resultar de uma prévia 
disponibilidade informacional dos organismos, uma vez que só o 
selectivismo faz sentido, e se, finalmente, o que se diz para 
a vida devera ser dito para o conhecimento - então, a categoria 
gnosiológica de objecto, tal como a categoria biológica de "meio1,1 

apenas intervirão no processo cognitivo como desencadeadores,ac 
tivadores ou estabilizadores de processos já existentes, que en 
tão "sofrem" a sua acção selectiva. 

A adaptação biológica e cognitiva, para uma biologia mo 
lecular fiel ao neodarwinismo, resulta, a um nível imediato/, do 
desencadeamento de um "programa", cuja eficácia remonta â sua 
possibilidade prévia de variar por mutação-selecção. 0 conheci
mento é, ao nível ontogenético,uma expressão da ordem progra
mática; a nível filogenético, da desordem mutacional. Prisionei 
ro das fronteiras de um envelope genético,o conhecimento só po
derá justificar uma capacidade de objectividade - como adequa
ção aos objectos - recorrendo ã sua história e ao facto de, a-
tréivés das suas vicissitudes, ter permitido a sobrevivência. 

Mas é numa incomunicabilidade informacional de base, que 
o acordo entre os organismos e o meio poderá, ocasionalmente, 
ter sido garantido. Ë difícil/em tal situação,constituir a par
tir da biologia,uma teoria da objectividade cognitiva e mais 
ainda do seu possível aumento... 

E, se continuarmos a raciocinar directamente da vida pa 
ra o conhecimento, encontramos na biologia molecular actuai,ar
gumentos para complicar ainda mais, uma tese apostada na defesa 
da objectividade cognitiva. 
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Nos anos sessenta,o geneticista japonês Kimura avançou 
uma hipótese que pareceu vir perturbar os fundamentos da teoria 
sintética da evolução. 

Baseando-se na importância da variabilidade genética, re 
velada pela biologia molecular,fez notar que, se a maior parte 
das diferenças genéticas fossem devidas à selecção natural (co 
mo implica a teoria sintética), a variabilidade genética deve
ria ser fraca. As variações favoráveis,de um ponto de vista a-
daptativo, deveriam ser amplificadas e as variações desfavorá
veis deveriam desaparecer. 

A descoberta de uma considerável variabilidade genéti
ca faz pensar que a maior parte das diferenças genéticas não 
modificam a sobrevivência dos organismos e que a persistência 
ou eliminação das variações, no seio das populações, é alea
tória. 

"Eu creio, escreve então Kimura, que a maior parte dos 
genes mutantes, detectados exclusivamente pelas técnicas 
químicas da genética molecular, são selectivamente neutros, 
quer dizer, do ponto de vista adaptativo, não são nem mais nem 
menos vantajosos que os genes que substituem. Ao nível molecu
lar, a maior parte das mudanças evolutivas resultam da "deriva 
aleatória" de genes mutantes, selectivamente neutros" (70). 

A teoria neutralista da evolução, como é conhecida, va 
loriza pois o acaso (em detrimento da selecção) como o fac
tor essencial/ responsável pela evolução. Se ao nível da adapta 
ção fenotípica é a selecção positiva darwiniana que se exerce, 
a evolução molecular obedece a leis diferentes da evolução fe
notípica. Ao nível da estrutura interna do material genético, 
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uma grande parte das mudanças evolutivas é regida por deriva alea
tória. 

Se os genes são "neutrais" em relação às condições de se
lecção, porquê falar, então, em adaptação? Qual é a força operan
te do "meio"? A diversidade, o polimorfismo são a realidade que 
se impõe. 

Esta neutralidade, esta "indiferença" do material genéti
co, em relação às condições de selecção, que modelo cognitivo im
porá? 

0 papel da "experiência" ficará praticamente anulado. A 
história das ciências poderá ser o "anárquico" proliferar de teo 
rias, ao sabor de circunstâncias aleatórias. O modelo epistemoló 
gico de Paul Feyerabend vem-nos, então, irresistivelmente à lem
brança. . . 

Mas, retomemos o fio da nossa argumentação: 
Ã luz da biologia actual e ao nível ontogenético, como 

víamos atrás, o conhecimento será - tal como a morfogénese orgâ
nica - um processo "ordenado", de tipo emergente ou, quando mui
to, de diferenciação,nos limites do envelope genético. 

Ao nível filogenético - sendo a evolução vista como o re 
sultado de um mecanismo adaptativo por mutações/ recœmbiixaçQes on
de o aleatório, a "desordem", se joga com o relativamente necessá 
rio - o conhecimento será igualmente um processo de teor adapta
tivo, envolvendo então todos os problemas,que o próprio conceito 
de adaptação biológica encerra. 

No primeiro nível,é difícil falar em aumento dos conheci 
mentos, em aprendizagem, em aquisição de novas informações. É uma 
epistemologia com coloração apriorista, que se encontrará aí via-
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bilizada, convidando a uma consideração previlegiada do "sujeito1.' 
A partir do segundo nível, encontraremos o processo atra

vés do qual a mudança adaptativa se poderá efectuar, sendo garan
tido que ela não envolve uma instrução do organismo pelo meio. No 
vãmente, será no organismo (como sujeito) e nas suas variações alea 
tórias, que interessará deter o olhar. Mas, no interior das episte-
mologias evolutivas que a partir deste nível se construirão, não 
há unanimidade de pontos de vista: enquanto alguns se contentarão 
plenamente,com o conceito de adaptação,para justificarem a objeti 
vidade intrínseca aos processos gnosiológicos, outros verão que é 
frágil sustentar tal hipótese por essa via, preferindo buscar na 
biologia, apenas (e a partir da estratégia de sobrevivência que ela 
implica) uma teoria da mudança cognitiva. 

Será entre estes últimos, aliás, que a suspeita da neces
sidade de distinguir a vida e o conhecimento se irá insinuar, co
mo condição parcial para justificar a posssibilidade de um pro
gresso cognitivo em objectividade. 0 caso de Popper é a esse títu 
lo exemplar.Já, por exemplo, Konrad Lorenz "resolve" a ideia de 
adequação cognitiva, com uma plena identificação entre viver e co
nhecer. 0 perfil problemático que assim recorta para a cognição, 
merece ser apreciado. 

A vida enquanto processo de conhecimento: a versão de Konrad Lorenz 

É a partir de um programa tipicamente adaptacionista que 
Lorenz identificará a vida e o conhecimento (71). Tal como as epis 
temologias evolucionistas propõem, o conhecimento deverá ser abor 
dado como um fenómeno com uma "história natural". 
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"Para o naturalista, escreve, o homem é um ser vivo cu
jas propriedades e atitudes, incluindo as suas mais altas facul 
dades de conhecimento, resultam da evolução, quer dizer de um 
processo,que se estende sobre a infinidade dos séculos e ao lon 
go do qual,todos os organismos se encontraram confrontados com 
os dados da realidade e - como se costuma dizer - se lhe adap
taram. Este processo filogenético/continua Lorenz, é um procès 
so de conhecimento" (72). 

A categoria básica que permite esta identificação é pois 
a, de adaptação. Os organismos só sobrevivem porque,ao longo 
da evolução,acabam por reflectir, ou melhor, integrar as carac
terísticas dos meios em que evoluem. A adaptação só é possível, 
enquanto "acordo com o meio", porque - de um modo que evoca o que 
Young sugeriu em relação ao cérebro - os organismos acabam por 
ser, de certo modo, um modelo do seu meio. 

A adaptação ê um processo de aquisição de conhecimento. 
"A palavra "adaptar" supõe já, implicitamente,uma correspondência 
entre o sujeito que se adapta e a realidade â qual se adapta 
A aquisição de saber, à qual o genoma acede ã força de experimen 
tar o mundo exterior e de reter o que a ele está adaptado de me
lhor modo, tem uma consequência....: a constituição/no seio do 
sistema vivo.de um reflexo do mundo real exterior" (73). 

Existirá assim uma relação de "imagem" entre o organis
mo e a realidade exterior ao nível da estrutura física e da mor 
fogénese, relação que o parentesco entre a estrutura do olho e 
as propriedades físicas da luz, ou o movimento ondulatório das 
barbatanas de um peixe ilustram. Com efeito, a forma das barba
tanas e o traçado dos movimentos do peixe são o reflexo das pro 

http://vivo.de


- 379 -

priedades dinâmicas da água. 
Do mesmo modo,a organização dos órgãos sensoriais e do 

sistema nervoso, que permite aos seres vivos viver no seu meio, 
constituiu-se,ao longo da evolução filogenética, pela confronta
ção e adaptação aos dados reais. Para o indivíduo,esta organiza 
ção é a priori, na medida em que é anterior a toda a experiên
cia e tem que o ser,para que a experiência seja possível. Mas a 
sua função é historicamente determinada e não intelectualmente 
necessária. 

Lorenz pôde assim estar»simultaneamente»em sintonia e em 
oposição a Kant. O conhecimento é em certa medida a priori, mas 
um a priori elaborado na evolução, isto é, fundamentalmente rela 
cionado com os problemas concretos e as necessidades de sobrevi 
vencia do organismo. 0 nosso aparelho cognitivo é em si próprio 
um elemento da realidade e acedeu â sua forma actual à custa de 
confrontações e adaptações com um meio também real. Assim, as no 
ções de causalidade, de substancialidade, de espaço, de tempo, 
são as funções de um sistema neuro-sensorial constituído ao ser 
viço da conservação da espécie. 

0 nosso conhecimento não é uma ficção, não pode ser ilu 
sório, por motivos simplesmente vitais, tal como praticamente to 
das as epistemologias evolutivas concluem. Ele dá-nos do mundo 
a perspectiva que interessa para a nossa sobrevivência. Será pois 
um conhecimento circunscrito ao que é útil a esse nível, mas é 
um conhecimento em que se pode confiar, pois resulta de uma expe 
rimentação, que se estende ao longo de séculos. 

Tal como Donald Campbell, Lorenz está convicto da ne
cessidade de conhecer a evolução filogenética do nosso aparelho 
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de percepção e é a este autor que vai buscar a expressão "rea
lismo hipotético" para caracterizar o tipo de teoria do conhe
cimento que entrevê (74). 

Estes apontamentos parecem-nos suficientes para pas
sarmos já a um comentário crítico deste "realismo hipotético". 

Não discutimos o facto de a biologia predispor a um rea 
lismo. Ele é normalmente comum aos autores que utilizam esta dis 
ciplina,como forma de abordagem do fenómeno cognitivo. Mas, tal 
como logo no primeiro capítulo desta obra referimos,a justifica 
ção de um realismo, a demonstração de que o conhecimento é "res", 
"coisa", é real, não é necessariamente coincidente com a demonstra 
ção da sua objectividade, no sentido do seu grau de concordância 
com a realidade, no sentido da sua verdade possível. Basta no
tar, como então apontámos, que também as nossas ilusões, as nos 
sas ficções, são fenómenos "reais"... (75). 

Julgamos pois que, para as epistemologias evolutivas, pro
var a realidade deste mundo (ou de fenómenos como a cognição) não 
é difícil. Tudo se complica sim, quando se trata de considerar 
o grau de certeza dos nossos conhecimentos sobre ele. 

Não custa aceitarfque o próprio facto de existirmos e 
podermos interrogar-nos como se pode justificar a nossa conjec
tura sobre a existência de certas regularidades na natureza, se 
ja uma forte justificação da nossa fé nelas. Se o nosso meio am 
biente não possuisse tais regularidades, não estaríamos aqui fa 
zendo estas perguntas, como por exemplo Stephen Pepper, George 
Gaylord, Einstein ou, mais recentemente, François Jacob fizeram 
ver. 

É necessário que um mínimo de imbricação exista entre os 
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organismos e o meio - e posteriormente entre as "simulações",as 
"hipóteses", que os sistemas nervosos mais elaborados realiza
rão e o meio - para que a sobrevivência seja possível. Mas é 
exactamente, apenas esse "mínimo", que o conceito de adaptação nos 
permite, quando muito, salvaguardar. 

Danchin frequentemente fez ver, aliás, que a evolução 
não se realizou propriamente pela selecção dos mais aptos, mas 
dos não totalmente inaptos. Tudo o que tem a menor possibilidade 
de sobreviver é capaz de crescer e de se multiplicar 

Há que estar atento por isso, ao facto de a sobrevivên
cia biológica em geral não exigir, necessariamente, um aumento 
de conhecimento, embora se possa ver no aparecimento do fenóme
no cognitivo na evolução,o desenhar de uma particular estrat-égic 
de sobrevivência, em que, para o melhor e eventualmente para 
o pior, a nossa espécie se especializou. 

0 conceito de adaptação e as dificuldades que envolve 

Que favores pode então prestar à gnosiologia e à pró
pria epistemologia, o conceito de adaptação, tal como é maneja
do pelos biólogos? (76) 

Parece que menores, do que Lorenz pôde esperar. 
Efectivamente, certos biólogos começam hoje a denunciar 

os exageros do que chamaram o "programa adaptacionista • Dobzhan 
sky, um dos fundadores da teoria neodarwinista da evolução,afir 
mava que nada tinha sentido em biologia, a não ser ã luz desse 
-conceito.De acordo com este., as espécies de animais e plantas 
devem a sua existência, como sabemos, à selecção natural. Com-
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preender um organismo vivo, ã luz da evolução, significaria então, 
compreender como a sua anatomia, a sua fisiologia, o seu comporta
mento eram modelados pela selecção natural. Isso implicaria compre 
ender como os seus caracteres estavam adaptados, conferindo-lhe as 
maiores possibilidades de sobrevivência. 

Para os paleontologistas Stephen Jay Gould e Richard Lewon 
tin há um exagero e mesmo um raciocínio viciado nesta argumentação: 
é que "nem todos os caracteres de um organismo são forçosamente 
adaptativos. A procura de uma utilidade adaptativa a todas as par
tes de um organismo é muitas vezes inadequada, errónea, mesmo pre
judicial, porque conduz a explicações exageradas, duvidosas ou sem 
fundamento" 

"A utilidade adaptativa de cada parte de um organismo é fre 
quentemente postulada a priori, em virtude da adesão dos biólogos 
ao "programa adaptacionista", mais que racionalmente deduzida das 
observações sobre a biologia do organismo estudado" (77). 

Assim,é comum, deste ponto de vista, sublinhar-se a utili
dade das partes do organismo, ignorando todas as outras explica
ções possíveis. As patas do Tyranossaurus puderam então, ser consî  
deradas, por alguns, como um autêntico enigma, dado o seu reduzido 
tamanho. Ora, notam Gould e Lewontin, tal facto pode simplesmente 
resultar de uma lei de desenvolvimento diferencial: é o exagero do 
tamanho das patas posteriores, que terá envolvido a redução do tama 
nho das patas anteriores. É um fenómeno de alometria, ou seja de 
existência de uma taxa de crescimento diferencial das diversas par 
tes de um organismo. 

É certo que a adaptação existe realmente. Não é por aciden 
te que os peixes têm barbatanas ou que as baleias se deslocam gra-



- 383 -

ças à cauda ou que as serpentes marinhas têm o corpo lateralmente 
achatado. 0 problema da locomoção no meio aquático é real e foi re 
solvido de modo semelhante, por numerosas estirpes evolutivas com
pletamente independentes. Daí as tais "imagens" do mundo exterior 
de que fala Lorenz. Ë pois lógico querer explicar pela adaptação,a 
aparição de apêndices natatórios. Mas é necessário reparar também 
(sobretudo aqueles que da adaptação farão igualmente o conceito cha 
ve, para explicar a objectividade cognitiva) que,se an certos casos, o 
mesmo problema físico obriga a respostas biológicas semelhantes, tam 
bém é possível, que respostas divergentes surjam para a mesma ques
tão. Isso sugere que a adaptação devida ã selecção natural não po 
dera ser vista como uma solução melhor e única, como o programa 
adaptacionista supõe (78), 

Outros fenómenos ainda, obrigam a rever tal programa na sua 
forma rígida. Interessantes são, por exemplo, os casos de pleiotro-
pia; em que as modificações de um gene têm diferentes efeitos sobre a fî  
siologia e o desenvolvimento de um organismo. A selecção natural po 
de intervir para aumentar a frequência dum gene,por causa de um dos 
efeitos que ele produziu e os outros efeitos serão por isso igual
mente seleccionados, de modo independente, por pleiotropia Por exem 
pio, uma enzima tem por efeito uma acção inibidora de um veneno, 
transformando-o num pigmento insolúvel e será seleccionada por es
ta primeira propriedade. 0 organismo,em seguida, mudará de cor, mas 
não terá sentido uma explicação adaptativa para a coloração em si 
mesma. 

Certas "adaptações" poderão não ser mais que utilizações se 
cundárias de dados biológicos, cuja razão de ser resulta das pres
sões da arquitectura global do organismo e também, em certos casos, 
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do desenvolvimento. Na evolução das espécies, pressões do desenvol
vimento intervêm, restringindo as vias possíveis de mudança das es 
truturas e dos planos de organização. Por exemplo, nos organismos 
complexos os primeiros estádios do desenvolvimento do embrião preço 
ce são notavelmente conservados (neotenia), através de uma larga ga 
ma de espécies. 

E, se a tudo isto juntarmos as teorias neutralistas de Ki-
mura, que atrás referimos, não é de estranhar, que alguns biólogos 
duvidem do carácter unidimensional do programa adaptacionista e de 
fendam uma concepção pluralista, mais conforme aliás, ao espírito 
de Darwin (79). 

Parece-nos que é necessário estar atento a toda esta con
trovérsia quando queremos defender, como Lorenz, e tal como anotámos 
há pouco, que "a aquisição de saber ao qual o genoma acede, ã força 
de experimentar o mundo exterior e de reter o que a ele está adap
tado de melhor modo, tem uma consequência:.... a constituição no 
seio do sistema vivo de um reflexo do mundo real exterior"(80). 

Este "reflexo", como sinónimo de instrumento adaptativo "objec 
tivo", torna-se ainda mais problemático, quando Paul MacLean (e já 
o vimos logo no primeiro capítulo) nos vem chamar a atenção, para 
a possibilidade de erros inatos interiorizados ao longo da evolu
ção, pelo cérebro do sapiens. Os sentimentos do que é verdadeiro, 
importante e real parecem ter origem no sistema límbico, zona pri 
mitiva do cérebro do Homo sapiens, acabando assim o próprio cére
bro por poder perturbar uma visão objectiva do mundo (81). 

Não é pois óbvio que o cérebro seja - enquanto instrumento 
de sobrevivência e, como Lorenz pretendeu demonstrar - um modelo do 
seu meio, pelo menos do seu meio actual. 
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Edward Wilson anota, por outro lado, a margem de. não a-
daptabilidade que ele envolve, devido ao relativo desfasamento entre a 
evolução genética e a evolução cultural, desfasamento esse pro
vocado pela aceleração notável desta,com o aparecimento do ho
mem (82) . 

O problema do a priori 

Cremos que os aspectos aqui salientados serão já sufi
cientes, para nos alertarem das dificuldades que as epistemolo-
gias evolutivas podem encontrar, na sua argumentação básica de 
de que a própria vida é um processo de conhecimento e de que, se 
esta é um resultado adaptativo, o conhecimento o será também -
daí a sua objectividade. E, no entanto, é demonstrável esse po
der de objectividade do sistema nervoso (coincidente embora com 
margens de não-objectividade).Mas não pòr via apenas de um pro
cesso, que invoca o passado evolutivo de um organismo, como opor 
nidade para este de "interiorizar" o meio. 

Há aqui uma dificuldade difícil de contornar, mas que 
não pode ser elidida: 

Repare-se que os argumentos de Lorenz - como tantos ou
tros autores, na mesma linha de pensamento evolucionista, invo
cam - convergem para a demonstração de que o conhecimento é fun 
damentalmente a priori. Lorenz faz notar aliás, a proximidade 
do seu pensamento com o de Kant, que analisou criticamente as 
condições prévias necessárias de toda a experiência possível. 
Mas enquanto Kant considerou ser impossível fundamentá-las na 
experiência humana, não podendo assim determinar-se o fundamen-
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to da aquisição de conhecimentos (como se poderia fundamentar 
um processo de conhecimento que,à partida, tem necessidade do 
conhecimento, para alcançar conhecimento?) Lorenz encontrou-
-lhes uma justificação evolutiva: 

As nossas categorias e formas de ver estáveis, prévias 
a qualquer experiência individual, ajustam-se ao mundo exte
rior, exactamente pelas mesmas razões que o casco do cavalo se 
ajusta, antes do seu nascimento, à estepe. As categorias são 
certamente a priori, para cada indivíduo, mas também são a pos 
teriori, um conhecimento de um filumfadquirido pela experiên 
cia (83) . Os a priori kantianos surgem assim,, como um sistema 
de hipóteses que a evolução incorporou nos aparelhos de repre
sentação do mundo. 

Estaria portanto ultrapassada a disputa entre o racio
nalismo e o empirismo. Sem razão não hã experiência, mas a ra
zão tem que basear-se na experiência. 

Monod, chegava à mesma conclusão, aliás a partir de 
Lorenz : 

"É perfeitamente verdade, que tudo nos seres vivos vem 
da experiência, inclusive o carácter genético,quer se trate do 
comportamento esteriotipado das abelhas, quer dos quadros ina
tos do conhecimento humano. Não da experiência actual, renova
da por cada indivíduo em cada geração, mas sim daquela acumula 
da por toda a ascendência da espécie, no decurso da evolução"(84). 

Orafembora Monod e Lorenz considerem então,que os gran
des empiristas do século XVIII afinal não se enganavam, parece, 
contudo, que não era esta "experiência" diferida, nem este pro
cesso de a incorporarfque estes teriam em mente. 
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O inatismo apriorista, mesmo sendo explicado filogeneti 
camente, impõe que aquilo que pode constituir-se como meio para 
o organismo, como objecto para o sujeito, como experiência para 
a razão, seja - em cada momento - o produto de quadros subjecti 
vos, desencadeados ou activados, daí resultando um objecto, que 
não é mais que uma produção (ou ficção possível) do sujeito. 

0 acordo do organismo com o meio, só podendo verificar-se 

a t r a v é s das t e n t a t i v a s e e r r o s do organismo (simulações e con

j e c t u r a s do s u j e i t o ) que a selecção t r i a , é g a r a n t i d o pela evolução 

passada , já que, no momento actual, o que é meio para oorganismo (e objec

t o para o sujeito) é sempre produto dele próprio. Como por sua vez a orga 

nização actual (embora produto f i l o g e n é t i c o ) é ontcgenet icamente 

r e a l i z a d a e vivida sempre, através de uma comunicação indirecta, com o 

meio, não é possível sair de uma situação em que o objecto é sempre, em ter 

mos g n o s i o l ó g i c o s , uma produção / t radução do s u j e i t o . 

Foi a percepção d e s t a s i t u a ç ã o que, em p a r t e , levou Pia 

g e t a - para poder e x p l i c a r a p o s s i b i l i d a d e de conhecimento objec

t i v o e em cresc imento o n t o g e n é t i c o - defender a v i a b i l i d a d e de 

um comércio a c t u a l , r e c í p r o c o , por a s s i m i l a ç ã o e acomodação, en 

t r e os s u j e i t o s e o meio, p rocesso e s se que f a v o r e c e r i a a p r ó 

p r i a cons t rução de novas e s t r u t u r a s m e n t a i s , capazes de acede

rem a novas p ropr i edades e assim a novas r e p r e s e n t a ç õ e s de aspec 

t o s da r e a l i d a d e , i n a c e s s í v e i s em fa se s mais p r e c o c e s . 

Só deste modo o a p o s t e r i o r i poderia não ser um to ta l produto 

do a p r i o r i , na experiência actual de cada sujeito. A legalidade biológi

ca desta proposta gnosiológica é que, como é sabido, é discutível. 

A pos ição de Lorenz, ao f aze r e x p l i c i t a m e n t e da vida um 

processo de conhecimento, se r e s o l v e algumas q u e s t õ e s , l evan ta 
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outras, particularmente aquelas que, como vimos, são já prementes 
na própria biologia. Resta saber também,se essa identificação de
ve ser plenamente aceite, investigando o que se faz perder ao co
nhecimento, ao querer fazer dele um "modo de vida". 

Ã distância, é,no entanto, ainda o convite a uma epistemo 
logia do sujeito que continua a ser justificado. 

Tal convite ã auto-referência exacerba-se, de um modo pecu 
liar, mesmo naquelas epistemologias que, elaborando-se embora num con 
texto biológico, repudiam o programa adaptacionista. A força com 
que seduzem contemporaneamente certos espíritos, obriga à sua con 
sideração. 

A vida enquanto processo de conhecimento: 
a versão autopoiética 

A autopoiesis, tal como foi originariamente concebida por 
Maturana e por Varela,pertence a uma recente categoria de para
digmas dirigidos â compreensão da auto-organização e do aparecimento 
de fenómenos espontâneos nos sistemas físicos, biológicos e so
ciais (85) . 

Estes novos paradigmas são: a ordem a partir da flutuação -
- subjacente ao aparecimento e evolução de estruturas dissipativas 
(Prigogine), ultra e hiperciclos de auto-organização pré-celular 
(Eigen) e ordem social espontânea (von Hayek). A autopoiesis é o 
mais recente destes conceitos e talvez o mais radical e controver 
so (86). 

Autopoiesis significa literalmente "auto-produção". Fenóme 
nos de autc-produção podem ser observados, intuitivamente,nos sis 
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temas vivos. Uma célula, por exemplo, é um sistema de produção com 
plexo,que produz e sintetiza macromoléculas de proteínas, lípidos 
e enzimas entre outros. A população macromolecular de uma célula 
renova-se cerca de 14 ' vezes durante a sua existência. Através des 
te processo, a célula mantém contudo o seu carácter próprio, a sua 
coesão e autonomia relativa. Produz miríades de componentes e as
sim se produz a si própria. A conservação da sua unidade e totali
dade, enquanto os componentes são continuamente e periodicamente 
separados e reconstruídos, criados e dizimados, produzidos e consu 
midos, é o que constitui a autopoiesis. 

Através deste conceito, Maturanae Varela propuseram uma bio
logia teórica, que tenta definir os sistemas vivos não como objec
tos de observação e descrição, nem como sistemas em interacção,nem 
sequer - já o vimos no capítulo anterior - como sistemas informa-
cionais, mas como unidades auto-produzidas, cuja única referência é 
a si próprios. 

Assim, a descrição de tais unidades de fora, por um obser
vador, parece logo violar o requisito fundamental, que Maturana e 
Varela exigem para a caracterização de tais sistemas - a sua auto
nomia, o seu carácter de sistemas auto-referentes, de sistemas fe
chados, autOr-criadores. 

Ê pois contra os exageros das teses que sublinham a depen
dência dos sistemas vivos do meio, dentro de um quadro adaptacio-
nista, que Maturana e Varela protestam, ao mesmo tempo que se si
tuam num campo de pensamento, que lembra o "holismo" de Paul Weiss. 

Foi para responder à pergunta dos seus alunos sobre "o que 
é absolutamente típico dos sistemas vivos e tem a sua origem quan
do são originados e permanece invariante na sucessão das gerações", 
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que Maturana elaborou o conceito de autopoiesis (87). A sua compre 
ensão exige uma certa fidelidade a noções básicas, cuja definição 
os autores invariavelmente apresentam, sempre que se trata de de
senvolver o tema autopoiesis. Quais são essas noções básicas? Uma 
advertência prévia é necessária: 

"Não podemos escapar, diz Maturana, ao facto de que tudo o 
que dizemos, dizemo-lo enquanto observadores. Quando queremos dar 
uma explicação de um dado fenómeno, o que fazemos é uma descrição das 
condições sob as quais, os elementos que reconhecemos como perten
centes a um domínio diferente do próprio fenómeno, poderão gerá-lo". 

Deste ponto de vista, uma unidade será uma entidade que um 
observador distingue de um determinado fundo (cenário), especifi-
cando-a como um todo, ao mesmo tempo que especifica esse fundo. Uma 
unidade na qual o observador não distingue ou não pode distinguir 
componentes é uma unidade simples, que se oporá a uma unidade com
posta,, 

Ë fundamental também na economia da teoria, distinguir "es 
trutura" e "organização". Dois sistemas têm a mesma estrutura se 
são caracterizados por relações equivalentes entre componentes equi 
valentes; terão a mesma "organização" se as relações que os defi
nem, enquanto unidades, são as mesmas. Dois sistemas coma mesma "or 
ganização" podem assim ter "estruturas diferentes". Um sistema se
rá a unidade da sua estrutura e organização (88). 

Dois tipos de sistemas dinâmicos são possíveis: os siste
mas "alopoiéticos", cuja operação produz qualquer coisa diferente de 
si próprios e cuja "organização" permanece invariante, enquanto o 
seu produto é o mesmo; e os sistemas "autopoiéticos" que são o pro
duto da sua própria operação e cuja "organização" permanece inva-
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riante durante todo o tempo em que se produzem a si próprios (89). 
Os sistemas autopoiéticos são constitutivamente sistemas 

fechados,sem "inputs" nem "outputs", "sistemas homeostáticos", cu
ja organização própria constitui a variável essencial, que eles man 
têm constante. 

Todos os estados que um sistema ou máquina autopoiética po 
de assumir, sem se desintegrar, são equivalentes, no sentido em que 
conduzem todos, necessariamente, ã manutenção da sua organização. 0 
produto do funcionamento de um sistema autopoiético - enquanto sis 
tema autopoiético - é, em qualquer caso, o próprio sistema. Por isso 
são sistemas sem "entradas" nem "saídas". Podem ser perturbados por 
acontecimentos independentes, mas as modificações que sofrem devi
do a estas perturbações, assim como as relações autopoiéticas que 
engendram estas modificações, produzem-se por constituição, enquan 
to estados internos do sistema, sem terem em conta a natureza da 
perturbação" (90). 

Um observador pode tratar um sistema autopoiético,como se se 
tratasse de um sistema alopoiético. Basta que considere o agente 
perturbador como sendo a "entrada", e as modificações que o sistema 
sofre - mantendo a sua autopoiesis - como sendo a "saída". Mas pa
ra Maturara , este modo de ver resulta de um desconhecimento da or
ganização que define o organismo como unidade, porque o coloca num 
contexto no qual uma parte deste sistema pode ser definida, como 
sendo um sub-sistema alopoiético, pelo facto de nele se definirem 
relações de 'entrada "e 'saída". 

Um sistema autopoiético é necessariamente fechado e por is 
so,a impressão de "abertura" é uma ilusão resultante da presença 
do observador, que cria, pela sua própria descrição, a divisão e, 
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simultaneamente, a conexão entre sistema e meio, considerando en
tão o agente perturbador como input e as mudanças do sistema como 
output., 

Os sistemas vivos são sistemas plenamente autopoiéticos. 
Isto implica que a sua descrição em termos de finalidade, de te-
leonomia, de projecto ou programa, bem como de informação, é per
feitamente dispensável para compreender a sua organização. Estas 
noções pertencem ao domínio do discurso do observador, quer dizer,, 
pertencem ao domínio da descrição e não ao domínio da organização 
autopoiética do sistema vivo. 

Do mesmo modo, conceitos como reprodução, hereditariedade, 
evolução e adaptação, não são essenciais para a definição dos sis 
temas vivos. Todos estes aspectos são,lógica e operacionalmente, 
secundários para a sua constituição como unidades autónomas (91). 

Todas as transformações que o sistema vivo apresenta, quer 
do ponto de vista filogenético, quer ontogenético, serão imputá
veis à sua autopoiesis, não sendo determinadas pela estrutura do 
meio. Ë bem um programa "não adaptacionista" aquele que defendem 
estes autores. 

Ora o sistema nervoso, dizem-nos Maturana e Varela, é do 
seu ponto de vista, um sistema também fundamentalmente autopoiéti 
co. 

"0 sistema nervoso é uma rede fechada de neurónios late
rais paralelos e agindo uns sobre os outros de maneira recursiva" 
(92). 

Não é assim pertinente, o facto de o observador ver inter 
vir elementos do meio entre as áreas sensoriais e efectoras, por
que o sistema nervoso é definido como uma rede de interacções neu 
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ronais,pelas interacções dos neurónios que o compõe, independente 
mente dos elementos intermediários. A rede neuronal fecha-se so
bre ela própria, sendo a sua fenomenologia a de um sistema fecha
do, no qual a actividade neuronal envolve sempre uma actividade 
neuronal. As modificações que o sistema nervoso é susceptível de 
sofrer, sem por isso se desintegrar (sem perder as relações que o 
definem) ou em virtude de qualquer outra perturbação, são total
mente definidas pela sua conectividade e o agente perturbador não 
constitui mais do que um determinante histórico da ocorrência des 
tas modificações. 

Estamos pois perante "agentes perturbadores" que afinal 
não perturbam, pois enquanto rede neuronal fechada, o sistema ner 
voso não tem nem "entrada" nem "saída" e a sua organização não cem 
porta nenhum traço intrínseco que lhe permita discernir, pela di
nâmica das modificações dos seus estados, as causas possíveis- in 
ternas ou externas - destas modificações. Como rede neuronal, o 
sistema nervoso não tem pois, nem interior nem exterior. 

Não será possível, consequentemente, nenhuma distinção en 
tre percepção e alucinação. Só um observador que situe um organis 
mo em relação ao seu meio, pode operar tal diferença, porque esta 
belece então uma relação entre uma modificação de estado do siste 
ma nervoso e as circunstâncias do meio nas quais esta modificação 
de estado se produziu. Mas no seu funcionamento como rede fechada, 
o sistema nervoso não age sobre o m e i o. o meio, de facto, não existe 
sequer para o funcionamento do sistema nervoso, só existe para um 
observador e só para este, e no seu universo descritivo é que po
de produzir-se uma qualquer acção sobre o meio. 

E ... não será necessário alongarmo-nos. 0 que poderá ser 
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a cognição a partir destes pressupostos,é já fácil deduzi-lo. 

A cognição como autopoiesis 

A cognição, enquanto processo, está constitutivamente liga 
da à organização do sujeito que conhece, porque todos os estados 
que este pode apresentar, todas as interacções nas quais se pode 
envolver, são determinadas pela sua organização. Esta asserção im
plica a ideia de que a cognição é um fenómeno biológico. 

E mais, do ponto de vista destes neurofisiólogos chilenos , 
o entendimento dos processos vitais terá que ser simultâneo ao es 
clarecimento dos processos cognitivos, porque " os sistemas vivos 
são sistemas cognitivos e viver como um processo é um processo de 
cognição. Este enunciado ê válido para todos os organismos com ou 
sem sistema nervoso" (93) . 

Sendo sistemas vivos, toda a nossa fenomenologia enquanto 
indivíduos está também subordinada â nossa autopoiesis, doutro mo
do de s integrar.-nos-íamos. Assim, enquanto indivíduos, somos siste
mas fechados. Logicamente, também a cognição, enquanto fenómeno in 
dividual, está subordinada à autopoiesis do sujeito que conhece e 
todos os estados cognitivos, enquanto estados do sujeito, são de
terminados pela maneira como se realiza a sua autopoiesis e não pe 
las circunstâncias ambientes. 

Conclusão, a cognição é constitutivamente um fenómeno de
pendente do sujeito. Tal como sucedia com a categoria de "meio" em 
relação ã de "organismo", também a categoria de objecto é no fundo 
redutível â de sujeito. Como só um observador pode forjar tais ca
tegorias, Maturana insistirá, contudo, que não existe aqui qualquer 
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reducionismo. 
A coerência do sistemismo que defendem é, por outro lado, 

inegável. 0 aspecto mais típico da noção de sistema- enquanto con
junto de componentes - é o seu carácter de totalidade auto-recur-
siva, o que obriga a que - se quisermos rigorosamente representar 
uma organização como sistema - tenhamos que postular que ela é fe 
chada, não tendo outra causa ou efeito senão ela própria. 

Vários autores, entre eles Bertalanffy e particularmente 
Piaget, reconhecendo tal facto, fizeram notar a aparente contradi 
ção que a aplicação da noção de "sistema" â vida e ao conhecimen
to envolve. Ë que, nestes casos, estaríamos diante de uma particu 
lar situação sistémica, já que a sua abertura energética ou ter
modinâmica e mesmo cibernética/informacional destes sistemas, faz 
deles sistemas "paradoxais", porque abertos. 0 problema maior, na 
sua compreensão, seria então o da conciliação da abertura com o 
fecho. Piaget, como se sabe, centrou aí a sua investigação sistémica. 

A Maturana e Varela não se colocará uma questão desse gé
nero. Evitando cair em qualquer tipo de contradição, o seu sistemismo é impla 
cavél. [Jrn sistema (quer vivo, quer cognitivo, quer cibernético) mesmo trocando 
matéria e energia com o meio, é, em si mesmo, uma totalidade organizacionalmen 
te fechada. 

Pensar o sistema vivo, o sistema nervoso ou o sistema cogni-
vo como sistemas, obriga a ver o seu funcionamento e as suas 
capacidades como dependentes da sua clausura organizacional.O sis 
tema tem interacções com o meio, mas elas não são pensadas como 
instruções, mas apenas como perturbações nas modalidades de fecha 
mento sobre si do sistema. Este conhece o mundo exterior através 
e pela clausura da sua organização. 
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O modelo sistémico dos teóricos da autopoiesis comporta as
sim ;uma crítica ao paradigma representacionista e adaptacionista do 
minante nas ciências da cognição, segundo o qual haveria um homomor 
fismo entre o estado do mundo exterior e o conhecimento que um ser 
vivo dele forma. 

Conhecer não é reconhecer, mas construir um mundo segundo as 
modalidades permitidas pela sua própria organização interna. 0 pa
pel do "mundo", do "meio" do "objecto" não é tido em conta , não po 
de ser tido em conta, em função de todos os postulados teóricos aqui 
em jogo. 

Embora não nos satisfaça, pelos motivos que adiante se ve
rão, este sistemismo rígido,que subverte todo e qualquer projecto 
de uma "epistemologia do objecto", já que opera através de uma iden
tificação entre a vida e o conhecimento, reconhecemos-lhe, contudo, 
uma coerência superior â que epistemologjas evolutivas, como a de Lo
renz, apresentam em relação aos mesmos problemas. 

A argumentação autopoiética é, com efeito, muito mais rigo
rosa quando se trata de demonstrar as relações entre o a priori e o 
a posteriori. 

Não é possível que o a posteriori se "incorpore" evolutiva
mente no a priori, porque,se o funcionamento do sistema vivo (e cog 
nitivo) é sempre - em todo e qualquer momento - auto-referente, só 
um demónio de Maxwell, com acesso ao conhecimento absoluto, pode
ria garantir que, ao longo da evolução, o nosso conhecimento era 
objectivo. 

Por isso Maturana escreverá: 
"Na medida em que as células [nervosas] parecem revelar uma 

realidade independente - parecem ser operadores perceptivos,que re-
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présentait! o mundo exterior na actividade do sistema nervoso. A ob
jecção, contudo, a fazer a este ponto de vista, é bastante evidente: 
ê que uma das características gerais dos filtros [papel que as célu 
las nervosas parecem desempenhar] é que a sua organização deveria 
determinar o que eles deixam passar, o que significa que eles po
dem apenas indicar,que certas operações de projecção podem ser efec
tuadas. Se as células nervosas desempenham realmente o papel de fil 
tros, não é possível, a partir destas Células, concluir por nenhum 
traço objectivo do mundo exterior. Esta crítica, avança Maturana, 
aplica-se igualmente aos instrumentos. 0 argumento genético, segun 
do o qual a nossa organização actual é o resultado da evolução - por 
bem fundado que seja no que respeita à origem da estrutura e ao fun 
cionamento dos nossos órgãos sensoriais, enquanto componentes do 
nosso organismo - não resolve o problema da cognição" (94). 

Se nunca há instrução do meio, porque nem sequer há abertu 
ra em relação a este, não se pode garantir - do ponto de vista au-
topoiético - que o a priori seja um resultado evolutivo do a poste
riori, que o conhecimento seja objectivo. 

A realidade foi e é, em cada momento, produto do sujeito, 
sendo aliás uma noção que pertence ao domínio das suas descrições. 

Como,para além de identificar vida e conhecimento, Matura
na não distingue entre conhecimento comum e conhecimento científi
co, logo se declara: 

"A ciência não é um domínio de conhecimento objectivo, mas 
um domínio de conhecimento dependente do sujeito e definido por uma 
metodologia que especifica as propriedades do sujeito. Por outros 
termos, o fundamento do conhecimento cientifico repousa sobre a sua 
metodologia,que define a unidade cultural dos observadores, mas não 
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sobre a sua pretensa disposição para reflectir uma realidade objec 
tiva, que não existe" (95). 

0 solipsismo daqui decorrente não será,para Maturana, um 
problema, porque nós temos possibilidade de falar sobre ele, uma vez 
que possuimos uma linguagem, que é um sistema de interacção sobre 
o qual se estabelece um consenso, num domínio cognitivo dependente 
do sujeito e esta condição constitui a negação do solipsismo. 

Perde assim todo o sentido falar em "objecto" do conheci
mento: "Não há nenhum objecto de conhecimento. Conhecer é ser capaz 
de operar adequadamente numa situação individual ou cooperativa" (96). 

Não podia ser mais explícita - a partir de uma identificação 
da vida e do conhecimento e da conclusão de que afinal o ser vivo 
é um ser "para si" - o convite a uma epistemologia do sujeito.0 de 
senho de um relativismo gnosiológico e epistemológico r solidário 
com um idealismo ontológico é assim inevitável (97). 

0 perspectivismo subjectivista da vida imposto ao conhecimento 

0 impacto das concepções que vimos comentando é hoje enor
me entre os investigadores. Elas constituem uma das "cinturas de 
protecção" do construtivismo radical de que fala Glaserfeld, von 
Foarst&r ou Watzlawick e evocam, para além de filosofias- cano a de 
'\ifctzsche, certa fenomenologia francesa concentrada no ser, como ser 
"para si". 

Será possível desmontar esta argumentação? 
O capítulo seguinte ensaia o esboço de um cenário diferen

te. Para já dois aspectos podem ser considerados: 
Temos chamado a atenção para um facto curioso: é que não é 

file://'/ifctzsche
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so a biologia que se projecta na gnosiologia e na epistemologia, 
são também,reciprocamente,as opções filosóficas dos investigadores 
nesses domínios,que enquadram já o seu trabalho concreto de inves
tigação. Assim, no caso particular de Maturana e Varela ( como de 
von Foerster igualmente) torna-se clara a colagem da "autopoiesis" 
às conclusões do "Tractatus logico-philosophicus" de Wittgenstein 
(98) . 

Resta então avaliar se se trata de uma influência prévia 
de certos pressupostos filosóficos sobre o trabalho científico, ou 
de um reencontro concomitante ou posterior. 

Por outro lado, e este é o segundo aspecto que queríamos 
ressalvar, é inegável que, uma vez dentro da lógica da autopoiesis 
- e difícil fugir às conclusões que Maturana e Varela atingem. Lo
go, só atacando os seus pontos de partida, só revendo os seus fun
damentos, se poderão perspectivar outros trajectos. 

Assim,um problema imediato a ser aqui colocado será o da 
possibilidade, como pretendem Maturana e Varela, de falar dos siste
mas vivos e cognitivos "de dentro", vendo-os como eles se vêem, e-
lidindo o observador em todo este processo. Se, por um lado,somos 
alertados para o facto de que»tudo o que é dito ser dito por um obser 
vador", o certo ê que estes investigadores constroem a noção de au 
topoiesis para lá desse observador, como se pudessem coincidir com 
os próprios sistemas, conhecendo-os como eles se conhecem. 

Realmente, já Claude Bernard tinha intuído que o organismo 
vivo ë feito para si próprio, trabalhando para si e não para os ou 
tros ... ms, enquanto fisiologista,a sua descrição do ser vivo foi 
necessariamente feita como observador exterior (99). 

Há que considerar ainda e agora de um ponto de vista sisté 
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mico, se é irrefutável a noção de clausura informacional em siste
mas vivos e cognitivos. Atlan, por exemplo, defendeu a viabilidade 
de os sistemas complexos aliarem ã sua abertura energética (termo
dinâmica) a possibilidade de integrarem fluxos de informação do ex 
terior (100). Ashby demonstrou, por outro lado,que a noção de auto-
-organização é no fundo contraditória. Um sistema só pode ser dito 
autO-organizado, isto é envolver novidades e mudanças na sua organi 
zaçãofse for aberto âs perturbações exteriores, o que terá certa
mente implicações sobre a viabilidade da noção de autopoiesis como 
total clausura sistémica (10 1). 

Há que considerar ainda, se o sistema nervoso não trará qual
quer espécie de novidade evolutiva, em relação aos limites do campo 
informacional em que se movem os sistemas vivos em geral. (O que im 
plica, é certo, uma discussão da posição de Maturana e Varela de uma 
impossibilidade de descrição dos sistemas vivos e cognitivos em ter 
mos informacionais, questão que se abordou no capítulo anterior e 
para a qual o capítulo seguinte trará novas achegas). 

Finalmente, e para abreviar, uma vez que voltaremos a estas 
questões, há que lembrar - como Piaget insistiu - que se o sujeito 
se constrói realmente com o objecto, as interacções que nele se ope 
ram nao são apenas dele, mas com o mundo. 0 cerne do problema está 
pois na possibilidade de uma teoria que,sem ser instrutivista,resta 
beleça o papel do objecto na construção do sujeito, sob a forma de 
uma interacção forte, que desvie o conhecimento de uma fascinação 
subjectivista. 

Evitar-se-ia assim, esta situação, historicamente obsessiva, 
de se aniquilar sistematicamente o objecto (e com ele os sistemas 
reais) ao querer compreendê-lo. 
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Poderá essa teoria ser elaborada com "meios" biológicos? 
No estado actual da investigação em biologia, quer desde 

os seus níveis mais atomistas, moleculares, aos seus níveis ma-
cro--comportamentais e etológicos - tal tarefa, como se viu, pare 
ce inviável. 

Do nosso ponto de vista, um obstáculo forte se removeria, 
se a identificação entre viver e conhecer fosse denunciada. 

Esse objectivo parece, no entanto, muito distante para 
grande parte das epistemologias contemporâneas construídas a par 
tir da biologia. Um caso exemplar é o de Edgar Morin. Enquanto há 
anos atrás ("La Méthode*2.) se limitava a encontrar na vida "uma 
dimensão cognitiva", recentemente, acaba por, indo muito mais lon 
ge, declarar: "A vida não é viável, nem susceptível de ser vivi
da sem conhecimento". "Nascer é logo conhecer" (102). Mas conhe
cer a partir de si próprio, tal como a vida, de modo auto-refe-
rente, subjectivo, em função de quadros a priori. 

Muito embora Morin proclame a simultânea possibiliade de 
conhecimentos objectivos, tal ideia não é fácil de fazer passar 
depois de se ter dado a mão a Maturana e Varela, depois de se ter 
admitido, inclusive, que a bactéria é já um sujeito que conhece 
"para si". 

Parecendo deixar-se assim conduzir pela linguagem tão mar
cadamente antropocêntrica e por vezes quase de teor animista, dos 
biólogos contemporâneos, Morin estará então muito mais apto a 
realizar um discurso sobreos limites do conhecimento, já que,sendo 
toda a informação uma tradução, toda a representação uma tradu
ção e construção, todo o conhecimento sofrerá a determinação au-
to-referente e egocêntrica. As condições biocerebrais do conheci 
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mento justificarão - ã distância - um pensamento científico alta 
mente restritivo em relação aos seus ideais de pensamento verdadei 
ro, 

Na sua obra se ausculta bem,por outro lado, a necessida
de que temos aqui referido de tratar estas questões a partir da 
elaboração de um sistemismo complexo, que teorize o que há de co 
mum entre os sistemas vivos e cognitivos (e outros) enquanto for 
mas de auto-organização, para que,o que os especifica eventual
mente, se torne então transparente, evitando-se um discurso he
sitante e inseguro do é e não é ... 

Curiosamente, é também de anotar, o trabalho mais recen
te de Morin, com um eco aliás perfeitamente aristotélico, arran
ca, de um modo convicto,dum pressuposto que há muito havíamos de 
nunciado como encerrando um convite perigoso (103): a assimila
ção entre viver e conhecer, novamente abalizada agora - conside
rará Morin - por uma biologia molecular, que fez da vida, infor
mação. Será pois necessário retomar o pensamento deste autor, quan
do passarmos, na terceira parte desta obra, a situar a informa
ção em relação ã vida e ao conhecimento. 

A leitura da vida como conhecimento, quer sugerida por 
transposição e projecção sobre a gnosiologia,de modelos interpre
tativos da vida- como fazem certos biólogos moleculares, quer de
rivada de uma plena fusão identificadora - como se viu acontecer 
com tantas epistemologias evolutivas, deixa-nos diante de um pen 
samento gnosiológico de pendor relativista dominado pela ideia de 
auto-referência, fechado nos limites de acção "egoísta" de um su
jeito, que só pode inventar a realidade. Torna-se assim parado
xal a ideia de objecto que, no entanto, mesmo etimologicamente, 
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exprime "aquilo que está lançado diante do sujeito" e que agora 
não se vê ... 

Não é fácil dada a pressão das ciências biológicas ( ou 
dos seus interpretes...) neste sentido - construir outros cená
rios, superadores dum perspectivismo generalizado. Apesar de tu 
do, alguns o tentaram. Com esses e para além desses, outras pro 
postas se avançarão. Esse será o teor da parte final desta obra. 
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NOTAS 

( 1) Edgar Morin, "La Méthode 1. La nature de la nature", op. cit., 
p. 233. 

( 2) Uma simples analogia poderá ilustrar esta ideia: considere 
mos um maço de cartas de baralho como sai da fábrica, i. é. 
arrumado numa perfeita ordem. Se soubermos a ordem, podemos 
dizer com certeza o nome da carta que se segue a qualquer 
carta dada. Ou seja, o conhecimento da carta que foi apanha 
da dá-nos muitas informações sobre a carta que se segue. 
Agora,baralhemos as cartas por meio de cortes sucessivos. Ã 
medida que aumenta o número de cortes, cometeremos cada vez 
mais erros ao tentarmos adivinhar a carta. Por fim,os cortes 
desordenarão completamente o maço e assim,só advinharemos a 
carta que se segue a uma dada carta,com uma frequência for
tuita (uma vez em cinquenta e uma); i. é.,toda a informação 
fornecida por uma dada carta a respeito da seguinte foi des 
truida pelo acto de baralhar. Esse processo é análogo à ope 
ração da segunda Lei da termodinâmica. 0 baralho passa de um 
estado ordenado (improvável) para um estado caótico (prova 
vel). Não podemos inverter esse processo por meio de bara-
lhamentos contínuos: a ordem original, com quase toda a cer 
teza, não será restaurada. Podemos contudo, restaurar a or
dem original alimentando com informação o baralho. Isso é possível 
do seguinte modo: imaginemos uma posição dada a cada carta de acordo 
com a ordem original, i. é, 1-52. Olhemos para cada carta suces 
siva do maço baralhado; se ela se deslocou para diante da 
sua posição original, desloquemo-la uma posição para trás e 
vice-versa. Fazendo isto estamos a injectar informação (em 
forma de decisões ou... ou) no baralho. Finalmente, a ordem 
original das cartas será restaurada. Por outras palavras,um 
processo análogo a uma inversão da Segunda Lei pode muito 
bem ocorrer se forem permitidas intervenções, sob forma de 
decisões. De acordo com Anatol Rapoport, "Aspectos matemati 
cos da análise geral dos sistemas" em von Bertalanffy e Ou
tros, "Teoria dos sistemas", Rio de Janeiro, Ed. da Fundação 
Getúlio Vargas, 1976, pp. 33-34. 
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( 3) Segundo Jacques Monod, "todas as funções teleonómicas das 
proteínas repousam. . .. nas suas propriedades denominadas "es 
tereospecífiças", i. é. , na sua capacidade de "reconhecer" 
outras moléculas (designadamente outras proteínas) de açor 
do com a sua forma que é determinada pela sua estrutura mo 
lecular. Trata-se literalmente de uma propriedade discrimi 
nativa (senão "cognitiva") microscópica". Cf. "0 acaso e a 
necessidade", op. cit., p. 52. 

( 4) Monod fala de "epigenese" no sentido geral de processo de 
desenvolvimento estrutural e funcional, algo, parece, se 
melhante a ontogenèse, procurando demarcar-se do uso do ter 
mo pelos "epigenetistas" que acreditavam num enriquecimento 
real da informação inicial, contra os "preformacionistas" 
que consideravam que o ovo ocultava em si uma miniatura do 
animal adulto. Id., lb., p. 87. De uma maneira geral os gene 
ticistas consideram a epigenese como um processo em que há 
modificações dos mecanismos de expressão dos genes, não da 
estrutura do próprio genoma. 

( 5) Jacques Monod, "0 acaso e a necessidade", op. cit., p. 90. 

( 6) 0 aparente enriquecimento informacional "sem causa", que 
alguns viam no desenvolvimento epigenético das estruturas 
(macroscópicas) dos seres vivos, deixa de ser um mistério 
físico quando, diz Monod, se observam em pormenor os meca
nismos de epigenese molecular. Se realmente a quantidade de 
informação que seria necessária para especificar inteira
mente a estrutura tridimensional de uma proteína é muito 
maior,que a informação definida pela própria sequência dos 
radicais aminoácidos na fibra, o enriquecimento de informa 
ção correspondente ã formação da estrutura tridimensional pro 
vém, para Monod, do facto da informação genética (represen 
tada pela sequência) se exprimir em condições iniciais bem 
definidas (em fase aquosa, entre certos e estreitos limi
tes de temperatura, composição iónica,etc) tais que entre to
das as estruturas possíveis, uma só de entre elas é na ver 
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dade realizável. Por consequência, as condições iniciais con 
tribuem para a -informação finalmente encerrada na estru 
trura globular, sem a especificar, mas eliminando no 
entanto, as outras estruturas possíveis, impondo uma inter
pretação unívoca, de uma mensagem a priori, parcialmente equí 
voca. Cf. Jacques Monod, "0 acaso e a necessidade",op. cit., 
pp. 96-97. Quer dizer então,que a informação genética não é 
bem uma informação do que é necessário fazer, mas essencial, 
mente do que não se pode fazer... 

( 7) Id., lb., pp. 110-111. 

( 8) Luís Archer, "Genética Molecular", op. cit., pp. 131 -132. 

( 9) François Jacob, "La logique du vivant", op. cit. , pp. 312-313. 

( 10) Massimo Piattelli Palmarini(org.), "Théorie du langage. Théo 
ries de l'apprentissage", op. cit., p. 30. 

( 11) Com excepção só da metionina e triptofano, todos os amino
ácidos possuem vários codões. 0 seu número é frequentemente 
4 podendo chegar até 6. É assim possível que uma mutação re 
suite na formação de um codão sinónimo (por exemplo: UCU -
-* AGC) ou na substituição de um aminoácido por outro sufi
cientemente semelhante, produzindo uma mutação fenotipica-
mente indetectãvel. Cf. Luís Archer, "Genética Molecular", op. 
cit., p. 103. 

( 12) Id.,lb., p. 242. 

( 13) "A duplicação de genes prosseguiu e organizou-se até chegar 
ã duplicação de cromossomas, com a passagem dos seres ha-
plontes [haplóide: qualidade do núcleo que contém apenas uma 
cópia de cada cromossoma] para os haplo-diplontes.[seres vi 
vos em cujo ciclo de vida existe uma fase haplóide-conjunto 
de células dotadas de núcleo haplóide - alternando com uma 
fase diplóice- conjunto de c é l u l a s dotadas de núcleo d i p l ó i 
de] . Estes, gradualmente, aumentaram a extensão da sua fase d i p l ó i -



- 407 -

de até originarem os seres diplontes em que todas as célu
las do ciclo de vida, exceptuados unicamente os gâmetas, 
são diplóides. [qualidade do núcleo eucariótico que contem 
duas cópias de cada cromossoma, com excepção dos cromosso
mas sexuais] . A diploidia permite que certas inovações se 
mantenham cautelosamente recessivas e só numa minoria da 
descendência se venham a revelar.... Indo ainda mais além 
no processo de multiplicação do número de cópias informati 
vas, a evolução mostra-nos a tendência para a poliploidia. 
[qualidade daqueles núcleos eucarióticos que contêm mais que 
duas cópias de cada cromossoma] . Id., Ib., p. 243. 

( 14) Jacques Monod, "0 acaso e a necessidade", op. cit., p. 148. 

( 15) Id. lb., p. 94. Na obra de François Jacob, "La logique du 
vivant", é igualmente constante o recurso a uma linguagem 
de tipo cognitivo. Falando, por exemplo,das proteínas escre 
ve: "0 que lhes dá o seu poder de reconhecerem especifica 
mente certos motivos químicos numa estrutura, qualquer que 
seja a sua complexidade, é o facto de "'kssim as proteí
nas podem.... sondar a composição do meio, perceber estímu 
los específicos de qualquer espécie. Conhecendo-os só a 
eles, elas escolhem os seus associados.... Elas detêm o sa
ber pelo qual se mantém a organização da célula", p. 305. 
Sublinhado nosso. 

( 16) "Uma teoria deve ser parcimoniosa nas suas referências a ní 
veis distintos do directamente afectado. Em particular, 
não deve apelar-se para níveis superiores da realidade, se 
a referência aos inferiores for suficiente". Cf. Mario Bun 
ge, "La investigacion cientifica", Barcelona, Ariel, 1976, 
p. 925. 

( 17) Robin Fox (ed.), "Biosocial Anthropology", London, MalabyPress, 
1975, p. 1. 

( 18) Cf. Intervenções de Noam Chomsky no debate com Jean Piaget 
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em Maximo Piattelli - Palmarini (org.), "Théories du langage, 
Théories de l'apprentissage", op. cit. e ainda "Reflexions 
sur le langage", Paris, Flammarion, 1977. Aí escreve 
Chomsky: "Os sistemas cognitivos humanos se estudados de mo 
do sério, não são menos espantosos e complexos, que as es
truturas físicas que se desenvolvem na vida dos organismos. 
Porque não estudar então a aquisição das estruturas cogniti 
vas, tais como a linguagem, mais ou menos como se estuda um 
órgão físico complexo?.... A ideia de considerar que o de
senvolvimento da linguagem é análogo ao crescimento de um 
órgão físico é pois perfeitamente natural e plausível.... Por 
que é que se afirmou com tanta facilidade que existe uma" teó 
ria da aprendizagem" susceptível de dar conta da aquisição 
de estruturas cognitivas a partir da experiência?.... A au 
diência dominante do empirismo no período moderno, fora das 
ciências naturais, deve explicar-se por razões sociológicas 
ou históricas", op. cit., pp. 20-21. 0 núcleo central doar 
gumento de Chomsky - existência de uma "faculdade" inata 
da linguagem - é que o centro sintático de qualquer língua 
é de tal modo complexo e específico na sua forma, de tal 
modo diferente dos outros tipos de conhecimentos, que ne
nhuma criança poderia aprendê-lo, a menos que tivesse já 
programado no seu cérebro "um perfeito conhecimento da gra
mática universal". Uma vez que não existe, no estado actual 
da neuiofisiologia, nenhum modo de testar uma tal hipótese, 
os dados que corroboram esta conclusão repousam inteira
mente sobre os factos da gramática. Cf. John Searle, 'Chomsky 
et la révolution linguistique" em La Recherche, 32 (1973) 
235-242. 

( 19) Luís Archer, "Genética Molecular", op. cit., p. 130. 

( 20) Cf. Jacques Mehler, "Connaître par desapprentissage"em Edgar 
Mcrin e Piattelli - Palmarini (orgs. ), "L'unité de l'hom 
me", op. cit., pp. 287-318 e "Psychologie et Psycholinguis 
tique" em Massimo Piattelli - Palmarini (org.), "Théories du 
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langage, Théories de l'apprentissage", op. cit., pp. 483-
-497. A teoria do "desenvolvimento por perda" estaria per
feitamente de acordo com certos aspectos da experiência quo 
tidiana. As nossas possibilidades são mais limitadas ã me
dida que envelhecemos. Essa seria a razão pela qual, pensa 
iMelher, tentarmos ensinar muito âs crianças r enquanto ainda jo
vens. Na idade adulta somos ainda capazes de nos desenvol
ver ou tornar mais competentes em certos pontos, mas já não 
estamos aptos a adquirir habilidades verdadeiramente novas. 
É aliás manifesto, para Melher, que as crianças perdem cer 
tas habilidades ã medida que crescem em idade e que as crian 
ças muito pequenas sabem já muito mais coisas do que é cos 
tume supor-se. Se bem que esta teoria possa ser discutida 
em certos aspectos (seria possível, por exemplo, uma com-
plexificação da rede dendrítica em idades avançadas) o cer 
to é que a investigação psicológica,desde os anos setenta, 
se tem orientado com redobrado interesse para a investiga
ção das capacidades cognitivas do recém-nascido, como uma 
já abundante literatura o testemunha. 

( 21) Pierre Delattre, "Teoria geral dos sistemas e epistemolo
gia", op. cit., p. 60. 

( 22) Jeremy Fodor, "Fixation de croyances et aquisition de con
cepts" em Massimo Piattelli-Palmarini (org.), "Théories du 
langage. Théories de l'apprentissage", op. cit., p. 225. 
Cf. ainda, Jeremy Fodor,"The language of thought", Cambridge 
Mass., Harvard University Press, 1979. 

( 23) Nesta atitude se perfilam a maior parte das epistemologias 
evolutivas contemporâneas enão é de estranhar,que o próprio 
Jacques Monod com elas se solidarize. "Em certa medida, 
escreve, muito importante aliás, os grandes empiristas do 
século XVIII não se enganavam. É perfeitamente verdade que 
tudo nos seres vivos, vem da experiência, inclusive o ca
rácter genético, quer se trate do comportamento esterioti-
pado das abelhas, quer dos quadros inatos do conhecimento 
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humano. Não da experiência actual, renovada por cada indi 
víduo em cada geração, mas sim daquela acumulada por to
da a ascendência da espécie, no decurso da evolução.... Ora 
o simulador subjectivo [expressão que em Monod designa o 
modo de funcionamento do aparelho cognitivo da espécie hu 
mana] não podia enganar-se,quando se tratava de organizar 
uma caçada à pantera com as armas de que dispunha o.... 
Homo sapiens de Cromagnon. É por esse motivo,que o instru 
mento lógico inato,herdado dos nossos antepassados, não nos 
engana e nos permite "compreender" os acontecimentos do uni 
verso". Cf. Jacques Monod, "0 acaso e a necessidade", op. 
cit., pp. 149-152. É bom, contudo, estar atento ao teor des 
ta experiência a que se refere Monod. Ela não tem nada a 
ver, mesmo referida em termos evolutivos, com a "tábua ra 
sa" dos empiristas. Em cada momento, o relacionamento dos 
organismos com os meios foi sempre determinado, para Monod, 
por um "envelope genético", que marcou os limites do seu 
comércio com o mundo. 

( 24) Cf. Jacques Monod, "0 acaso e a necessidade", op. cit., 
p. 135. Tal situação realiza afinal o velho aforismo omne 
vivum ex ovo. Deste ponto de vista, a questão a re
solver é: Quando e como esse círculo se fechou sobre si 
mesmo? 0 problema chave é o do primeiro código. Só ele lan 
caria luz sobre todo o processo consequente. 

( 25) Cf., a propósito, Luís Archer,"Como a síntese proteica mu-
cou "em Brotéria-Cenética, Lisboa, 3 (1982) 83-86. 

( 26) "Na realidade, o sonho da "teoria da informação" foi esta
belecer um algoritmo que permitisse avaliar a complexida 
de de um sistema, ao mesmo tempo que o seu grau de organi
zação, o afastamento que ele representa em relação a uma 
estrutura "totalmente desordenada". Um tal algoritmo não 
existe senão para morfologias com uma dimensão: as séries 
finitas de letras extraídas de um alfabeto finito.Para as 
morfologias naturais - pluridimensionais - um tal algoritmo 
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não existe e os próprios conceitos de complexidade, ordem, 
organização, desordem, não são aí definidos". Cf. René Them, 
"Modeles mathématiques de la morphogenèse", Paris, 10/18, 
1974, p. 187. 

( 27) Enquanto em 1970, Monod, citando M. Nomura, referia que os 
ribossomas (organitos celulares onde se efectua a síntese 
das proteínas) eram também resultado de uma agragação es
pontânea dos seus constituintes, obedecendo a sua síntese 
a processos de regulação directa, de acordo com o modelo 
principal de regulação genética de Monod/Jacob (operão), em 
1984, o mesmo Nomura fala jã dos ribossomas como consti
tuídos não por "umas 3 0 proteínas "mas 52 e refere a com
plexidade da regulação da velocidade da sua síntese, como 
dependente de um sistema de regulação muito mais elaborado, 
que comportaria duas retroacções negativas. Cf. Masayasu 
Nomura, "A regulação da síntese dos ribossomas" em "Pour 
la science ", 77 (1984) 68-80. 

( 28) A relação entre quantidade de informação e complexidade foi 
sugerida logo a partir dos trabalhos de Brillouin sobre o 
demónio de Maxwell. Como vimos no capítulo anterior, era 
possível considerar uma associação estreita entre en
tropia e informação. Ora, se o acréscimo de entropia mede 
o acréscimo de desordem num sistema, um acréscimo de ordem 
corresponderá a uma diminuição de entropia, ou - dito de 
outro modo: a um enriquecimento em entropia negativa ou "ne 
guentropia". No entanto, o grau de ordem de um sistema 
pode ser definível na linguagem da teoria da informação: 
a ordem de um sistema, desse ponto de vista, é igual ãquan 
tidade de informação necessária ã descrição desse sistema. 
Daí a ideia, devida a Szilard e Brillouin, de uma certa equi 
valência entre informação e neguentropia. Daí também, que 
se possa considerar que um dos enunciados fundamentais da 
teoria da informação - 2Q teorema: a quantidade de infor-
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mação transmitida numa via só pode decrescer - seja o equi 
valente, em informática, do Segundo Princípio em termodinâ 
mica. Depois de Brillouin,ficou também claro que a função 
H de Shannon, (que não toma em conta o sentido que esta in 
formação transporta para um destinatário) representa a infor
mação que nos falta e que seria necessária para descrever 
um sistema natural completamente. Por isso,a função H me 
de a complexidade do sistema, se tivermos em conta que es 
ta é uma qualidade negativa: um sistema é complexo quan^ 
do não sabemos como especificá-lo completamente,embora sai 
bamos o suficiente para o reconhecer e designar como sis 
tema. Numerosos autores julgaram que, através da função H, 
poderiam obter uma definição quantitativa da complexida
de ou mesmo do grau de organização de uma estrutura. As 
limitações desta concepção já em parte as focámos, ao re
ferirmos a diferença entre complexidade estrutural e fun 
clonal e as suas relações. Voltaremos a este assunto mais" 
adiante. 

Cf. Jacques Monod, "0 acaso e a necessidade", op. cit., 
p. 90 e François Jacob, "La logique du vivant", op. cit., 
p. 324. 

François Jacob, "Le jeu des possibles", Paris, Fayard, 
1984, pp. 78-79. 

Luís Archer, "Genética Molecular", op. cit., p. 130. 

Henri Atlan, "Hierarchical Self - Organisation in Living 
Systems. Noise and Meaning" em Milan Zenely (ed.), "Auto-
poiesis, a Theory of Living Organisation", New York, Else 
vier, 1981, .p. 186. 

Considerando que há sempre uma impossibilidade de especi 
ficar completamente os códigos subjacentes à morfologia 
dos sistemas vivos, uma vez que ela estaria também sujei 
ta a processos não programados, aleatórios, Henri Atlan 



- 413 -

irá desenvolver uma teoria formal da organização dos sis
temas complexos naturais (quer dizer, aqueles cuja lógica 
interna não é totalmente dominada pelo homem, porque não 
são fabricados por ele) onde a noção de organização será 
o resultado de uma espécie de optimização entre a quanti
dade de informação máxima do sistema e a sua redundância 
máxima. Referir-nos-emos, posteriormente, a esta teoria. En
tretanto queremos apenas salientar a preocupação de Atlan 
em demonstrar como a biologia molecular é imprecisa, de um 
ponto de vista informacional, no manejo de conceitos que, 
no entanto, são essenciais para a compreensão do vivo. 

34) Um sistema parece ordenado a um observador se ele pode ver 
nele alguma articulação interna e compreender ou adivinhar 
o código que governa o arranjo dos seus elementos consti
tuintes. Uma complexidade ordenada já não é então comple
xa, mas complicada. 

$5) Antoine Danchin, "L'oeuf et la poule", Paris, Fayard, 
1983, p. 182. 

Î6) Durante os vinte e cinco anos que seguiram a sua publica
ção, a dupla hélice de Watson e de Crick foi considerada 
como a única estrutura possível do DNA. Ora, sem pôr em cau 
sa o emparelhamento de adenina com timina, de guanina com 
citosina, existem outras possibilidades de enrolar as duas 
cadeias uma â volta da outra. Assim, ao lado de um enro
lamento "tradicional" â direita (destrogiro), A. Rich, do 
M.I .T., descobriu um DNA enrolado à esquerda (levogiro), que 
contém diferenças estruturais consideráveis e cujos elos 
não são estáveis. Por influência da sequência de bases, a 
dupla hélice revela-se capaz de movimentos incessantes o 
que levou â conclusão de que a dupla hélice "respira", eŝ  
tando a sua dinâmica relacionada com os mecanismos de re
gulação da expressão da informação genética. A capacidade 
de regiões particulares de regulação,para inverter o sen
tido de enrolamento da dupla hélice,teria uma importância 
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crucial para a regulação da acessibilidade ã informação ge
nética e ã sua descodificação. A sequência de bases teria, 
nesse caso, uma influência, não sobre o conteúdo da mensagem 
genética, mas sobre a sua expressão. Cf. Richard Dicherson, 
"Les doubles hélices d'ADN et les informations génétiques", 
em "Pour la science", 76 (1984) 20-37. A informação contida 
no DNA não seria assim tão linear, como o código dos ácidos 
aminados podia deixar supor. Este não seria finalmente, se
não uma pequena parte do verdadeiro código genético sobre o 
qual muitos elementos permanecem desconhecidos. As múltiplas 
estratégias que os genes apresentam para multiplicarem as 
suas capacidades informacionais estão também, por exemplo,bem 
documentadas na própria fluidez do património genético hoje 
atestada, entre outros casos, pela existência de genes "sal_ 
tadores" - transposões - que Barbara McClintock referia já 
nos anos 40 e que, só depois de 1980, foram redescobertos. (Pe 
queno grupo de genes dotado da surpreendente faculdade de po 
der sair dum cromossoma, passar duma célula a outra, dum vi 
rus a uma bactéria, inclusive dum animal ao homem. Genes "va 
gabundos", como alguns lhes chamaram capazes de modificar o geno 
ma duma célula). Cf. Nina Fedoroff, "Les éléments génétiques 
transposables du maïs", em Pour la Science, 82 (1984) 25-36. Por 
outro lado, a atribuição (hipotética) de funções reguladoras 
aos diversos tipos de DNA "repetitivos", que o genoma dos eu 
cariotas apresenta, dá conta dos múltiplos recursos informa
cionais de que o "programa genético" será dotado. 
Recentemente, descobriu-se ainda que o mesmo gene pode produ 
zir num órgão (fígado) uma proteína e noutro órgão (intesti
no) uma outra diferente. Cf. Lyn Powell e Outros, "A novel form 
of Tissue-Specific RNA Processing Produces Apolipoprotein -
B48 in Intestine "em Cell, 50 (1987) 831-840. 

( 37) Cf. Carl Sagan, "Les dragons de l'Eden", op. cit., pp.33-60. Sa 
gan faz aqui uma distinção que Lila Gatlin, por exemplo, irá 
sublinhar e que contribui para demonstrar, mais uma vez, as 
dificuldades dos cálculos da quantidade de informação contida nos genes 
ou nos cérebros. É que a quantidade de informação pode parecer invariá
vel, quando afinal a sua qualidade sofreu desenvolvimentos diferenciais. 
Gattiln considerará com efeito, como veremos no capítulo seguinte, que 
a redundância, função R de Shannon, pode ter diferentes di-
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mensões, que os diferentes organismos previlegiaram de mo
do diferente na sua evolução. 

( 3 8) Id.fIb. 

( 39) Cf. Jean-Pierre Changeux, "L'homme neuronal", op. cit., pp. 
249-250. 

( 40) Estimativas grosseiras convergem para a ideia de que em cer 
ca de um milhão de genes do genoma humano apenas uns 50.000 
ou 100.000 genes seriam genes úteis. (O que, note-se de pas 
sagem, obriga a maiores cautelas ainda, nos cálculos sobre 
a quantidade de informação dos genomas eucariotas). Vários 
autores admitiram, no entanto, que a existência de sequên 
cias repetidas tinha valor informacional, criando mesmo um 
enorme potencial de variações genéticas bruscas e importai! 
tes. Criar-se-ia assim "mobilidade" no genoma, possível res 
ponsável por "saltos" na evolução molecular do DNA e talvez 
também das espécies. Cf. Philippe Kourilsky e Gabriel Gache-
lin, "L'organisation de l'information génétique" em "La Re
cherche", 155 (1984) 642-651. 

( 41) "O número de intrões varia de. um gene para outro, mas po
de ser muito elevado, havendo exemplos de genes com 12, 14 
e até 16 intrões. Além disso a excisão tem, evidentemente, 
de processar-se com a maior exactidão no que respeita aos lo 
cais de corte e de religação. Bastaria que o corte se desse 
um só nucleotídeo antes ou um só depois, para que o RNA ma 
duro pudesse perder a sua funcionalidade, especialmente se 
se tratar dum mRNA. Por tudo isso se criou expectativa em 
relação à identificação do catalisador a que é confiada uma 
reacção tão delicada e vital". E foi aqui que surgiu a gran 
de surpresa ao verificar-se que a excisão dos intrões era,em 
certos casos,realizada não por catálise proteica, mas por 
acção enzimática do próprio RNA que os contém. Mais um dogma 
da biologia molecular cai, ao dar-se conta que nem todas as 
enzimas são proteínas. Cf. Luís Archer, "RNAs que são enzi-
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mas" em Brotéria - Genética, 8 (1987) 7-16. Cf.,igualmen 
te, Thomas Cech , "Quand 1 'ARN est tone enzyme" em Pour la Science, 
111 (1987) 80-89. Cf.,igualmente, Antoine Danchin e Piotr 
Slonimski, "Les genes en morceau" em La Recherche, 155 (1984) 
618-626. Pensava-se aliás, que só os eucariotas apresenta
vam genes fragmentados, genes em mosaico. Depois de Junho 
de 1983, o grupo de Cari Woese,nos Estados Unidos, descobriu 
que certas bactérias, pertencentes ao grupo das arqueobac-
térias, têm também,genes fragmentados. As grandes linhas da 
evolução terão por isso que ser repensadas, segundo os au
tores. A descoberta dos genes "mosaico" sugeriu uma curiosa 
polémica entre os defensores do "dogma central" da biolo
gia molecular e os inovadores como Gilbert e T one g ava. Fran
cis Crick tentou absorver no paradigma oficial, as "anoma
lias" entretanto descobertas (1977/1978) mas, num artigo 
aparecido em 1979 (Science, 204), falou duma "mini-revolu-
ção em genética molecular" A imagem dum genoma ordenado e 
estático começou,desde então, a ver-se ameaçada por uma con 
cepção que, como no capítulo seguinte melhor se verá, suge 
ria que os genes podiam surgir como genes de escolha múlti 
pia, numa "memória genética" fluída e dinâmica. Cf. Marcel 
Blanc, "Une mini-revolution en génétique moléculaire" era La 
Recherche,103 (1979) 896-898. 

( 42) Edward Wilson chama a atenção também,para a existência de 
limites estritos para a quantidade de ácido nucleico, prin 
cipalmente DNA, comportável por cada célula. Daí uma neces 
sária restrição ao número de genes, que um ser humano ou 
qualquer organismo pode possuir: "As propriedades fundamen 
tais da vida, tais como as conhecemos, limitam as capacida 
des dos organismos para armazenarem informação nos seus cor 
pos. Seria difícil ou impossível fazer conter mais DNA nas 
células de tamanho comum, porque o DNA com o seu envelope 
proteico tomar-se-ia tão incómodo, que poria graves proble
mas de alimentação e transporte. Daí que seja possível cal 
cular matematicamente os limites nos poderes codificadores 
dos genes" "Edward Wilson e Charles Lumsden, "Le feu de Pro 
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methée", op. cit., p. 219. 

( 43) Cf. Jean Pierre Changeux, "L'homme neuronal", op. cit., p. 
275. "Ë que, explica Changeux, uma vez tendo adquirido o 
seu estado diferenciado, a célula nervosa não se divide maia 
Um único núcleo, o mesmo DNA,serve durante toda a vida pa
ra o estabelecimento e manutenção de dezenas de milhares de 
sinapses". Ë assim difícil imaginar uma distribuição dife
rencial do produto dos genes dum único núcleo, para cada 
uma das dez mil sinapses. 

( 44) Id.,Ib., p. 284. As experiências de regeneração de vias ner 
vosas após seccionamento (Sperry, 1968) jogam a favor de uma 
determinação genética "programada" da organização cerebral, 
mas os resultados actuais discutem-na em relação ao detalhe 
desta organização. 

( 45) O acaso foi definido de muitos modos. Atlan atém-se â de
finição clássica de Cournot como "reencontro de duas séries 
causais independentes". É esta definição, diz Atlan, que nos 
faz considerar os efeitos de perturbações "aleatórias", de 
origem interna ou externa, sobre um sistema organizado, co 
mo efeitos do acaso. Com efeito, estas perturbações são su 
postas - e percebidas - sem ligação coerente, predictível, 
com o estado presente do sistema. Elas estão incluídas em 
series causais, independentes daquelas pelas quais o siste
ma aparece ordenado. Cf. Henri Atlan, "Entre le cristal et 
la fumée", op. cit., pp. 81-82. 

( 46) "O único caso, nota Atlan, no qual os estímulos do meio po 
deriam ser considerados como estruturados e portanto não 
aleatórios, é aquele em que eles constituem o meio de uma 
aprendizagem externa, quer dizer, que faz intervir um pro
fessor. Este organiza os estímulos, de tal modo que eles te 
nham uma estrutura em relação com aquela já existente no 
cérebro do aluno. Mas, se se representar um organismo em re 
lação com um meio natural e impessoal, os efeitos deste te 
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rão que ser percebidos como aleatórios em relação à estru 
tura e ãs determinações anteriores do organismo. (Pelo me 
nos uma primeira vez, antes de terem sido inscritos em "me 
mória1,1 de modo a poderem ser "reconhecidos", quando de re 
petições eventuais). "É por isso que a ideia de que uma 
parte importante, na estruturação do detalhe da organização 
cerebral, seria deixada ao acaso, permite resolver este pa 
radoxo aparente que constitui um sistema organizado, que 
parece aumentar a riqueza da sua organização sob o efeito 
de factores aleatórios". Henri Atlan, "L'organisation biolo 
gique et la théorie de l'information", op. cit., p. 165. 
Uma discussão crítica das possibilidades de aplicação ãs 
ciências do sistema nervoso, do formalismo do "acaso orga 
nizador" é apresentada por Jacques Paillard em Paul Dumon 
chel e Jean-Pierre Dupuy, "L'auto-organisaticn. De la phy_ 
sique au politique", op. cit., pp. 217-236. Aí se defende 
que tal formalismo só será útil em fases de desconhecimen 
to do determinismo na realização dos sistemas nervosos. Na 
sua opinião,os grandes progressos recentemente realizados 
nesse campo, desvirtuam o recurso ao modelo de Atlan. 

( 47) Cf. Jean-Pierre Changeux e Antoine Danchin,"Selective sta 
bilisation of developing synapses as a mechanism for the 
specification of neuronal networks" em Nature, 264 (1976) 
705-712. 

( 48) Jean-Pierre Changeux, "L'homme neuronal", op. cit., p. 301. 

( 49) Id., lb., Todo o raciocínio é pois desenvolvido do nível si 
náptico, mas Changeux e Danchin fizeram notar, noutro lugar, 
como os seus pontos de vista concordam com os de diferen
tes linguistas ou psicolinguistas, como Jacques Mehler ou 
Lenneberg (1967). De acordo com este último, pode dizer-se 
que possibilidade de aprender qualquer língua é proposta 
pelo programa genético da espécie humana, sob forma de es
truturas "latentes" . A transição de estruturas latentes a 
estruturas "realizadas" corresponderia a uma selecção de 
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vias características da linguagem, consideradas entre todas 
estas potencialidades. Cf. Jean Pierre Changeux e Antoine 
Danchin,"Apprendre par statilisation sélective de synapses 
en cours de développement", em Edgar Morin e Massimo Piat 
telli-Palmarini (orgs.), "L'unité de l'homme", op. cit., 
pp. 320-346. 

( 50) O papel da "actividade" é sublinhado por Changeux ao pon
to de admitir a hipótese de que o próprio "exercício men
tal" espontâneo ou evocado contribuirá para o estabeleci
mento da conectividade do córtex cerebral e,possivelmen
te também,das áreas da linguagem. Quer dizer, a epigéne-
se da organização do córtex poderia ser favorecida, por exem 
pio, pela leitura e pela escrita. Cf. "L'homme neuronal", 
op. cit., p. 326. A importância da actividade e da inter
acção com o mundo foi sublinhada por diversos autores. Wiè 
sel e Hubel (1965), por exemplo, estudaram com particular 
cuidado,o efeito da privação da luz sobre o funcionamento 
da área estriada no gato. Se se cegar um gato adulto, por 
sutura das pálpebras durante vários meses, não se observa 
nenhuma lesão durável do córtex visual. Pelo contrário, se 
a mesma experiência é efectuada no recém-nascido, logo 
após o nascimento,o resultado é diferente. A privação da 
luz num olho, durante os seus primeiros meses de vida, tor
na o anit..al cego desse olho. A lesão é irreversível. Ë de 
notar, contudo, que na perspectiva destes autores, a interac 
ção com o mundo não enriquece de modo significativo o sis 
tema. Apenas se limita a desencadear programas preestabe
lecidos, tal como acontece com a perspectiva de Chomsky 
ou Fodor. 

( 51) Id.fIb., p. 304. 

( 52) Idv Ib., p. 328. Changeux nota inclusive, que a ideia bá
sica para interpretar este processo não é propriamente a 
de "bricolage" sugerida recentemente por François Jacob, 
mas de "poupança". 
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( 53) Correlativamente, a teoria oposta de que "aprender é eli
minar" levanta dificuldades do ponto de vista informacionaL 
como o seu autor Jacques Mehler, reconheceu (Royaumont, 1974). 
Como PiattelliPalmarini observou, insistir demasiado so
bre o lado "perda" no desenvolvimento é deixar passar o facto 
de que "nós aprendemos a aprender", (ideia que Gregory Bateson 
desenvolveu a partir do conceito de deutero  learning, des 
de B42 a 1972 ,em "Steps to an Ecology of Mind"). Se isso repre
senta, é certo, uma redução da necessidade ulterior de 
aprendizagem, envolve também, uma aquisição de esquemas de 
tratamento da informação muito mais poderosos, o que não 
poderia ser tido como equivalente a uma redução das dispo 
sições inatas. A insistência sobre a "perda" poderia tam
bém conduzir a minimizar o papel das reestruturações des
contínuas das estratégias cognitivas, como Morin fez ver 
na ocasião. 

( 54) François Jacob, "La Logique du vivant", op. cit., p. 321. 

( 55) Esta apreciação que aqui fazemos da posição de Changeux 
pode parecer a alguns exagerada uma vez que em 1974 em Roy_ 
aumont, este neurobiólogo afirmava, juntamente com Danchin, 
que, do ponto de vista conceptual, a teoria apresentava ana
logias evidentes com as teorias clássicas neodarvzinistas 
da evolução. "Nos dois casos,a selecção opera sobre um sis 
tema em crescimento. As flutuações introduzemse quer por 
via das modalidades de crescimento e mobilidade das termi 
nações nervosas, quer por via das mutações no ARN. A estabi
lidade da estrutura necessita de uma interacção permanen
te e bem definida com o mundo exterior". "Apprendre par 
stabilization selective de synapses en cours de développe
ment",, op. cit., p. 346. Parecenos que, no entanto, nas 
suas formulações mais recentes, Changeux (1983) evitou su
blinhar o papel destas flutuações a nível ontogenético, 
preferindo apoiarse na recorrência a modelos de "amplifi 
cação da informação", a que chamou da "célula  autómato"
 inspirandose em Wolpert e Lewis e "embriãosistema", de 
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duzido de Bertalanffy. Daí,as considerações que fazemos no 
texto. Por outro lado,é bom lembrar que embora vejamos Dan 
chin vir falar em "ordem saída do acaso", tal não signifi 
ca que se esteja do lado de von Foerster ou Atlan. Pelo 
contrário, trata-se de prolongar as ideias de Jacques Ton 
nelat, que faz da entropia o vector de complexificação do 
universo. Acresce ainda que, mesmo que se pudesse dizer 
que a biologia molecular reconhece o papel do aleatório a 
nível ontogenético, restaria ainda perceber como pode ele 
ter um efeito positivo, o que, como "ruído", será parado
xal. 

( 56) Cf. Luís Archer, "Genética Molecular", op. cit., p. 241. 

( 57) Cf. Jacques Monod, "0 acaso e a necessidade'; op. cit., pp. 
115-117. Este "ruído", esté "acaso", é em Monod teorizado 
como, não apenas uma incerteza operacional mas essencial, 
num sentido que parece muito próximo do acaso de Cournot. 
(Encontro de séries causais independentes). Com efeito, 
escreve: "Ora entre os acontecimentos que podem provocar 
ou permitir um erro na replicação da mensagem genética e 
as suas consequências funcionais, há igualmente indepen
dência total. 0 efeito funcional depende da estrutura, do 
papel actual da proteína modificada, das interacções que 
assegura, das reacções que catalisa. Tudo coisas que nada 
têm a ver com o acontecimento mutacional em si". 

( 58) Susumu Ohno ilustrou de um modo curioso esta situação. Par 
tindo do princípio que a selecção natural não é uma "for
ça criadora na evolução (ao contrário do que o neodarwinis 
mo de G. G. Simpson havia suposto - a selecção natural se 
ria a autora da mensagem genética e o DNA e o RNA e as en 
zimas os seus mensageiros!) antes se apresenta essencial
mente como um agente de "manutenção da ordem", preservan
do da degenerescência as funções biológicas activas, no 
seio das gerações anteriores. 0 papel conservador da se-
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lecção seria aliás tanto mais activo, quanto mais evoluí
da uma espécie, o que explicaria a proximidade genética en 
tre o homem e o chimpanzé (King e Wilson 1975) . Susurrra 
Ohmo, então, sugeriu o processo de duplicação dos genes cato um 
dos mecanismos essenciais da evolução. "As mutações que modifi
cam, de modo aleatório, a sequência dos nucleotídeos nos ge 
nes são o único mecanismo conhecido de modificação do DNA. 
Mas.... elas representaria maior parte das vezes, erros e 
não sucessos nas modificações que envolvem na função das 
enzimas. Para que as mutaçés do DNA possam, posteriormen
te, fazer aparecer uma novidade genética é necessário que 
o seu jogo de ensaios e erros possa fazer-se sem comprome 
ter a sobrevivência dos indivíduos, quer dizer, fora da 
acçãc do implacável polícia, que é a selecção natural! .... Ora 
a redundância criada pela duplicação do gene inicial, sub 
trai a nova cópia ao jogo conservador da selecção natural. 
Enquanto está assim protegida, esta cópia pode sofrer mu
tações aleatórias sucessivas nas porções do DNA, que codi 
ficam para o local activo de uma proteína, até que um lo
cal activo inteiramente diferente possa ser formado. Des
de que permita uma nova função útil à sobrevivência do or 
ganismo, o novo gene pode entrar em acção e ser então con 
servado pela selecção natural nas gerações sucessivas". 
"L'évolution des gènes" em "La Recherche", 107 (1980) 5-
14. É curioso notar que, para S. Ohno, a redundância r que 
assume aspectos cada vez mais importantes na evolução, e 
particularmente o aparecimento de sequências sem signifi
cação, (DNA "em excesso") representam o preço das tentati 
vas de duplicação,pela quais os vertebrados tentaram criar 
novas funções. Do mesmo modo que a Terra está juncada de 
fosseis, o DNA cromossómico dos vertebrados modernos con
tém os restos de inovações abortadas. Ao contrário, diver 
sos autores, entre eles Lila Gatlin ou Henri Atlan sugeriam 
que a redundância - em todos os seus aspectos e em cada 
momento-podia, como mais adiante se acentuará, ser genérica 
mente encarada como um potencial evolutivo, para além de 
uma eventual intervenção sobre a regulação dos genes. 
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( 59) Cf. Emile Zuckerkandl,"Évolution moléculaire" em C. Petit 
e E. Zuckerkandl, "Génétique des populations. Évolution 
moléculaire", Paris, Hermann, 1976, p. 424. A mutação não 
é totalmente aleatória. É necessário ter em conta as cir
cunstâncias do meio interno,que são um limite à sua pró
pria ocorrência. Não será qualquer uma, a mutação que pode 
rá ocorrer. Há que ter em conta a constelação genética pré 
via. 

( 60) M. C. King e A. C. Wilson, "Evolution at two levels in hu 
mans and chimpanzees" em "Science", 188 (1975) 107-116. 

( ,61) Sabemos, no entanto, no que respeita a diferenças de regula 
ção entre chimpanzé e homem, diz Jay Gould, que elas ope
ram no homem, no sentido de abrandar o ritmo do seu desen
volvimento. O desenvolvimento humano é em geral retardado. 
Do mesmo modo que o "polegar" do panda é um "dedo", que sur 
giu a partir de um alongamento do sesamoide radial, por 
uma transformação genética' simples (talvez uma única muta 
ção afectando o ritmo e a velocidade do crescimento) - o 
cérebro do homem e a plasticidade do seu comportamento,se 
riam em geral, o produto de um desenvolvimento retardado, 
neoténico, imputável a pequenas modificações nos sistemas 
reguladores do seu ritmo e velocidade de desenvolvimento. 
O embrião humano desenvolve-se segundo um esquema de re
tardamento, conservando-se no adulto uma série de traços 
que, nos outros primatas, caracterizam o bebé. 0 desenvol 
vimento do seu cérebro estaria ligado a um prolongamento 
do crescimento fetal ou ã "sociedade",graças ao reforço 
das ligações familiares,que obrigam os pais a cuidarem 
mais tempo dos filhos. Cf. Stephen Jay Gould, "Le pouce du 
panda", Paris, Grasset, 1982, pp. 17-24 e 120-128. 

( 62) Cf. Emile Zuckerkandl", Programs of gene action and progressive 
evolution" em M. Goodman e R. Tashian (eds)", "Molecular Antropology. 
Genes and proteins in the evolutionary ascent of the Primates", New 
York, Plenum Press, 1976, p. 421. 
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( 63} Cf. Luís Archer, "Genética molecular", op. cit., pp. 244-245 
e pp. 292-295. 

( 64) Cf. Stephen Jay Gould, "Ontogeny and Phylogeny", The Belknap 
Press of Harvard University Press, 1977, p. 409. 

( 65) Jacques Monod, fixado ainda ã ideia de que a mutação seria 
o mecanismo único para explicar a evolução, não hesita em su 
blinhar - dado o seu carácter aleatório - o aspecto de total 
inovação e criação que a evolução envolveria. Dá conta en-
tão,de uma estranha (para ele e para o seu mecanicismo) pro 
ximidade, com as teses de Bergson, na "Evolução criadora". Cf. 
"O acaso e a necessidade", op. cit, p. 116. 

( 66) "O projecto, para falar como Jacob, inicial e fundamental 
que atravessa todos os níveis de integração e o próprio pro 
cesso de integração de um ser vivo, não pode ser, escreve 
Atlan, reproduzir-se. Mas, como em todos os outros sistemas 
físicos, "regressar ao equilíbrio", quer dizer à morte. Tudo ornais, 
a organização, o crescimento, o desenvolvimento, a aprendi
zagem e a própria reprodução invariante,não são da ordem do 
projecto, mas pelo contrário, das perturbações aleatórias que 
felizmente o contrariam. Os algoritmos do mundo vivo não po 
dem ser assim, os algoritmos de reprodução de estados de equi 
líbrio, mas sobretudo de afastamentos, de desvios em rela
ção ao equilíbrio e de retornos por vias diferidas, durante 
as quais, de modo dinâmico, os caracteres de uma organiza
ção integrada podem manifestar-se". Henri Atlan, "L'organi
sation biologique et la théorie de l'information", op. cit., 
pp. 224 e 284. 

( 67} Britten e Davidson propuseram aliás, um sistema de regulação 
em eucariotas que atribui um papel central aos DNAs repetiti 
vostou "redundantes" como os autores também lhes chamam)nos 
mecanismos do controlo genético, eles próprios na origem da 
complexidade crescente dos organismos. Partindo do facto de 
haver um grande aumento na quantidade de DNA por célula, 
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coincidente com o aumento da complexidade nos organismos -
- que se observa geralmente dos vírus e bactérias aos mamí
feros - os autores consideram que, uma vez que se verifica, que as 
principais vias metabólicas existem já nos organismos infe
riores, tratar-se-ia de um aumaito de complexidade dos mecanis
mos de regulação e diferenciação, mais do que um crescimento im
portante dos genes de estrutura. Daí a ideia de que o excesso de 
DNA observado nos organismos superiores desempenha um papel 
importante nestes mecanismos. Cf. R. J. Britten e E. H. Da 
vidson, "Gene regulation for higher cells; a theory" em 
"Science" 165 (1969) 349-357. Considerações deste tipo, tal 
como a demonstração da existência de uma forte redundância 
inicial nas vias sinápticas (Changeux e Danchin) e outras, 
parecem corroborar o modelo organizacional que Atlan suge
riu e ao qual voltaremos. 

68) Von Neumann na sua teoria dos autómatos auto - reprodutores 
(1969) parte do conceito de complexidade como uma noção in 
tuitiva. Dentro dessa ideia, não hesita em considerar que 
os organismos actuais são filogeneticamente derivados de 
organismos menos complexos. Ao contrário, as máquinas não 
vivas mostram uma tendência oposta. Se uma máquina A, manu 
• factura uma máquina B, A é sempre mais complexa queB. 0 autó
mato A tem de conter não só uma completa descrição de B, 
mas também um programa que especifique o seu próprio compor 
tamento durante' o processo de síntese. Dizia von Neumann então, 
que a "complicação" ou "potencial produtivo" é "degenerati 
va". Contudo, quando o sistema atinge um certo grau de com 
plexidade ou organização, a complicação já não é degenerati
va e a produção do mais complexo a partir do menos comple
xo ê em princípio possível. De acordo com esta aproximação, 
parece necessário afirmar que, para especificar mais comple 
xidade, mais informação é necessária e esta informação te
rá que ser criada durante o processo evolutivo. De acordo com 
Lila GatHn, "Information theory, molecular evolution and the 
concepts of von Neumann" em Morris Goodmann e Tashian feds) , 
"Molecular Anthropology',' op. cit., pp. 81-87. Lila Gatlin 
faz notar que, uma vez que está estabelecida uma grande pro 
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ximidade genética entre os mamíferos(King e Wilson, 1975^ 
sendo atribuídas as diferenças a mecanismos de regulação,po 
deria considerar-se que esta dependeria em parte, das zonas 
do ENA redundantes (genes repetidos e DNA "satélite"). Mas 
a redundância não deveria ser então considerada como uma 
grandeza escalar, tal como em Shannon, mas como um complexo 
vector can n dimensões. A redundância no DNA deveria mere
cer diferentes interpretações,conforme a qualidade de R em 
jogo, pois que na evolução ela teria sido explorada de modo 
diferente pelos diversos organismos. 

( 69) Atlan defenderá esta concepção de uma anterioridade da au-
to-organização ao aparecimento dos processos de reprodução 
invariante e cuja função teria sido a adjunção de memórias 
(mecanismos de reprodução sob molde e mecanismos de repro
dução sexuada) aos mecanismos de auto-organização, o que 
notavelmente aumentaria a sua fiabilidade. A origem da vi
da não constituiria assim,uma ruptura qualitativa inexplicá 
veL A única descontinuidade residiria nessa junção de memo 
rias,a sistemas auto-organizadores. A sua teoria depende por 
isso das teses de Prigogine em termodinâmica dos fenómenos 
irreversíveis e da cinética química de Manfred Eigen, como 
no próximo capítulo se verá. 

( 70) Cf. Motoo Kimura, "La théorie neutraliste de l'évolution 
moléculaire", em "Pour la Science", 27 (1980) 48-55. Quan
to à teoria sintética da evolução,que o neutralismo parece 
discutir, trata-se de uma teoria neodarwiniana, que retoma 
as ideias fundamentais de Darwin: a evolução efectua-se pe 
la selecção natural das modificações hereditárias apareci
das ao acaso em cada geração: as modificações que tornam 
os seus portadores mais adaptados ao meio,são amplificadas 
enquanto as prejudiciais são eliminadas. Como o darwinismo, 
a teoria sintética estipula que a evolução,devida ã selec
ção natural, é "oportunista": as variações aparecem ao aca
so e a sua selecção resulta das condições do meio; por ou
tro lado, estas modificações aparecem progressivamente. Dobzhan-
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sky, Mayr,. Simpson, Huxley e Stebbins enriqueceram o mo 
delo com dados da genética e estudos de biologia das popu 
lações. A teoria sintética comporta enfim,o conceito de es 
pécie (esterilidade dos cruzamentos com outras espécies). 
Nos anos 70 e 80 várias descobertas mostraram, que a teo
ria sintética era imperfeita, em pelo menos dois aspectos 
contraditórios: Parecia possível considerar, que as varia
ções do DNA resultavam mais de uma espécie de determinis
mo molecular que do acaso puro. Inversamente, o acaso po
dia estar na origem não só do aparecimento inicial de va
riações genéticas, mas também do seu ulterior desenvolvimen 
to (Kimura). Além disso,uma reinterpretação dos fosseis 
permitia imaginar outro modelo: a teoria dos equilíbrios 
intermitentes" (Jay Gould e Eldridge) - a evolução far-
-se-ia de modo muito irregular, com paragens, recomeços, 
acelerações, etc (evolução em mosaico) . Cf. Ledyard Stebbirs 
e Francisco. Ayala, "L'évolution du darwinisme" em 
"Pour la Science", 95 (1985) 48-50 ou Marcel Blanc, "Les 
theories de l'évolution aujourd'hui" em "La Recherché', 129 
(1982) 26-40. 

( 71) Os comentários,que a seguir se farão,tomam como referên
cia básica a obra de Konrad Lorenz, "L'envers du mirroir", 
Paris, Flammarion, 197 5. 

( 7 2) Konrad Lorenz, "L'envers du mirroir", op. cit., pp. 11-12. 

( 73) Id., lb., pp. 34-36. 

( 7 4) Lorenz faz notar que este seu "realismo hipotético" o dis 
tancia do idealismo transcendental de Kant. Para este,"não 
há relação de correspondência entre a coisa em si, normal 
mente designada no singular e a forma sob a qual as nos
sas categorias de pensamento e de conceitos a priori no-la 
fazem aparecer na î ossa experiência vivida. Nesta filoso
fia, o vivido não é nem uma imagem deformada, nem uma ima 
gem grosseira da realidade, não é sequer uma imagem. Kant 
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reconhece de boa vontade,que as formas de todas as experiên 
cias que nos são possíveis são determinadas pelas estruturas 
do sujeito que percebe e não pelas do objecto percebido, 
mas não admite que a própria estrutura do "aparelho percep
tivo" possa ter uma qualquer relação com a realidade". Id., 
lb., pp. 15-16. 

75) Rupert Riedl, outro epistemólogo que aborda o conhecimento 
numa linha evolutiva, indo mais longe, faz-nos, por outro la 
do, dar conta das dificuldades que uma teoria evolutiva en
contra na justificação da necessidade cognitiva do próprio 
princípio de causalidade. 0 pensamento causal tem uma reali 
dade biológica. Está ligado à evolução dos organismos que 
actuam de acordo com um princípio de constância da natureza. 
De acordo com este, parece . que terão maior garantia de so
brevivência aqueles que, interiorizando tal princípio nos 
seus genomas, agem de acordo com espectativas de regularida 
des no ecossistema.Os genomas passam assim a incorporar es
pectativas "arcaicas" que condicionam toda a acção, em gran 
de parte pré-adaptada. Ora, é este tipo de "experiência" que 
está ainda por detrás dos raciocínios causais que, posterior 
mente,surgirão na evolução com o aparecimento do homem. Per 
manece a questão de saber até que ponto a constituição de um 
mundo teorético, ao lado de um mundo observável, é ou não um 
nível previlegiado, onde a necessidade lógica se constitui
rá ou se toda a previsão causal,a que de modo inato somos 
impelidos (muitas vezes reforçada por fenómenos de imprin
ting) apenas pode ser garantida "porque sempre assim tem si 
do", com todos os riscos que essa "crença" envolveu na evo
lução dos organismos. Riedl alerta ainda,para a possibilida 
de de os nossos a priori causais herdados nos levarem a pro
duzir autênticas "superstições acerca das causas", inventan 
do conexões do tipo "sempre que... então", que não são mais 
que "profecias causais auto-geradas". Cf. Rupert Riedl, "The 
consequences of causal thinking" em Paul VJatzlawick (ed) , 
"The invented reality", op. cit., pp. 69-94. Foi porque se 
apercebeu deste problema, que Piaget considerou que Lorenz, 



- 42S -

ao fazer dos a priori da razão,simples "hipóteses inatas de 
trabalho", lhes retirou o carácter de necessidade, (já que 
sendo a hereditariedade específica, variável duma espécie a 
outra, o ineísmo das nossas categorias de pensamento não 
lhes conferia generalidade). Piaget insistiu,por isso,sobre 
a necessidade, mas uma necessidade lógica que só pode re
sultar da auto-regulação e do fechamento dos sistemas. Cf. 
a este propósito,o capítulo X "Phylogenèse et connaissance" 
da obra já citada, organizada por Massimo Piattelli-Palma-
rini" "Theories du langage, Theories de l'apprentissage". 

( 76) Esta chamada de atenção para os limites do conceito de adapta 
cão como garantia da objectividade do conhecimento, do seu 
grau de certeza, etc, não invalidará, no entanto, a possibi 
lidade ,,de um particular órgão de sobrevivência - o siste 
ma nervoso - ter podido realizar, sobretudo nas suas for
mas mais complexas, adaptações ao meio de adequação tão pro. 
funda, que hoje se vêm reconhecidas pelo próprio conhecimen 
to científico, como a seu tempo se considerará. Mas ai algo 
de diferente começa a surgir na evolução - o fenómeno co-
gnitivo - que não será propriamente, apenas um processo vi 
tal, ao contrário do que Lorenz defende. A dado momento, sis 
temas nervosos complexos "inventam" e estabilizam uma estra 
tégia evolutiva particular, que lhes permite transferir pa 
ra "simulações", para "variações hipotéticas", o que antes 
eram modificações fisiológicas de origem mutacional. Enquan 
to o erro nestas se pagava com a vida, o erro naquelas não 
é necessariamente letal. Lorenz foi dos primeiros, sem dú
vida, a compreender a particularidade desta situação: a hi 
pótese pode perecer,, em lugar daquele que a formula. Só en
tão - e isso Popper compreendeu-o melhor ainda - pôde sur
gir um tipo de relação cognitiva com o meio, que não está 
já directamente interessada na mera sobrevivência. Enquanto 
esta limitava os interesses cognitivos,ao que chamaríamos 
o "pragmático vital", aquela abria a possibilidade de ex
plorações do meio que, a dado momento, puderam ultrapassar 
as necessidades de adaptação biossocial dos indivíduos. É 



- 43C -

então que o conhecimento científico aparece,com toda uma 
promessa de aumento de informação, mas, simultaneamente, com 
o perigo inegável de uma proliferação da desinformação. 

( 77) Cf. Richard Lewontin, "L'adaptation" em "Pour la science", 
13 (1978) 125-136 e Stephen Jay Gould e Richard Lewontin "Dé 
bat", em "La Recherche", 139 (1982) 1494 -1502. Há ainda 
que ter em conta, como François Jacob várias ocasiões frisou, 
que nem sempre a evolução se faz por adaptação. Para que uma 
população evolua, basta que o fundo genético, comum a esta 
população, varie quer brusca, quer progressivamente, ao lon 
go das gerações. 

( 78) Vias evolutivas diferentes podem ser realizadas por duas es 
pécies submetidas a pressões selectivas semelhantes. 0 ri
noceronte indiano só tem um chifre, enquanto a forma afri
cana tem dois. Em ambos os casos, os chifres constituem uma 
adaptação que serve para proteger o indivíduo, mas o facto 
de o número de chifres diferir, não significa necessaria
mente, que se trate de uma distinção adaptativa particular 
ao meio indiano ou ã savana africana. É um exemplo de solu 
ções distintas, de um mesmo problema. Uma ligeira variação 
nas condições iniciais,terá levado duas populaçõeade rino
cerontes a responderem diferentemente a pressões semelhan
tes. Segundo a teoria genética das populações, se vários ge 
nes intervêm para um mesmo carácter, podem resultar vários 
estados de equilíbrio diferentes das composições genéticas, 
mesmo sendo idênticas as pressões selectivas que exercem. 
Cf. Richard Lewontin, "L'adaptation", op. cit., p. 134. 

( 79) Nós lançamos um apelo aos biólogos para que abandonem o qua 
dro esterilizante do programa adaptacionista e reencontrem 
a riqueza da posição pluralista.... Sob a influência do 
programa adaptacionista, com efeito, grandes temas da biolo 
gia, como o desenvolvimento da morfologia e dos planos de or 
ganização, foram largamente abandonados no passado; se a 
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selecção pode quebrar qualquer correlação e optimizar as par 
tes separadamente, então, a integração própria a um organis_ 
mo conta bem pouco. Demasiado rapidamente,o programa adapta 
cionista conduziu-nos a uma biologia evolutiva concentrada 
nas partes dos organismos e nos genes, mas que não toma em 
conta os próprios organismos. Este programa subestima a im
portância do desenvolvimento e da arquitectura. Uma aproxi
mação pluralista poderia, enfim, recolocar na teoria evoluti
va os organismos inteiros com toda a sua complexidade des
concertante, mas, contudo, inteligível", Cf. Stephen Jay Gould 
e Richard Lewontin, "Débat", op. cit., p. 1502. 

( 80) Konrad Lorenz, "L'envers du miroir", op. cit., pp. 34-36. E 
acrescenta ainda Lorenz, dum modo que lembra Popper: "O mé
todo do genoma que procede incansavelmente ãs suas experiên 
cias, confrontando os seus resultados com a realidade e só 
retendo o que lhe é conforme, (afirmação hoje controversa, é 
necessário notar) apenas difere num ponto.... da experiência 
usada pelo homem, no seu desejo de conhecimento científico: 
O genoma só extrai lições dos seus sucessos: o investigador 
aprende igualmente com os seus fracassos". 

( 81) "Por isso, continua MacLean, não é possível ignorar a con
clusão perturbadora de queos frios e duros factos da ciência, 
tal como o pavimento firma sob os meus pés, derivam todos 
de um cérebro mole": Cf. Paul MacLean, "The triunebrain, emo 
tion and scientific biais", em F. O. Schmitt (ed.), "The Neu 
rosciences, Second Study Programm", N. Y.,Rockfeller Univer 
sity Press, 1970, pp. 336-349. 

( 82) Cf. nota 20 do capítulo - I, da Primeira Parte e nota 11 do 
capítulo - II da Terceira Parte. 

( 83) Donald Campbell encontrou trinta autores que pensavam de mo 
do semelhante, entre eles Mach, Boltzmann, Spencer, Mill, 
Pepper, Popper, Piaget, Bertalanffy, Simpson, Waddington, Lé
vi-Strauss, Chomsky e Lenneberg. Cf. Donald Campbell, "Evolu 
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tionary Epistemology", op. cit.,p. 441. 

( 84) "Só esta experiência, bebida ao acaso, só as inumeráveis 
tentativas corrigidas pela selecção, podiam fazer do siste 
ma nervoso central - como de qualquer outro órgão - um 
sistema adaptado ã sua função particular. Para o cérebro: 
dar do mundo sensível uma representação adequada ãs funções 
da espécie.... simular subjectivamente a experiência para 
antecipar os seus resultados e preparar a acção." Cf. Jac
ques Monod, "O acaso e a necessidade", op. cit.,p. 149. Cf. 
igualmente,a nota 23 neste capítulo. 

( 85) A palavra "autopoiesis" foi forjada por Humberto Maturana pa 
ra substituir o termo "organização circular", inspirando-se 
Maturana num trabalho de um seu amigo (José Bulnes) sobre 
D. Quixote de la Mancha, no qual aquele analisava o dilema 
de D. Quixote em seguir o caminho das armas (praxis, acçãcj 
ou das letras (poiesis, criação, produção)." Compreendi,pe 
la primeira vez,o poder da palavra poiesis e inventei a pa 
lavra de que precisava, "autopoiesis". Era uma palavra sem 
história, uma palavra que podia significar directamente o 
que sucede na dinâmica de autonomia característica dos sis 
temas vivos". Humberto Maturana, "Autopoiesis and cogniticrí', 
Boston, D. Reidel Publishing Company, 1980, p. 7. 

( 86) Milan Zenely (ed.),"Autopoiesis a theory of living organi
sation" op. cit.,p. 6. E ainda,em edição do mesmo autor, 
"Autopoiesis, Dissipative Structures and Spontaneous Social 
Orders"/ Colorado, Westwiew Press Inc., 1980, pp. 1-3. 0 
conceito moderno de aut-ppoiesis foi formulado por biólogos 
e restringido aos fenómenos biológicos pelos seus cria
dores. Contudo, muitos pensadores do passado (e de hoje)de 
tectaram muitas propriedades autopoiéticas importantes,igual
mente nos sistemas sociais. Curioso é o caso de Adam Smith 
cuja noção de "mão invisível" - que permitia o desenvolvi
mento espontâneo e autocrítico da ordem social, através 
das interacções não planeadas de grande número de indivíduos 
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cada um procurando o seu próprio ganho através da produção 
e troca - é já uma intuição precoce,do que será um fenóme
no de autopoiesis. Recentemente, Francisco Varela tem avan 
çado na construção do que chamou uma teoria dos " sistemas 
autónomos". Cf. "Principles of biological autonomy", New 
York, Elsevier North Holland, 1979 e "L'auto-organization: 
de l'apparence au mécanisme" em Paul Dumouchel e Jean-Pier 
re Dupuy, (dirsJ/'L1 auto-organization. De la physique au po 
litique", Paris, Seuil, 1983, pp. 147-164. 

87) Humberto Maturana e Francisco Varela, "Autopoiesis and cog
nition", op. cit.rp. 12. 

88) Cf. Humberto Maturana, "Autopoiesis: production, heredity 
and evolution" em Milan zenely (ed.), "Autopoiesis, Dissi 
pative Structure and Spontaneous Social Orders", op. cit, 
pp 45-79. Milan zenely dá-nos um exemplo claro da diferen
ça entre "estrutura" e "organização": "Consideremos um sis 
tema bem conhecido: um automóvel. Não tendo em conta a sua 
finalidade, os seus "inputs" ou "outputs" ou a sua função, 
a sua organização é caracterizada por particulares relações 
entre rodas, transmisões, motor, sistema de travões, di
recção, etc. Esta organização de componentes é invariável 
até ao ponto em que podemos designar este sistema como um 
automóvel. Mas a realização particular desta organização/no 
espaço de componentes concretos, i. é.,os materiais usa
dos (metais, madeira, borracha, etc.) e a sua disposição 
espacial actual (motor â frente ou atrás, guiador à esquer 
da ou ã direita, etc.) constituem a sua estrutura. Um sis
tema concreto, um particular automóvel é a unidade da sua 
organização e estrutura. Mudando minimamente a organização 
do automóvel, chegamos a algo diferente (barco, moto, etc). 
Mudando a estrutura e mantendo a organização intacta, che
gamos a um tipo particular de carro, como o meu ou o seu". 
Milan zenely, "Autopoiesis, Dissipative Structures and 
Spontaneous Social Orders", op. cit.,pp. 5-6. 

89) Outros autores, como Kenneth E. Boulding, que prefaciou as 
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obras editadas por Milan Zenely a que aqui recorremos, 
veêm no conceito de autopoiesis, um processo que desen
volve uma ordem não planeada, a partir do acaso, ou seja 
a partir de sistemas essencialmente probabilistas e que 
seria uma espécie de ordem de segundo grau. Uma ordem de 
primeiro grau seria alopoiesis, que se identificaria en
tão com a produção de ordem a partir de um plano prévio. 
0 conceito de autopoiesis tem pois, como aqui se vê, um 
certo parentesco com as teorias da auto-organização a par 
tir do ruído, quer nas versões de Atlan , Foerster ou mes 
mo Prigogine. Erich Jantsch defendeu, recentemente, que 
um paradigma unificador existiria,por detrás da autopoie 
sis, estruturas dissipativas e hiper e ultraciclos: a au 
to- organização dissipativa. Cf. Erich Jantsch, "The uni 
fying paradigm behind autopoiesis, dissipative structu
res, hiper and ultracycles" em Milan zenely, " Autopoiesis 
Dãssipative Structures and Spontaneous Social Orders", 
op. cit. pp. 81-87. 

( 9 0) Humberto Maturana, "Stratégies cognitives" em Edgar Morin 
e Massimo Piattelli Palmarini, "L'unité de l'homme ",op. 
cit.tp. 425. 

( 91) A justificação detalhada destas asserções provocatórias, 
pode ser encontrada por exemplo em Humberto Maturana,"Au 
topoiesis: reprodution, heredity and evolution", op. cit. 

( 92) "Funcionalmente, o sistema nervoso é uma rede fechada de 
neurónios em interacção, de tal modo que uma mudança no 
estado de actividade de um grupo de neurónios envolve 
sempre uma mudança no estado de actividade corresponden
te de um outro grupo de neurónios, quer directamente, pe 
la acção sináptica, quer indirectamente, pela interven
ção de um elemento físico ou químico intermediário.A or
ganização do sistema nervoso em rede feita de neurónios 
caracteriza-se pois por relações de fechamento nas inter 
acções neuronais engendradas na rede. O neurónios sensoriais 
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e efectores, tal como os descreveria um observador que si
tua um organismo num meio, não constituem uma excepção, por 
que toda a actividade sensorial num organismo, implica uma 
actividade nas suas áreas efectoras e toda a actividade 
implica modificações nas suas áreas sensoriais". Humberto 
Maturana, "Strategies cognitives", op. cit.fp. 426. 

93) Humberto Maturana e Francisco Varela, "Autopoiesis and cog
nition", op. cit.,p. 7. 

94) Humberto Maturana, " Stratégies cognitives ", op. cit., 
p. 419. 

95) Id.,lb.,p. 433-434. 

96) Humberto Maturana e Francisco Varela, "Autopoiesis and cog
nition", op. cit.,p. 53. 

97) E o relativismo estende-se à própria ética, "Uma vez que os 
sistemas vivos são sistemas auto-referentes, qualquer qua 
dro de referência é necessariamente relativo. Assim não é 
possível nenhum sistema de valores absoluto e toda a ver 
dade e falsidade no domínio cultural são necessariamente 
relativas.... A verdade última na qual um homem baseia a 
sua conduta racional está necessariamente subordinada â 
sua experiência pessoal e surge como um acto de escolha 
exprimindo uma preferência, que não pode ser transferida 
racionalmente; assim, a alternativa à razão, como uma fon 
te para um sistema de valores universal é a sedução esté
tica". Id.,Ib.,pp. 57-58. 

98) "Não podemos falar acerca de realidade na qual o nosso 
comportamento cognitivo nos é dado e,sobre aquilo de que 
não se pode falar,devemos manter-nos calados, tal como 
indicou Wittgenstein.... Nós reconhecemos que, como sis
temas pensantes, vivemos num domínio de descrições, tal 
com já foi indicado por Berkeley, e que através das des-
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crições podemos indefinidamente aumentar a complexidade do 
nosso domínio cognitivo". Id.,Ib.,p. 53. 

( 99) A autopoiesis implica que as regras de organização sejam 
interiores ao sistema. Assim e como Corneille rCastoriadis 
notou ("Science Moderne et interrogation philosophique', op. 
cit., p. 58) um autómato - e o ser vivo em geral - só pode 
rigorosamente ser pensado do interior, uma vez que ele é 
o seu próprio a priori, constituindo ele próprio o seu qua
dro de existência e de sentido. 0 ser vivo seria essencial 
mente subjectivista, perspectivista no sentido nietzschia-
no. Conhecê-lo seria então, vê-lo como ele se vê. Parece ser 
esse o objectivo das teorias autopoiéticas. Os sistemas vî  
vos são no entanto, estudados pelos físico-químicos e pe
los biólogos de um ponto de vista exterior. Se será admis
sível, como Ricardo Uribe sugeriu que - um sistema pode sur 
gir com uma organização aleatória, não determinista, para 
um observador (que o desconhece) sendo, simultaneamente,um 
sistema determinista, ordenado para si próprio (conhecido) 
- o problema que se põe é conciliar estes dois "pontos de 
vista". Atlan, autor que abordou estas questões, sugeriu, 
por exemplo, que o fenómeno de auto-organização só faz sen 
tido para um observador, uma vez que exprime o conhecimen
to incompleto ou a ignorância de que este é portador.0 prin 
cípio de "ruído organizacional" poderia então trazer "al
gum elemento de resposta, na medida em que se trata de um 
ponto de vista explicitamente exterior sobre um sistema, que 
se sabe fechado sobre si próprio no que respeita ao seu sen 
tido e finalidade". Cf. Henri Atlan, "Entre le cristal et 
la fumée", op. cit., pp. 89-90. 

(100) "É possível que.... contrariamente as redes de comunicação 
artificiais, o grau de complexidade das redes naturais (or 
ganismos) seja tal, que nelas não se possa separar clara
mente as correntes de energia das correntes de informação, 
de modo que a abertura termodinâmica corresponde, inevita-
velmente*a uma abertura cibernética, mesmo que para o obser
vador, as trocas de informação do exterior para o interior, 
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sejam apenas "ruído". Para o sistema,este ruído é fonte de 
organização". Comentário de Henri Atlan, em "L'unité de 
l'homme", op. cit., p. 443. 

(101) Ross Ashby demonstrou a impossibilidade de uma auto-organic 
zação no sentido estrito num "sistema fechado", pois para 
que as mudanças na sua organização sejam reais, o sistema 
tem que ser aberto. Doutro modo,as mudanças já estariam con 
tidas na lei de organização existente, o que é auto-contra 
ditório. Cf. W. Ross Ashby "Principles of the self-organi
zing system" em Heins von Foerster e W. Zopf (eds.), "Prin 
ciples of self-organization", Oxford, Pergamnon Press, 1962. 
Por definição/será útil notar, considera-se que um sistema 
isolado não troca nem matéria nem energia com o seu meio; 
um sistema fechado troca energia mas não matéria; um sis
tema aberto troca energia e matéria. 

(102]l Edgar Morin, "La connaissance de la connaissance", op. cit., 
p. 203. 

(103) Num artigo intitulado "0 objecto apesar do sujeito" publicado 
em Edgar Morin "Epistemologia da complexidade", op. cit., 
fazíamos já notar, com efeito, a sedução que envolvia para 
qualquer filósofo e epistemólogo,o reforço da identificação 
entre vida e conhecimento, pelo facto de a biologia mole
cular vir revelar a intimidade da vida com a informação. 
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