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INTRODUÇÃO 

 

 

Quais são as relações entre o pensamento e a decisão? Qual dos dois tem prioridade 

sobre o outro? 

“No princípio era o verbo” (ou seja o pensamento a manifestar-se), diziam os discípulos 

místicos de Platão. “No princípio era a acção”1, retorquiria Goethe. É este um debate 

que nos divide… 

Mas, eis a história das palavras que se seguem… 

Pensei, pensei, e revoltei a pensar… ainda continuando para poder decidir sobre a 

temática que iria versar o presente trabalho. 

Uma certeza guardava comigo…iria “raspar” muito de perto em reflexões anteriores 

prolongadas que havia tido sobre o que Fernando Pessoa designou como a importância 

misteriosa de existir dos seres humanos, e às quais ainda adiciono outras relativas ao 

que o homem pensa sobre si, e sobre o seu próprio pensamento.  

 Nada mais se tornaria tão profícuo, do que falar precisamente sobre aquilo que fora 

objecto e substancioso substrato do meu trabalho auto-reflexivo, que me tem vindo a 

fazer companhia no trabalho, na paragem do metro, durante o percurso mais ou menos 

atribulado de regresso a casa após os meus afazeres profissionais, quando o prurido 

intelectual está mais exacerbado. 

Digamos que aquilo que aqui queria dizer, há muito me andava atravessado na garganta, 

sem por isso tornar a tarefa mais fácil, e nem por isso menos urgente. 

Mas se pretendo rigor, claridade e alguma maturidade cognitiva reconhecida neste meu 

trabalho, que pelo início pode soar a romance barato de venda em quiosque de beira de 

praia em época balnear, é importante que comece desde já a conferir-lhe um tom mais 

científico e formal. 

Mas a minha – e penso que a de muitos outros – grande dificuldade é começar… 
                                                           
 
1  SANTOS, M. Helena Varela; LIMA, Teresa Macedo – No Reino dos Porquês: “O Homem do outro 
lado do espelho”, Porto Editora, 5ªedição,1991, p.255.  
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Existe porém um autor, Edgar Morin,2 que argumenta: 

“É preferível ir abrindo caminho, ir corrigindo o percurso, melhorando, tornando-o 

pouco a pouco mais funcional e perfeito, do que estar à espera de conseguir reunir as 

condições para abrir uma auto-estrada”.  

Se desse continuidade a este pensamento, somar-lhe-ia o facto de que a ideia era deitar 

os pés ao caminho para assim o desbravar, não permanecendo sentada e inerte à sombra 

da minha ignorância…eis uma possível solução! 

A forma que encontrei para o iniciar, parece-me, bem como a quem tiver oportunidade 

de o ler, certamente trivial e prosaica. Acredito que sim! Mas escrever algo, no âmbito 

da bioética, pode parecer extremamente incauto e exíguo. 

Estou convicta no entanto, que será acolhido por todos que mostrarem interesse em lê-

lo, com disponibilidade, assertividade, respeito e a um nível empático, que desde já 

agradeço.  

Sei contudo, não tratar-se de um trabalho de fácil leitura ou, por outro lado, passível de 

uma leitura apressada e superficial, pelo menos para aqueles cuja temática escrutinada e 

os problemas em debate, não se encontram no rol dos favoritos. 

Acredito também que, embora sucinto, traduz “parte” da minha pesquisa, o sumo da 

minha labuta mental e, mais do que isso, a minha perspectiva fundamentada sobre algo 

de que já muitos falaram e, alguns menos, escreveram. Escrever sobre algo é, no 

entanto, e a meu ver, assumir as ideias consequentes de uma reflexão aprofundada, 

crítica, de aceitação ou recusa. Apresento a minha subjectividade e coloco-a à 

discussão. 

O objectivo major deste testemunho, seria realçar a questão antropológica sobre a 

natureza do homem, ou seja sobre tudo o que faz com que o homem seja e pense o que 

realmente é, e a Ética enquanto espaço de, e em, debate...um esforço de uma 

compreensão entre vários. 

Perspectivar pontos de concordância, linhas de fractura e enfatização de espaços!  

                                                           

 

2 Autor francês, nascido em Paris, filho de pais judeus, e formado em História, mas que acabou 

por se dedicar à Filosofia, Sociologia e Epistemologia. 
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Pensar sobre um dos desafios do ser humano, enquanto ser com uma autoconsciência, 

capaz não só de pensar no que vai fazer, mas como o irá realizar e quais os mecanismos 

mentais envolvidos neste processo. 

Pensar a mente humana moderna não como um simples relógio medieval, não como um 

botão de rádio ou de telefone, não como um sistema de “software” inteligente, e 

definitivamente não como um mecanismo computacional… Tudo isto são invenções da 

própria mente, produtos de uma cultura própria. Trata-se de metáforas que a mente usa 

quando se contempla a si própria. 

E como referia Merlin Donald a certa altura na sua obra-prima, pelo menos do meu 

ponto de vista, Origens do Pensamento Moderno, “nem sequer sabemos se a metáfora 

neuronal, que pelo menos é um produto da investigação directa, nos serve.” 

 Este exercício, a que podemos chamar de metacognitivo, é um desafio que, do meu 

ponto de vista, justifica reflectirmos sobre, pensarmos sobre, intelectualmente nos 

angustiarmos sobre… 

Sem a intervenção da autoconsciência a nossa acção não passaria de um acto instintivo. 

A inserção biológica da consciência é uma realidade, uma pessoa é sempre uma 

consciência transportada por um corpo fáctico e portanto nunca pode ser pensada fora 

dele e da sua inserção no mundo. 

 É nesta perspectiva de entrelaçamento entre corpo, consciência e mundo que uma 

reflexão fenomenológica sobre o pensamento crítico e o processo de tomada de decisão 

se me apresentou como fundamental. 

Não nos basta permanecer numa atitude reflexiva, temos também de reflectir sobre a 

própria reflexão, perceber quais os seus efeitos, para que o saber ético seja, 

verdadeiramente, saber absoluto.  

Como afirma Merleau Ponty, “a reflexão apenas é verdadeiramente reflexiva se se 

transporta para fora dela própria, se se conhece como reflexão sobre um irreflectido, e 

por consequência como uma mudança de estrutura da nossa existência”3. 

Estará sempre presente, no entanto, a certeza de que há uma grande diferença entre o 

mundo vivido e o mundo descrito. 

O objectivo da descrição é perceber que a consciência é a fonte absoluta do sentido, 

através de um “revenir aux choses mêmes”4 e que tudo tem um sentido que é sempre 
                                                           
 
3MERLEAU- PONTY, Maurice – Phénoménologie de la Perception. France: Éditions Gallimard, 1985, p. 

76.  
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único, para aquela pessoa que vive aquela situação. Esta premissa constitui o âmago da 

fenomenologia. 

Parafraseando Michel Renaud, no seu pensamento fenomenológico: “a descrição 

filosófica de um fenómeno humano far-se-á mediante a compreensão do modo global 

como aparece”5. 

À medida que as palavras flúem, paro para pensar se o significado e a significância 

deste meu turbulento discurso, estarão a ser descodificados se não como por mim 

sentidos, por mim idealizados…mas continuando… 

Numa das minhas esperas, pelo transporte que considero uma verdadeira transparência e 

projecção da nossa sociedade – o autocarro público (conhecido de todos) – deparei-me 

com um rapaz ainda de tenra idade que de mochila às costas me fez pensar!  

Não pelo facto de ter optado por tal adorno, mas pelo que nele tinha escrito a marcador 

desbotado por água, provavelmente pela chuva dos últimos dias: “All things grow with 

love”. 

Quis acreditar que assim fosse…cada vez mais acredito que assim seja, e só assim se 

compreende o facto de a estas primeiras páginas se poderem juntar algumas mais.  

 Também acredito e aprecio singularmente uma outra premissa a que Daryl Macer faz 

referência no seu livro “Bioethics is love of life”, do autor Leonardo Da Vinci (século 

XV): “The greater our knowledge of anything, the more we love it”. 

No que concerne às dificuldades previstas na realização deste “trabalho”, a árdua 

selecção da vastíssima bibliografia existente, associada à complexidade de toda esta 

temática, constituíram os principais obstáculos; no entanto a perseverança na pesquisa e 

o entusiasmo associado à curiosidade sobre o tema, foram os motivos impulsionadores. 

A ciência vive mais de perguntas do que de respostas e, curiosamente, quando surgem 

respostas, o conhecimento só progride à custa de novas perguntas. Isto justifica o facto 

de não se pretender neste trabalho dar uma resposta objectiva mas antes constatar factos 

e fazer alguns avanços que, por sua vez, levantam novas questões. 

                                                                                                                                                                          
4 No sentido que Merleau – Ponty lhe atribui na obra Phénoménologie de la Perception. 

 

 
5 CONSELHO NACIONAL DE ÉTICA PARA AS CIÊNCIAS DA VIDA- A Sexualidade Humana – 

Reflexão Ética. Documento de trabalho 29/CNECV/99. Novembro de 1999. p. 1. 
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São múltiplos os problemas e desafios que interpelam a Bioética nos nossos dias, bem 

como os aspectos da actualidade que ela questiona. 

O célere progresso técnico-científico criou um bem-estar nunca antes atingido 

permitindo deste modo, o maior domínio da natureza mas, ao mesmo tempo, aumentou 

as desigualdades sociais e surgem os problemas ecológicos.  

Por outro lado, vivemos numa sociedade imbuída de imediatismo e pragmatismo, uma 

sociedade em que a eficácia e o êxito se apresentam como valores inquestionáveis e, 

portanto, onde a Bioética aparece num cenário de crescente interesse. 

Hodiernamente, na sociedade científica e técnica, são colocadas em crescente 

valorização questões como as anteriores, tendo em conta as mais diversas possibilidades 

tecnológicas, as possibilidades científicas e o saber implicado na aplicação das mesmas, 

bem como um aumento das fragilidades ou vulnerabilidades humanas e, por isso, um 

incremento nas responsabilidades éticas. 

Hoje, mais do que no passado, necessitamos de rememorar constantemente para tornar 

presente o lema do enunciado socrático: “Conhece-te a ti mesmo”.  

Com que significado, sentido e finalidade? 

Sem dúvida que é no sentido de percepcionarmos e reconhecermos as fragilidades, as 

limitações e as vulnerabilidades inerentes à vida da pessoa humana na dimensão da sua 

finitude.  

Assim, a necessidade da reflexão teórica como fundamentação da acção pode surgir, 

neste contexto, de certa forma cada vez mais creditada. 

Ora, a Bioética surge, assim, como uma aproximação à prática a fim de reflectir sobre 

ela e, desta forma, importante, no sentido em que ao se encontrarem as razões das 

nossas acções e dos nossos comportamentos, voltamos à prática de um modo mais 

enriquecido e consciente, porque reflectido, instaurando uma interligação entre áxis e 

práxis em vista a um agir cada vez melhor, um verdadeiro círculo hermenêutico, de um 

saber nunca acabado, sempre procurado. 
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A opacidade deste ser real, que é um homem dotado de inteligência reflexiva e 

simbolizadora e, por esta capacidade única, criador de uma cultura exterior simbólica, 

ser aberto ao mundo e incompleto, exprime-se pela finitude da sua experiência e do seu 

pensamento, as quais se realizam sempre historicamente, imprimindo-lhes o tempo um 

carácter específico, o que se traduz numa Bioética com historicidade e que só pode ser 

compreendida à luz de uma inserção num tempo e num espaço. 

Mas, ao mesmo tempo que o pensamento ético se dirige para a resposta às questões 

colocadas por uma sociedade num determinado contexto económico, político, cultural, 

ou outro, ele tem por obrigatoriedade a procura de fundamentos que dirijam a acção dos 

homens inseridos nessa mesma situação. 

A ética refere-se ao agir humano e sendo assim algo que respeita à interioridade de cada 

um, estando presente em todos os momentos da nossa vida e em tudo aquilo que 

fazemos. 

Como ciência normativa, refere-se ao que eu devo fazer e não fazer, estando 

directamente ligada à condição de pessoa e ao caminho que eu construo através das 

minhas acções conscientes e livres. No entanto, esse caminho cruza-se inevitavelmente 

com o dos outros que nos cercam e, nessa medida, cada um de nós, ao construir uma 

vida ética, uma vida boa (no sentido que Ricoeur atribui a esta expressão), contribui 

para a construção de uma vida igualmente boa para os que nos rodeiam. 

A ética, bem como a moral e a deontologia, são hoje abordadas quase exaustivamente 

em todas as áreas do saber, notando-se uma crescente preocupação da parte de diversos 

grupos profissionais na determinação de quem são, do que pretendem com a sua prática 

e qual a melhor forma de agir para atingirem as suas finalidades. 

A reflexão sobre a práxis humana parece surgir, hoje em dia, com a importância que lhe 

é devida. 

 Os grandes desafios que se colocam à Bioética, tal como à Filosofia, actualmente, 

são os dilemas que surgem fruto da intersecção da vida e da ética. A vida sempre se 

situou no campo de interesse da Bioética, tal como a origem etimológica da palavra 

justifica, mas mais numa vertente racional do que numa vertente propriamente 

biológica, situando-se a sua tarefa, mais especificamente, em “compreender o que 

significa a emergência progressiva das etapas da vida de relação, de expressão e de 

comunicação no seio do corpo organicamente vivo”. 6 

                                                           
 
6RENAUD, Isabel – “O Ensino da Bioética”. In: Cadernos de Bioética.  (1994), p. 11. 
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A ética é assim chamada a dar resposta às interpelações suscitadas pela grande evolução 

técnico-científica das disciplinas que, de algum modo, se ocupam da vida e da sua 

manutenção com qualidade. 

 

De entre estas, a preocupação pela vida humana e pela sua dignidade estão presentes 

com maior relevância nas profissões que mais directamente lidam com esta realidade, 

como é o caso da Medicina ou da Enfermagem, entre outras, onde a procura de 

referenciais que se adaptem às realidades actuais é já uma prioridade. 

Mas a bioética, enquanto campo da ética, acrescentar-lhe-á algo? 

É inquestionável a existência de questões inéditas que se colocam em virtude da 

evolução da ciência e da técnica que obrigam a uma nova reflexão ética que oriente a 

acção, assim como o desenvolvimento de uma sabedoria prática da existência humana 

enraizada na sua compreensão teórica. 

Estas inquietações surgem com a premência desta ética actual, como essencial para a 

construção de um caminho pessoal de bem viver, nesse caminho de “vida boa, com e 

para os outros, em instituições justas”7.  

Se, como refere Isabel Renaud, “a filosofia é um saber elaborado e apoiado na razão, 

não será suficiente afirmar que todos os seres humanos têm a faculdade da razão para 

poder dizer que são assim, desde o princípio, capazes de se tornarem eticistas”8, então o 

amadorismo ou o mero interesse pelos temas não se afiguram como suficientes face às 

solicitações de um processo de tomada de decisão referente aos inúmeros e complexos 

dilemas bioéticos. 

Assim, tentar compreender a vida vivida, procurar orientações para o nosso agir ético no 

âmbito das ciências da vida sem integrar a reflexão filosófica, parece que é fazer 

equilibrismo no arame, sem rede, arriscando-nos a cair num abismo das tais boas 

intenções de que o inferno está cheio. 

                                                                                                                                                                          
  
 
7Cf. RICOEUR, Paul – Soi-Même comme un Autre. 3ª Ed.. Paris: Presses Universitaires de France, 
1992, Cap. VII. 
 
8RENAUD, Isabel – “O Ensino da Bioética”. In: Cadernos de Bioética.  (1994), p.8. 
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Estando certa da dificuldade em dar resposta a todas estas inquietações e a todas estas 

ambiguidades semânticas (se calhar…), elas constituem, contudo, um ponto de partida 

para um trabalho que pretende ser, antes de mais, uma reflexão pessoal sobre um dos 

fundamentos do mais recente ramo da ética… e ganhar asas, e quem sabe poder tornar-

se uma coesa armadura conceptual no âmbito do ser humano e do seu pensamento. 

 Antes de tudo traduz-se numa atitude reflexiva sobre a existência, reflexão que parte 

dessa existência e volta inevitavelmente a ela, tornando-a mais rica e mais autêntica. 

Como refere Ladrière “o próprio da reflexão é de reenviar o ser a ele mesmo, a partir da 

sua dispersão, é de reunir de certa forma com ele mesmo nesse lugar central de 

unificação que está no si humano, o coração da autenticidade”9. 

Trata-se, como se pode constatar, de uma tese temática, isto é, não se limitando a 

reflectir sobre o pensamento de um grande pensador, mas buscando o pensamento de 

vários no sentido de conseguir uma abordagem o mais alargada e aprofundada possível 

sobre o assunto que nos ocupa. 

Gostaria de terminar, à laia de mote para início da reflexão a que me proponho, com 

uma citação de Merleau-Ponty: 

“O primeiro acto filosófico seria então de voltar ao mundo vivido aquém do mundo 

objectivo, visto que é nele que nós poderemos compreender o privilégio e os limites do 

mundo objectivo, de dar à coisa a sua fisionomia concreta, aos organismos a sua 

maneira própria de tratar o mundo, à subjectividade a sua inerência histórica, de 

encontrar os fenómenos, o leito de experiência viva através da qual o outro e as coisas 

nos são antes de tudo dadas, o sistema “eu-outro-as coisas” em estado nascente, de 

despertar a percepção e de desmanchar o estratagema pelo qual ela se deixa esquecer 

como facto e como percepção em benefício do objecto que ela nos entrega e da tradição 

racional que funda.”10 

Procurei a todo o momento que a minha reflexão não fosse indigna da preclara estirpe 

do seu título e subtítulo, embora lhe reconheça alguma ambição. 

                                                           
 
9 LADRIÈRE, Jean – L’Ethique dans l’Univers de la Rationalité. Col.: Catalyses. Canadá: Edição 
Artel, 1997, p. 306. 
 
10MERLEAU-PONTY, Maurice - Phénoménologie de la Perception. p.69. 
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A coerência entre temáticas aparentemente tão díspares dá-se pelo objectivo 

hermenêutico que permeia a abordagem de todas elas: a compreensão de 

“compreensões” diferentes da minha. 

Ancorado na forma de um "ensaio antropológico", situado entre o “poético” e o 

“didáctico”, expõe ideias, críticas e reflexões morais e filosóficas a respeito de 

determinados temas. 

 Menos formal e mais flexível que um tratado, consiste na defesa de um ponto de vista 

pessoal e subjectivo sobre este “grande” tema.   

Este ensaio11 assume a forma livre e de certo modo “assistemático”, que o filósofo 

espanhol José Ortega y Gasset definiria como "a ciência sem prova explícita". 

                                                           

11 Foi isso que o escritor e filósofo francês Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) idealizou ao 
escrever os seus essais (1580; Ensaios). Ele queria dizer que eram tentativas, simples esboços literários (o 
significado original do termo francês "essai"). Em Inglaterra o filósofo Francis Bacon, o primeiro grande 
ensaísta inglês, publicava essays (1597; Ensaios). Porém, o que ele criaria, séculos mais tarde tornar-se-ia 
um dos principais géneros literários dos críticos e filósofos, além de influenciar radicalmente a história. 

Originalmente, o ensaio divide-se em formal ou discursivo e informal ou comum. No formal, os textos 
são objectivos, metódicos e estruturados, dirigidos mais a assuntos didácticos, críticas oficiais, etc.. Já o 
informal é mais subjectivo e caprichoso em fantasia, o que o torna muito mais veiculável. Com essa 
característica, o ensaio comum explodiu na Europa do séc. XIX e primeira metade do séc. XX. O 
objectivo do ensaio é fazer algo comum, de fácil leitura, algo que possa ser discutido em casas de cafés, 
de intelectuais a cidadãos comuns. É por isso que o ensaio se tornou um género literário tão popular. 

Depois de Montaigne e Bacon lançarem as bases do ensaio, ele ficou esquecido durante o século XVII 
quase todo, sendo que poucos foram os que dele se lembraram. Em 1666, o filósofo empirista John Locke 
publicou Essay Concerning Toleration (Ensaio sobre a tolerância). Mas o reformador do ensaio inglês foi 
o poeta Abraham Cowley, com "Several Discourses by Way of Essays" ("Vários discursos à maneira de 
ensaios") e "Of Myself" ("Sobre mim mesmo"), incluídos em Essays, só publicados em 1906. 

Nos princípios do século XVIII, o ensaio informal invadiu o jornalismo inglês, com Daniel Defoe. Estava 
aberto o caminho para a contribuição decisiva de Joseph Addison e Richard Steele, que levaram o género 
à perfeição estilística e a um êxito sem precedentes nas páginas dos periódicos The Tatler (1709-1711), 
The Spectator (1711-1714) e The Guardian (1713), que eles próprios fundaram e dirigiram, e em cujas 
páginas brilharam os poetas Alexander Pope (o único a produzir ensaios em verso) e John Gay. Addison e 
Steele influenciaram toda uma geração de mestres ingleses, ao longo dos séculos XVIII e XIX. Outro 
notável ensaísta inglês do século XVIII foi Samuel Johnson, que, praticamente sozinho, fundou e dirigiu 
as revistas The Rambler (1750-1752), Adventurer (1752) e The Idler (1759). Destacaram-se também 
Henry Fielding e Oliver Goldsmith, autor de Citizen of the World (1760; Cidadão do mundo). 

Na França do século XVIII não haviam muitos ensaístas, excepção feita a Montesquieu, em Essai sur le 
goût (1748; Ensaio sobre o gosto), e Voltaire, em Essai sur les moeurs et l'esprit des nations (1756; 
Ensaio sobre os costumes e o espírito das nações), os dois maiores expoentes. No século XIX, entre os 
grandes ensaístas franceses destacaram-se Hippolyte Taine, autor de Essais de critique et d'histoire 
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Não se pretendendo que de uma “manta de retalhos” se tratasse, mas sim uma 

abordagem de pistas diversas, em que esta capacidade natural do homem se interrogar 

associada à sua capacidade de problematização, vulgarmente designada de reflexão, nos 

podesse conduzir à manufactura de um “belo cobertor”… 

Mas este “diálogo” não ficaria aberto, indefinidamente aberto, senão com tal objecto de 

estudo bioético e antropológico…o pensamento humano!  

 

 

                                                                                                                                                                          
(1858; Ensaios de crítica e história), e Charles Augustin Sainte-Beuve, com suas Causeries de lundi 
(1851-1862; Conversas de segunda-feira) e Nouveaux lundis (1863-1870; Novas segundas-feiras). 

Em Inglaterra, o ensaísmo conservou suas virtudes durante todo o século XIX. Foram grandes ensaístas: 
Charles Lamb, William Hazlitt, Thomas Carlyle, Tomas Macaulay, William Thackeray, Walter Bagehot, 
John Ruskin e muitos outros. O século XIX assinalou também o aparecimento de bons ensaístas nos 
Estados Unidos, como Ralph Emerson, Washington Irving e James Lowell. Outros foram os italianos  

 

Francesco de Sanctis e Benedetto Croce, embora o melhor de Croce já pertencesse ao século XX. Em 
Portugal, o ensaísmo restringiu-se a Antero de Quental e Alexandre Herculano. 

No século XX destacaram-se os ingleses Gilbert Chesterton, Aldous Huxley, Thomas Eliot e George 
Orwell; o austríaco Stefan Zweig e o alemão Thomas Mann; os espanhóis Miguel de Unamuno e José 
Ortega y Gasset; os franceses Remy de Gourmont, Paul Valéry e Albert Camus; os portugueses António 
Sérgio, Jorge de Sena e José Régio; e os brasileiros Augusto Meyer e Alceu Amoroso Lima. 

Um campo no qual o termo "ensaio" não perdeu o seu poder original de chocar é o da história. Em 
meados do século XIX, não muito após Leopold von Ranke (1795-1886) proclamar o ideal da história 
profissional, a história objectiva baseada em documentos oficiais preservados em arquivos, Jacob 
Burckhardt publicou o seu livro sobre "A Civilização do Renascimento na Itália". O subtítulo do livro era 
curto, mas expressivo: "Um Ensaio" ("ein Versuch", em alemão). 

Ele deixou bem claras as razões para escolher esse subtítulo na introdução do livro, que começa com a 
frase: "Essa obra leva o título de mero ensaio no sentido estrito da palavra", e prossegue sustentando que 
"a cada olho, talvez, os contornos de uma dada civilização apresentam uma figura diversa" e que "os 
mesmos estudos que serviram a esse trabalho podem facilmente, em outras mãos (...), conduzirem a 
conclusões essencialmente diversas". 
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CRIATURAS NO TEMPO QUE VIVEM E MORREM… 

 

 
Às três perguntas célebres da Crítica da Razão Pura: “o que posso saber?”, “o que devo 

fazer?”, “o que me é permitido esperar?”, na Lógica, Immanuel Kant acrescenta uma 

quarta: “o que é o Homem?”, escrevendo que as outras, no âmago, convergem e 

remetem para ela. 

Se nos inquietarmos intelectualmente sobre este assunto, não haverá de certo, 

interrogações mais decisivas e perturbadoras do que estas:  

Quem sou? 

O que sou? 

O que é o Homem? 

Quem se debruça reflexivamente sobre elas confronta-se de um modo incontornável 

com o enigma da dualidade humana. 

O pensamento enveredou frequentemente pela dicotomia, que quer exprimir uma tensão 

vivida: eu sou um corpo que diz eu, mas em simultâneo penso-me como tendo um 

corpo, pois o eu frontal parece não identificar-se com o corpo. 

Somos de facto, criaturas no tempo e é a partir desta perspectiva que nos alicerçamos 

sobre o mundo e os seus fenómenos. Em quatro mil milhões de anos de história da 

Terra, e de entre cinco milhões de espécies, eis que nasce o ser humano! 

 Uma visão Darwinista, consideraria por certo o Homem de qualidades nobres e com 

selo indelével da sua origem humilde. No entanto “os erros, tal como as falhas, flúem à 

superfície; Aquele que procurar pérolas tem de mergulhar.”  

Grande e eloquente texto se afigura sobre: a era genómica, novos genes – suas 

sequências e consequências, projecto genoma humano, doenças multifactoriais, genes 

públicos ou privados, clonagem posicional e genética inversa, nova jornada – a era 

proteómica… tudo questões que rapidamente afloram qualquer espírito quando se 
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indaga, pesquisa e se reflecte sobre o início da vida e as questões éticas que se lhe 

associam. 

No entanto, preparada para divagar e fundamentar as ideias fruto de uma reflexão 

atenta, existem determinadas externalidades que alteram por completo e de imediato a 

nossa vida e os nossos planos! 

E se algo que totalmente nos transcende, colocar a um promissor início, um ponto final? 

Isto acontece quando vivenciamos de perto, o processo da morte no início da vida 

…uma criança, com apenas poucos meses, dias, horas de vida…está perante o começo e 

o fim conjuntamente!  

O que é a vida? 

Que sentido dar à vida humana? 

Qual o seu valor e transcendência? 

Vergílio Ferreira12, em que o tema essencial de toda a sua obra foi certamente o 

da procura do sentido da existência num universo sem sentido, fazendo-o 

navegar no que Eduardo Lourenço chamou um "niilismo criador" e um 

"humanismo trágico", explorando até à exaustão o tema do "eu", ao mesmo 

tempo eterno e inscrito na finitude, a mesma finitude que o embrenha na 

temática da morte, num homem que heroicamente, e também angustiadamente, 

suporta o desafio da finitude. 

O que seja esse equilíbrio ele no-lo diz, remetendo-o para o insondável e 

incognoscível de nós, um substrato gerado ao longo dos infinitos acidentes, 

encontros e desencontros e que nos surge como anterioridade radical às nossas 

escolhas e opções.  

                                                           

 

12 Iniciou a sua actividade literária na década de quarenta (século XX). Seduzido pela força do 

neorealismo, sofrerá uma sensível mudança que o tornou marginal à ideologia marxista, mas 

que o afastará também do catolicismo.  

O que essencialmente o fez mudar, como ele próprio escreveu, não foi a aspiração ao 

humanismo e à justiça, mas um conceito prático de justiça e de humanismo, pois que se os 

modos de concretização de um sonho podem sofrer correcção, não a sofreu neste caso, a 

aspiração que visava concretizar. Transparecia seguramente nesta mudança. 
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Por isso "o impensável e o indiscutível subjaz a todo o pensar, e para lá dele, ao 

sentir", sendo sobre esse impensável que se nos organiza a harmonia do pensar, 

que ulteriormente tentamos explicar ou demonstrar com a disciplina da razão. 

Este é um dos temas mais recorrentes no pensamento de Vergílio Ferreira, a que 

já se referira na sua mais importante obra filosófica, a Invocação ao meu Corpo, 

ao considerar que "há duas zonas no homem que são a das origens e a da 

concretização, a do indizível e a do dizível, a do absoluto e a da redutibilidade". 

Este autor, na sua obra “Nítido Nulo”, a dada altura, escreve: 

“ (…) Os “porquês” não cessaram, mas aí a coisa era mais difícil. De pergunta em 

pergunta nunca se chega ao fundo. Quando se chega ao fundo, está lá outra pergunta. É 

irritante.”  

São de facto, interrogações de todos os homens, em diversos momentos da sua 

existência, mas muito mais prementes e ansiosas em momentos de crise, de fracasso e 

de real angústia. 

Claro que as respostas, em última instância, competem a cada qual, de acordo com os 

valores em que acreditamos, dos próprios conceitos e motivações, dos princípios pelos 

quais pautamos a vida, pelas múltiplas experiências que vivenciamos, pelas 

circunstâncias em que nos encontramos… e por aquilo que fazemos, sentimos e 

somos!!! 

Mas, independentemente destes ou de outros parâmetros, a vida deve ser reconhecida 

como o maior bem do Homem, sem o qual o homem nem seria origem de todos os seus 

direitos e deveres, vida que a ele compete gerir, não como senhor absoluto, mas como 

administrador de um dom recebido. 

Porém, a fase terminal da vida é um momento vivencial muito forte, muito importante, 

porque único e, por contraditório que pareça, também muito dinâmico, pois muitos 

processos de tomada de decisão, muitas atitudes são assumidas, talvez pela primeira 

vez, nesta fase crítica e conturbada. 

A vida do Homem não é algo de efémero, de transitório, que hoje surge e amanhã 

fenece. Acredito que seja antes uma órbita descrita entre um passado que se recebe, um 

presente que se vive e um futuro que se prepara. 

E quando não existe futuro e o presente acaba já aqui? 

Quero acreditar que a “vida não acaba, apenas se transforma.” 

É na vivência desta órbita que o Homem como projecto que é, estabelece os seus 

projectos, pelos quais luta e pelos quais se esforça para os realizar. 
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Também a última fase da vida, e a vida nos é dada com essa finitude por condição, é a 

fase dos projectos bem profundos, bem sérios e sempre irrepetíveis. Mas acontece 

quando a pessoa sente, que só por si, é incapaz de concretizar. Acredito, que é então que 

o homem deve surgir como apoio do outro homem agora em finitude, para dar sentido à 

sua vida, para não deixar apagar a candeia de luz trémula, para incutir confiança, 

segurança e abrir as janelas para outra paisagem de esperança e tranquilidade.  

Mas quando se trata de estar, com aqueles que estão na iminência de perder alguém de 

início breve e de fim célere, eis que toda esta problemática se densifica. 

Quantos encontraram nesta fase de diálogo com a morte, alguém que lhes fez a 

homenagem de, com amizade, os escutar activamente, de lhes fazer companhia, de lhes 

apertar a mão, não como um gesto de despedida ou pena, mas como “toque”de presença 

solidária e compreensiva, apontando-lhe assim novos horizontes. 

É neste contexto e noutros a este semelhantes, que julgo que a morte cabe nos projectos 

da vida. Consciencializo-me que a palavra “cuidar” não assume lugar vão entre os 

homens nestas alturas, e que as nossas diferentes mundividências nos ajudam a 

estabelecer uma relação que se pretende de ajuda, de modo a conseguir, o mais possível, 

um clima de paz, de serenidade, de apaziguamento moral e físico. 

O que dizer nestes momentos? Como fazê-lo? 

J. P. Dumont, consegue de certa forma, e do meu ponto de vista, mostrar de um modo 

eloquente, o que outros já fizeram trivial e prosaicamente, na sua obra “A Filosofia 

Antiga”: 

 “O sábio não pode pretender reduzir as aparências do mundo a um discurso lógico e 

coerente, como pretendia Parménides. Pelo contrário, cada Homem deve harmonizar-se, 

de preferência, com o universo, velando pelo melhor uso do poder da palavra. 

O único saber útil encontra-se no conhecimento da ocasião ou da oportunidade. (…) 

O sábio aprendeu a transformar a aparência para dela fazer uso, necessitando encontrar 

o discurso que melhor se adapte à situação ou à decisão que lhe parece adequada aos 

interesses do comum.”13 

Certamente que estas reflexões, as experiências, o saber e a consciencialização do valor 

da pessoa, vão contribuir para descobrirmos e desenvolvermos energias positivas e 

humanizadoras que nos tornam capazes de transmitirmos a cada pessoa em fase terminal 

                                                           
 
13 SANTOS, M. Helena Varela; LIMA, Teresa Macedo – No Reino dos Porquês: “O Homem do outro 
lado do espelho”, Porto Editora, 5ªedição,1991, p. 151. 
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ou a quem se encontra perante tal demanda, a grande esperança que surge, quando todas 

as esperanças humanas desaparecem. 

Sobretudo que nunca falte a solidariedade com aquele que sente a solidão da partida e 

que, falando agora, como elemento de uma equipa pluri e transdisciplinar de saúde, 

possamos aproveitar tais momentos para “aprender” a saber-ser, saber-fazer, saber-estar 

e saber transformar-nos, quando este processo acontece em ambiente hospitalar. 

 

O saber dar mais alegria à vida e mais vida ao seu entardecer… 
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A VIDA: QUE SIGNIFICADO, QUE VALOR? 

 

 

“O que é o homem? O que é a vida? O que é a morte?  

Estas são perguntas que todas as pessoas já formularam a si mesmas e às quais tentaram 

responder.”14, pelo menos esta é a opinião de Ashley Montagu, que defende de forma 

inaudita e convincente na sua obra “Introdução à Antropologia”, e a qual eu e muitos 

mais, certamente partilhamos!  

São múltiplos e complexos os problemas ou dilemas éticos respeitantes à manipulação 

da vida humana… 

Mas, para se entender a Morte é necessário compreender o significado da Vida. 

A fundamentalidade do valor Vida é tal, e a sua posse está a tal ponto nas mãos de 

todos, que a sua abordagem é extremamente complexa e multifactorial.  

O valor Vida é inerente a todos os seres vivos, independentemente da sua capacidade 

racional, da sua pertença a esta ou aquela matriz sócio-cultural, étnica ou ideológica. 

Mas a pergunta “O que é a Vida?” não permite respostas simples pois não se 

pode definir a Vida, por um único critério.  No entanto, podem identificar-se 

várias propriedades comuns a todos os seres vivos. Assim, pode considerar-se 

que todos os seres vivos:  

• São formados por células;  

• São estruturas complexas e altamente organizadas, com a capacidade de 

desenvolver uma grande variedade de actividades;  

• Recebem e transformam energia do ambiente, seja directamente do Sol 

(produtores), seja a partir de outros seres (consumidores), através de 

fenómenos como a fotossíntese e a respiração;  

• Executam uma grande variedade de reacções químicas, com a 

intervenção de biocatalizadores (enzimas);  

                                                           
 
14 SANTOS, M. Helena Varela; LIMA, Teresa Macedo – No Reino dos Porquês: “O Homem do outro 
lado do espelho”, Porto Editora, 5ªedição,1991, p.59.  
 



REGADAS, SUSANA----------------------------------------------------------------------TESE DE MESTRADO 

 24

• São homeostáticos relativamente a certas variáveis do meio, como o pH, 

temperatura, salinidade, etc.;  

• Reagem a estímulos (as plantas inclinam-se para a luz, os animais 

deslocam-se em direcção ao alimento ou fogem do perigo);  

• Reproduzem-se, fazendo cópias de si próprios com grande fidelidade;  

• Crescem e desenvolvem-se;  

• Adaptam-se a condições ambientais variáveis;  

• Contêm em si próprios toda a informação necessária à sua organização e 

replicação.   

Desde os alvores da racionalidade até aos nossos dias, nenhuma aculturação esgotou o 

sentido que tal realidade encerra, tão radical ela é. Sempre que alguém, numa atitude de 

reflexão, tenta ir à raiz das coisas, “esbarra” com a Vida como fonte de toda a 

significação. 

Xavier Zubiri, refere mesmo que “Cada espécie biológica e, portanto, cada ser vivo, 

talvez não seja mais que uma modulação dessa estrutura básica que é a vida.”15 

Por seu lado, Jean Piaget16, na sua obra “Sageza e Ilusão da Filosofia” acrescenta 

dizendo:  

“O Homem vive, toma partido, crê numa multiplicidade de valores, hierarquiza-os e dá 

assim um sentido à sua existência mediante opções que ultrapassam incessantemente as 

fronteiras do seu conhecimento efectivo. No Homem que pensa, esta questão só pode 

ser raciocinada, no sentido em que, para fazer a síntese entre aquilo que ele crê e aquilo 

que ele sabe, ele só pode utilizar a reflexão, quer prolongando o seu saber, quer opondo-

se a ele num esforço crítico para determinar as suas fronteiras actuais e legitimar a 

hierarquização dos valores que o ultrapassam.”17 

                                                           
 
15 ENTRALGO, Pedro Laín – “ Corpo e Alma – Estrutura dinâmica do corpo humano”, Editora 
Almedina, p. 93 
 
16 Nascido em Neuchatel – Suíça, em 1898, morreu em 1980, foi professor nas Universidades de 

Genebra, Lausana e Paris e dirigiu o Instituto de Ciências da Educação de Genebra.  

 
17 SANTOS, M. Helena Varela; LIMA, Teresa Macedo – No Reino dos Porquês: “O Homem do outro 
lado do espelho”, Porto Editora, 5ªedição,1991, p.328.  
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De facto esta visão, e os seus trabalhos no domínio da psicologia cognitiva 

adquiriram uma enorme projecção internacional, influenciando profundamente 

o modo como passou a ser encarado o processo de construção do conhecimento 

e a formação dos juízos morais  desde a infância. Foi o criador da epistemologia 

genética… 

A origem etimológica do termo Vida, deriva do latim vita – existência, e assume 

diversas interpretações, consoante a perspectiva segundo a qual abordamos o seu 

significado.  

Para a Filosofia ela pode ser: “entidade ou princípio”, que supostamente anima o 

conjunto dos organismos vivos, desde os seres unicelulares até ao Homem. 

 Do ponto de vista da Biologia, a vida pode definir-se como “o conjunto de 

características próprias de todos os organismos vegetais e animais – principalmente o 

crescimento, a reprodução e assimilação, por oposição à matéria inerte.” 

Numa abordagem sociológica, interessam as relações do Homem com o meio que o 

circunda. 

Assim, o ser vivente é, por antonomásia, aquele que possui a Vida, que vive com os 

outros seres, com os quais partilha e divide precisamente o valor da Vida. Mas entre os 

seres viventes, distingue-se porém o Homem, pela capacidade racional e volitiva, que 

não partilha com os outros seres. É certo que cada coisa, na sua individualidade, 

aparece, amadurece, corrompe-se, mas apesar de tudo, a Vida continua numa harmonia 

universal que nos transcende, num equilíbrio que nos ultrapassa.  

Face a este assombroso espectáculo, que é a realidade, o Homem descobriu o seu 

potencial para se interrogar e para questionar o Mundo que o rodeia. 

A dimensão e a co-responsabilidade social e política do Homem como “animal social e 

político”, não se pode ausentar de uma vida mais ou menos urbana, mais ou menos 

anónima, ou mais ou menos manipulada pelos meios de comunicação de massa…o ser 

pessoal e o seu agir moral experimentam o impacto e o apelo dentro das múltiplas 

escolhas. 

De facto, no seu quotidiano o Homem é constantemente assediado por situações que 

exigem dele, uma tomada de posição, uma escolha. Na sociedade actual em que a 

informação pulula, somos por vezes, de tal forma assoberbados por ela, que se torna 

difícil, escolher. 
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Todavia, a palavra “fronteiras” aparece no panorama actual, dos processos de tomada de 

decisão, assumindo uma dicotomia no que concerne ao valor e ao seu significado. Pode 

referir-se aos limites necessariamente provisórios, entre o conhecido e o desconhecido, 

ou aos limites entre o possível e o impossível e, dentro do possível, entre o desejável e o 

indesejável. Fronteiras podem também ser as delimitações, nem sempre nítidas, entre a 

ciência e a não – ciência, e dentro da ciência, entre as várias disciplinas. 

Hoje, a relação com a nossa vida de seres vivos, faz parte de uma série de problemas de 

grande urgência e controvérsia social. A teoria da evolução e as capacidades técnicas, 

por um lado, e as necessidades do domínio técnico do mundo natural para permitir não 

só a sobrevivência, mas também a qualidade de vida dos homens, por outro lado, 

colocam o problema da relação Homem/Natureza de maneira inédita. 

Mas, a autonomia do Homem moderno no estado de direito e a crítica livre das 

instituições, não têm a sua consequência lógica numa disponibilidade total da sua vida 

individual e social. 

A Vida...o desenvolvimento humano, é construção de complexidade, uma formação de 

uma hierarquia de subsistemas, uma rede de relações que nos mantém unidos, é 

realização de conquistas, uma reconversão contínua do retrógrado para o anterógrado, 

no biológico, no afectivo e no cognitivo, no sentido de Edgar Morin. 

Sumariamente e como John Lennon (1940/1980) cantava: 

 

“Vida é o que passa por ti, enquanto estás ocupado de mais a fazer planos.” 
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A MORTE 

 

 

 RAZÕES DA NOSSA INQUIETAÇÃO 
 
“A senescência começou já a desfazer-me e, embora me permita viver e trabalhar, o 

meu corpo não é o que era. Sou o mesmo, sim, mas de modo cada vez mais caduco, 

idem sed aliter até à minha última hora. Vulnerant omnes, ultima necat, gostava de dizer 

das horas, segundo a sentença dos antigos relógios de sol, a melancolia de Pio Baroja. E 

quando esta última hora tiver feito o que lhe é próprio, como será? Em que consistirá a 

minha morte, a decomposição final do meu corpo?”18   

 

Segundo Louis Vincent Thomas, na sua obra “Philosopher”,  “A morte, com efeito, não 

é o nada, o quase nada que nenhuma tentativa científica consegue situar tanto no plano 

dos critérios como no da definição?  

Mais: quanto mais o conhecimento da morte progride cientificamente tanto menos se 

mostra capaz de precisar quando e como ele intervém. Mas é sobre este nada que se 

focalizam todas as angústias, que se mobilizam todas as energias para a repelir, a 

obnubilar, a suprimir. 

A morte é antes de tudo um inexorável facto biológico, esse por cujo efeito 

irreversivelmente cessa a actividade vital. 

A partir do momento em que na biosfera apareceu a reprodução sexual, tornou-se 

inexorável a morte dos indivíduos vivos. Esta reprodução traz vantagens à espécie, mas 

em contrapartida traz também consigo a morte do indivíduo: a espécie perdura e o 

indivíduo perece. Por maior que possa ser o progresso da técnica, a espécie humana não 

parece ser excepção de uma regra tão universal.  

                                                           
 
18  ENTRALGO, Pedro Laín – “ Corpo e Alma – Estrutura dinâmica do corpo humano”, Editora 
Almedina, p. 360. 
 
 



REGADAS, SUSANA----------------------------------------------------------------------TESE DE MESTRADO 

 29

A morte é natural, universal, quotidiana. Mas aparece sempre longínqua sobretudo se se 

é jovem. São os outros que morrem, mesmo que a cada instante se esteja ameaçado. A 

certeza de morrer opõe-se à incerteza do acontecimento: a morte, “nunca é prevista”, é 

“sempre a mais”, procede do aleatório, do imprevisível. 

 Naturalmente a morte é pois vivida como um acidente brutal que surge 

inesperadamente. Universal, ele é também único, porque uma vez chegada a hora, 

ninguém toma o meu lugar e nunca se morre como outro. 

Segundo Ionesco, “Cada um de nós é o primeiro a morrer”...  

Onde situar a morte com efeito? Em parte nenhuma e por toda a parte. Em parte alguma 

enquanto essência, uma vez que ela não é senão corte, êxtase, transição entre o vivo e o 

cadáver, entre o antes e o depois. 

“Nunca isolada sobre um território específico”, ela é incapturável ao nível do tempo e 

não há um instante da morte. Mas ela está em toda a parte enquanto processo: o morrer 

começa desde o nascimento, acelera-se com o envelhecimento e prolonga-se para além 

da morte clínica e biológica.” 19 

Num tempo em que as pessoas vivem fascinadas com histórias reais, da vida real, e 

tantas vezes confundem a realidade com a ficção, estas palavras ajudam a separar as 

águas… temos de facto uma “incapacidade notória para integrar o conceito de morte; é 

como olhar directamente o sol. Ninguém o consegue fixar senão por breves segundos”. 

 A Morte é, na nossa cultura Europeia Ocidental, um facto oculto e escamoteado, quase 

“pornográfico”, do qual não é bom falar, como se de tema de mau gosto se tratasse. A 

nossa cultura chama de modo paradoxal, “seguro de vida”, ao que na realidade é um 

“seguro de morte”. 

Pedro Laín, afirma ainda que: “A morte não é a possibilidade vital que não se pode de 

modo nenhum aludir nem superar; ela constitui também a experiência mais grave do 

homem, e assim tem de olhá-la, como já mostrou Heidegger em Sein und Zeit, quem 

quiser viver de modo radicalmente humano e autêntico. Mais tarde ou mais cedo, todo o 

homem acabará por ser confrontado com esta pergunta: 

 Com a morte, o que será feito de mim?  

O que acontece à realidade humana, quando se produz o facto de morrer?” 20  

                                                           
 
19  SANTOS, M. Helena Varela; LIMA, Teresa Macedo – No Reino dos Porquês: “O Homem do outro 
lado do espelho”, Porto Editora, 5ªedição,1991, p.25. 
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Aliás, para Martin Heidegger21,o que define a ontologia e a sua história é o 

esquecimento do ser como centro de interrogação. O ser como questão define 

um ser particular, o ser aí, o homem, que é aquele que pode existir sabendo, em 

qualquer momento e simultaneamente, que há-de deixar de existir: que é um ser 

para a morte.  

Para o homem, aceitar esta situação é sinal de autenticidade. Além disso, 

apresentar a questão da autenticidade quer dizer apresentar as diferentes 

maneiras de ser: facticidade, abandono e historicidade.  

Estes são os temas fundamentais que Heidegger trata na sua obra mais 

importante – “Ser e Tempo” (1927). 

É realmente necessário, como aliás salienta Daniel Serrão, tratar os temas bioéticos do 

fim da vida humana e da proximidade da morte a partir de um duplo enfoque e numa 

perspectiva não pontual: o processo biológico e cultural. 

Assim, a morte é olhada e vivida como uma perda. 

Haverá na morte algo de positivo? 

A morte confronta-nos com uma questão existencial: qual o sentido da vida? 

Faz-nos pensar sobre o sentido último da vida, e, assim, confrontando-nos com 

a última fronteira do homem, talvez nos ensine a viver. 

É na morte que se revela toda a nossa vulnerabilidade, limitação, impotência: 

que podemos fazer?  

                                                                                                                                                                          
 
20 ENTRALGO, Pedro Laín – “ Corpo e Alma – Estrutura dinâmica do corpo humano”, Editora 
Almedina, p. 23. 
 
 
21 Filósofo alemão, nascido em Messkirch – Baden em 1889 e morreu aí, em 1976, dedica toda a 

sua vida aos estudos filosóficos e ao ensino, contemplando sempre de perto este assunto.  

Sucessor de Husserl na Universidade de Friburgo, em 1933 é nomeado reitor da mesma; na sua 

tomada de posse Heidegger pronuncia um discurso muito próximo das teses nazis… 

Genuíno herdeiro da tradição metafísica, que no século XX se vê ancorada no niilismo, 

Heidegger esforça-se por investigar as raízes da referida tradição cultural e por reencontrar e 

depurar, no meio do drama do homem europeu, as perguntas originais que guiam a sua história. 

A sua linguagem, de aparência abstracta e esotérica, refere-se a temas concretos e estimulantes: 

o poder, a técnica, a manipulação do homem na sociedade actual e a liberdade.      
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Mas, postos diante dela, aflora toda a nossa esperança: tornamo-nos uma 

presença silenciosa, num abraço, numa mão estendida, num olhar, num afecto 

de consolação e de promessa junto dos que vivem a perda de um ente querido. 

A dor da morte pode ser uma dor antecipada, por uma doença ou degradação de 

vida, que prepara para esse momento. Pode ainda ser vivida no impacto da dor, 

no momento imediato à perda. Ou pode ser rejeitada, e a dor é retardada, o que 

pode ser patológico. 

A dor faz parte da condição humana e não deve ser rejeitada mas vivida no 

momento próprio, por muito que custe. Mas se não nos confrontamos com a 

dor, no momento próprio, ela aflora a despropósito e pode afectar-nos e 

perturbar-nos. 

Perante a perda de um ente querido, gostaríamos de ser estóicos, encontrar 

argumentos para nos consolarmos e consolarmos ou outros. Mas são os afectos 

que nos valem: a proximidade, a comunhão, o não estar só. 

Será oportuno partilhar uma história que ilustra algumas respostas de Buda a 

diferentes pessoas que o interpelaram quando estava reunido com os seus 

discípulos, e que mostra como, em função das perspectivas de vida, somos 

todos tão diferentes na forma como nos posicionamos face às realidades que nos 

transcendem. 

 

“Deus existe?”, perguntou-lhe alguém que se aproximou pela manhã. 

“Sim!”, respondeu Buda. 

Depois de comer, aproximou-se outro homem. 

“Deus existe?”, quis saber. 

“Não, não existe!”, disse Buda. 

Pelo final da tarde, um terceiro homem fez a mesma pergunta: 

“Deus existe?” 

“Isso terás tu próprio que decidir!”, respondeu Buda. 

“Mestre, que absurdo!”, disse um dos discípulos. 

“Como podes dar respostas tão diferentes à mesma pergunta?” 

“Porque são pessoas diferentes”, respondeu o iluminado;  

“E cada uma delas aproximar-se-á de Deus à sua maneira: através da certeza, 

da negação ou da dúvida!”  
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UMA QUESTÃO ANTROPOLÓGICA  
 

Sigmund Freud falou do luto como um afecto que o ser humano vive face à 

perda de pessoas queridas. O luto é uma manifestação social (acontece num 

contexto social de perda), conduz a um estado psicológico (fruto de uma perda 

pessoal) e assume-se como expressão do afecto. 

Numa prospectiva antropológica reconhecemos sinais do luto que denunciam a 

presença da morte: o choro, a maneira de vestir (o negro das roupas), os ritos – 

partes de um imaginário colectivo.  

A morte é um acontecimento cultural, humano e não exclusivamente individual. 

É certo que, nos nossos dias, sobretudo a partir de meados do séc. XX, 

assistimos a um progressivo desaparecimento da visibilidade da morte. 

A morte era socializada, acontecia e vivia-se na comunidade: visitavam-se as 

famílias enlutadas, apresentavam-se condolências, cumpriam-se rituais de 

cidadania. Hoje tende a ser um acontecimento privado, passou a ser vivida em 

“solidão”, olhada como tabu, o que implicou uma modificação profunda nas 

atitudes e maneira de compreender a morte.  

Há uma latente rejeição da ideia da morte. Um dos sinais que caracteriza a 

sociedade moderna é a repressão da ideia da morte e do que tem a ver com o seu 

contexto. E a cultura da técnica favorece a invisibilidade da morte, remetendo-a 

para o isolamento e a solidão de uma cama de hospital. 

A angústia da morte faz parte do ser humano e nele se esconde parte da nossa 

humanidade. 

Uma tentativa de esquecimento da morte soa a um esforço evidente de 

esquecimento de nós próprios! 

Levinas, em1998 faz referência ao facto de o outro que morre ser “a ausência 

presente” de quem já não está. 

Todo aquele que morre leva algo de nós próprios… frase que expressa bem a 

ruptura de um vínculo. 

A expressão do luto é assim uma necessidade vital, diríamos saudável, processo 

de superação da própria dor. A dor pela morte há-de ser comunicada para que 
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seja menos lacerante e possa ser suportada e assumida. É de facto importante 

segundo Mounier, partilhar e “dizer” a dor. 

Também os ritos da morte são gestos solidários que merecem ser reflectidos. 

Enfim, como aparece na obra de Platão, “Apologia”: “ (…) Recear a morte é 

julgar-se sábio sem o ser, porque é julgar conhecer aquilo de que nada se 

conhece. Ninguém com efeito, sabe o que é a morte e se ela não será o maior de 

todos os bens para o homem. No entanto, temêmo-la como se soubéssemos com 

certeza que é o maior de todos os males. Ora, não é a mais vergonhosa das 

ignorâncias acreditar que se conhece o que nunca se conheceu?” 22 

 

 

                                                           
 
22  SANTOS, M. Helena Varela; LIMA, Teresa Macedo – No Reino dos Porquês: “O Homem do outro 
lado do espelho”, Porto Editora, 5ªedição,1991, p.184. 
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 A MORTE NA HISTÓRIA DA HUMANIDADE  
 
Fernando Pessoa, escreveu: 

“Morrer é a curva da estrada. 

Morrer é só não ser visto.” 

 

Desde os primórdios da Civilização, a morte é considerada um aspecto que 

fascina e, ao mesmo tempo, aterroriza a Humanidade. Falar de morte, ajuda-nos 

por um lado a elaborar a ideia do fim da vida humana, por outro lado provoca 

um certo desconforto, pois damos de cara com esse mesmo fim, com o 

inevitável, com a certeza de que um dia a vida termina.  

Bom seria se, tal como Fernando Pessoa, víssemos a morte apenas como uma 

curva da estrada.  

A concepção que se tem de morte e a atitude do Homem diante dela, tem-se 

vindo a alterar ao longo dos tempos de acordo com o contexto histórico e os 

mais diversos aspectos culturais. Para uma melhor percepção, temos que fazer 

então, um pequeno passeio pela História. 

Arqueólogos e antropólogos descobriram, através dos seus estudos, que o 

Homem de Neandertal já se preocupava com os seus mortos e que até os reunia 

– foi encontrada uma gruta com numerosos esqueletos de crianças. 

Na pré-história, os povos musterenses cobriam os seus mortos com pedras, 

principalmente sobre o rosto e a cabeça, tanto para proteger o cadáver dos 

animais, como para evitar que retornassem ao mundo dos vivos. Mais tarde, 

eram depositados alimentos e as armas do morto sobre a sepultura de pedras e o 

esqueleto era pintado com uma substância vermelha. 

 

Nos planaltos de Madagáscar, existia um povo, os Kiboris, que construía antas, 

onde os corpos permaneciam depois da morte. 

 

Os Egípcios da Antiguidade, na sua sociedade bastante desenvolvida do ponto 

de vista intelectual e tecnológico, consideravam a morte como uma ocorrência 
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dentro da esfera de acção. Possuíam um sistema de ensino que tinha como 

objectivo ensinar cada indivíduo como pensar, sentir e agir em relação à morte. 

 

O Budismo, através da sua mitologia, procura afirmar a inevitabilidade da 

morte. Dentro da doutrina budista existe uma conhecida parábola – parábola do 

grão de mostarda. Segundo esta, uma mulher com o filho morto nos braços, 

procura Buda e suplica que o faça reviver. Buda pede à mulher que consiga 

alguns grãos de mostarda para fazê-lo reviver. No entanto, a mulher deveria 

conseguir estes grãos numa casa onde nunca houvesse ocorrido a morte de 

alguém. Obviamente esta casa não foi encontrada e a mulher compreendeu que 

teria que contar sempre com a morte. 

 

Na mitologia Hindu, a morte é encarada como válvula de escape para o controle 

demográfico. Acredita-se que quando a Mãe-Terra se encontra sobrecarregada 

de pessoas vivas, ela apela ao Deus Brahma que envia então uma mulher de 

vermelho (representação da morte) para levar algumas pessoas, aliviando assim 

a sobrecarga populacional da Mãe-Terra.   

 

Os mortos dos povos da Sibéria Oriental eram enterrados em covas familiares, 

onde os que morreram há mais tempo recebiam os recém-mortos. Assim, as 

famílias eram constituídas pelos vivos e pelos mortos. 

 

Os povos antigos de Constantinopla, mantinham os cemitérios afastados das 

cidades e das vilas. Prestavam cultos e honrarias aos mortos, que tinham como 

objectivo mantê-los afastados para que não regressassem para perturbar os 

vivos.  

 

A Idade Média, foi o momento de crise social que marcou uma mudança radical 

na forma do Homem lidar com a morte. A sociedade da altura foi assolada pela 

peste, pela fome, pela própria inquisição, por todo um conjunto de factores 

provocadores de morte em massa. A morte passou a viver lado a lado com o 

Homem como uma constante ameaça que apanhava todos de surpresa. Surge o 

verdadeiro temor pela morte. 
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Para remate e já que estamos a falar do conceito de morte ao longo dos tempos, 

é inevitável uma comparação. 

Sabe-se que actualmente 70% dos pacientes morre nos hospitais, enquanto que 

no século passado, 90% morreriam em casa, junto dos seus familiares.  



REGADAS, SUSANA----------------------------------------------------------------------TESE DE MESTRADO 

 37

 

 UMA LEITURA COMPARADA DAS RELIGIÕES  

 
A morte é inevitável. Tem, por isso, associada a si um dos cultos mais antigos, 

se não o mais antigo na História da Humanidade. 

Cada cultura, cada religião tem uma visão e culto da morte diferentes e assentes 

em significados existenciais. Esse culto é também ele diferente dentro da 

própria religião dependendo da cultura, país, etnia… 

 

Numa família Hindu, quando o inevitável acontece, reza-se, jejua-se e pede-se 

ajuda aos astrólogos. É grande objectivo agradar os deuses e é dever sagrado 

(Dharma) lidar com a morte no interior da família de acordo com os 

ensinamentos. 

Quando a morte se aproxima, o moribundo é colocado no chão, com folhas de 

manjericão (tulsi), molhadas no Rio Ganges, colocadas nos lábios. E são 

entoados hinos e canções sagradas. Chegada a morte a família lava o corpo em 

casa, a mulher retira o sindoor da testa, os familiares femininos vestem saris 

brancos durante um ano e os filhos rapam a cabeça, deixando um tufo de cabelo. 

Podem ser emitidos uivos de pesar.  

O Ritual dura 12 dias e afecta uma família a nível económico. A comida é 

vegetariana e dormem no chão da casa do defunto. Durante o dia ouvem-se 

orações, cânticos, leituras sagradas e visitam o corpo de manhã, envolto em 

panos brancos e com a face descoberta. O corpo é ungido, envolto em flores e 

cremado no altar em chamas. A família regressa a casa para o ritual de saudação 

e as cinzas serão atiradas sobre o rio Ganges. Os mendigos são alimentados ou é 

escolhida outra atitude em sinal de tributo. 

 

No Budismo a morte é entendida segundo a ideia de nirvana, uma vida feliz na 

terra Pura do Senhor, Amitabha. O Eu é visto como contingente e ilusório e 

cada budista procura a libertação da roda da vida em busca da da Luz Radiante 

da Realidade Pura. São momentos importantes: Theravada que é a reencarnação 

instantânea após a morte e Vajrayaba, o período intermédio de 49 dias entre a 

morte e o renascimento.  
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Quando a Morte acontece chamam-se os monges e o astrólogo, pois são os 

monges tibetanos que guiam os espíritos, fazendo a leitura do Livro dos Mortos. 

(Ladhaki), estes rezam por uma melhor reencarnação.  

Para os budistas a progressão do espírito é determinada pelo karma (estado 

espiritual). A cremação, é determinada pelo astrólogo, que procura um dia 

favorável para o espírito. Na cremação, o fogo queima ligações mundanas e 

pecados. O monge de serviço tranquiliza a família falando acerca do provável 

destino da consciência. 

 

A tradição Judaica caracteriza-se pela obrigação de honrar os mortos e 

reconfortar os indivíduos em luto. Antes da morte deve revisitar-se a vida, uma 

espécie de exame de consciência. O choro deve ser contido, deve-se chamar o 

rabino quando a morte se aproxima, para a Vidui (confissão), e Shema 

(afirmação de fé fundamental). É importante que no momento da morte 

ninguém abandone o quarto. Para o judaísmo o corpo é imagem de Deus e no 

momento final, a família, fecha os olhos ao defunto, endireita e tapa o corpo 

com um pano e os pés são orientados para a porta. Os espelhos da casa são 

cobertos e o corpo é deitado no chão durante 20 minutos. Lança-se água no 

exterior da casa, uma forma de exteriorização aos vizinhos de que a morte 

chegou. Colocam cinza nos olhos e uma vela junto à cabeça, o corpo deve ser 

lavado e vestido por gente da mesma religião e a tradição judaica impõe-se 

contra o embalsamamento, exumações e autópsias. 

Os funerais são simples, os homens usam chapéu e não há flores, mas 

donativos. O enterro deve ser realizado em vinte e quatro horas e coloca-se terra 

santa no caixão. Os não judeus não vão ao funeral e a campa deve ser coberta 

pela família, seguido da purificação 

O Luto realiza-se nos primeiros três dias com pranto e lamentação em privado 

sem visitas. Nos quatro dias seguintes os amigos visitam, trazem comida e dão 

consolo. Não há saudações e ficam calados até que a/o enlutada/o fale. São bem 

vindos amigos de qualquer religião. Nos primeiros 30 dias os familiares não 

farão a barba nem cortarão o cabelo, mas podem ir ao trabalho.  

É ao fim de um ano, que termina o luto e retira-se a lápide, os que visitam são 

convidados a colocar uma pedra. Realiza-se a Yahrzeit, reunião de família no 

aniversário da morte e celebra-se o Yizkor parecido com o dia dos fiéis defuntos. 
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Para os Judeus não deve haver luto, se um bebé morrer no primeiro mês; se o 

defunto tiver mudado de religião e se o corpo tiver sido cremado. Em caso de 

suicídio e se não aparecer o corpo (exceptuando se irrecuperável) não será feito 

o luto. 

 

O Cristianismo tem alguns passos importantes como a confissão, a unção de 

doentes e os famosos requiem. A morte é vista como que uma passagem para a 

Vida Eterna. É realizada a missa de sétimo dia, no final do primeiro mês e um 

ano depois. Uma vez por ano a família reúne-se no cemitério: é o chamado dia 

dos fiéis defuntos, e é a maior celebração do culto dos mortos. 

 

No Islamismo, perto da ocorrência da morte, orienta-se o corpo para Meca, 

chama-se o imã (sacerdote). Humedecem-lhe a boca e recitam-se as palavras de 

confissão. A preservação do corpo é fundamental por isso após a morte o corpo 

é colocado numa tábua lisa, deve ser lavado por muçulmanos e amortalhado em 

peça de linho sem costuras ou nós. É natural que alguns familiares e amigos 

gritem e arranhem a cara. Outros recitam o Alcorão e tentam conter-se. 

O defunto deve ser enterrado o mais rapidamente possível e a cerimónia pode 

ser efectuada em qualquer lugar. Na celebração o imã perguntará se foi bom/boa 

e todos responderão e os olhos ficam voltados para Meca. Durante a celebração 

todos saem, fica apenas o imã à espera que a alma responda a cinco perguntas. 

A roupa de luto das mulheres varia em função do país ou zona geográfica: em 

África usa-se o branco, no Médio Oriente o preto, na Turquia usam-se cores 

claras. 

É no terceiro, décimo e quadragésimo dias que se reza e recorda o defunto e é 

apenas no primeiro aniversário que se coloca a pedra na sepultura.  

Em todo este ritual não é permitida a presença de crianças. 

 

Com a anterior “viagem” pelas mais variadas crenças religiosas, ou se 

quisermos religiões, percebemos que acima de tudo estas procuram dar sentido 

a tal acontecimento e torná-lo menos penoso para quem cá fica. 
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O HOMEM DIANTE DA PRÓPRIA MORTE 
 

A concepção que o homem faz da sua própria morte tem a ver com a noção de 

limiar… no qual evita pensar, pois para isto, teria que enfrentar o desconhecido. 

É a angústia gerada ao entrar em contacto com a fatalidade da morte, que faz 

com que o ser humano se mobilize a vencê-la, accionando, assim, diversos 

mecanismos de defesa, expressos através de fantasias inconscientes sobre a 

morte; de existir um mundo paradisíaco, regado pelo princípio do prazer e onde 

não existe sofrimento; de existir a possibilidade de volta ao útero materno, uma 

espécie de parto ao contrário, onde não existem desejos nem necessidades.  

Ao contrário dessas fantasias de prazer, existem aquelas que provocam temor. O 

indivíduo pode relacionar a morte com o inferno. São fantasias persecutórias 

que têm a ver com sentimentos de culpa e remorso. Além disso, existem 

identificações projectivas com figuras diabólicas, relacionando a morte com um 

ser aterrorizante, com face de caveira, interligado a pavores de aniquilamento, 

desintegração e dissolução. 

Segundo Freud, ninguém crê na sua própria morte.  

Inconscientemente, estamos convencidos da nossa própria imortalidade. É nosso 

hábito dar ênfase a uma morte acidental, a uma doença ou mesmo a uma idade 

avançada; desta forma, traímos um esforço para reduzir a morte de uma 

necessidade para um facto fortuito.  

O Homem encontra-se num processo contínuo de cisão entre a vida e a morte… 

tentando afastar-se ao máximo da ideia da morte, considerando sempre que é o 

outro que vai morrer e não ele. 

Mas contudo, e como afirma Merleau Ponty: 

 

“O homem é espelho para o homem”23… 

 

 

                                                           
 
23   SANTOS, M. Helena Varela; LIMA, Teresa Macedo – No Reino dos Porquês: “O Homem do outro 
lado do espelho”, Porto Editora, 5ªedição,1991, p.31. 
 
 



REGADAS, SUSANA----------------------------------------------------------------------TESE DE MESTRADO 

 41

 

O HOMEM DIANTE DA MORTE DO OUTRO 
 

“Morremos um pouco cada vez que perdemos um ente querido”, diz um certo 

poema. 

Desde muito cedo, ainda bebés, quando passamos a distinguir o nosso próprio 

corpo do corpo da mãe, somos obrigados a aprender a separarmo-nos de quem 

ou daquilo que amamos. 

 No princípio, convivemos com separações temporárias, como por exemplo, a 

mudança de escola. Mas chega o momento, em que acontece a nossa primeira 

perda definitiva: alguém que nos é querido, um dia vai embora para sempre.  

É precisamente esse “para sempre” que mais nos incomoda.  

Todos nós temos consciência da morte do “outro”, esta consciência está, 

normalmente, relacionada com o medo do abandono. 

Existe cada vez mais um maior distanciamento do Homem em relação à 

morte… 

Cria-se um tabu, como se fosse desaconselhável ou até mesmo proibido falar 

sobre este tema, mesmo quando se está aparentemente seguro de que isso 

acontece. 

 

Daí que Daniel Serrão constate: 

“Com a morte de cada homem termina um universo cultural específico, mais ou 

menos rico mas sempre original e irrepetível. O que o homem deixa quando 

morre – os seus escritos, os objectos culturais que criou, a memória da sua 

palavra, dos seus gestos ou do seu sorriso naqueles que com ele viveram, os 

filhos que gerou – tudo exprime uma realidade que está para além do corpo 

físico, de um certo corpo físico que esse homem usou para viver o seu limitado 

tempo pessoal de ser homem.”24 

 

 

 

                                                           
 
24 SERRÃO, Daniel – Viver, envelhecer e morrer com dignidade, in Colóquio sobre a Eutanásia, 
Publicações do II Centenário da Academia das Ciências de Lisboa, Lisboa, 1993, p. 184.  
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EXPERIÊNCIAS DE QUASE MORTE 
 

Uma experiência de sair do corpo por alguém que quase morre é geralmente 

descrita como envolvendo uma sensação de extrema paz, um som semelhante a 

uma campainha ou um zumbido, uma passagem nas trevas, e a seguir uma 

passagem para a luz.  

Como vê a ciência este fenómeno?  

A pouca investigação neste campo, indica que estas sensações se obtêm em 

situações que afectam o estado do cérebro, como paragens cardíacas e processos 

referentes a actos anestésicos. 

Blackmore atribui a sensação de paz à libertação de endorfinas em resposta à 

situação de extremo stress. 

Muitas pessoas que não tiveram experiências de quase morte, fazem relatos 

semelhantes. Estes são geralmente provocados pelo uso de psicotrópicos 

(devido a severos desequilíbrios neuroquímicos) ou drogas como o haxixe ou o 

LSD. 

Os crentes pensam que as experiências de quase morte, provam a existência de 

vida após a morte.  

De facto a morte ocupou sempre lugar de primazia no imaginário do 

pensamento humano. 

Tal como se representava no passado, a morte tem o seu passo e a sua hora 

reservada para cada ser mortal que nasce e – na versão horaciana – “os passos 

da pálida morte sentem-se tanto no tugúrio do pobre como no palácio do rei”25. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
25 HORACIO, Ode IV, Vol. I, 13-14: Pallida mors aequo pulsat pede, pauperum tabernas regunque 
torres.    
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VIVER A MORTE: 5 FASES 
 

Quando alguém é confrontado com a morte, nomeadamente alguém que recebe 

a notícia de que vai morrer porque lhe é diagnosticada uma doença fatal, inicia-

se um processo de diferentes reacções face à fatalidade da morte.  

A famosa pesquisadora Elisabeth Kübler – Ross, psiquiatra de origem Suiça, na 

sua obra, “On Death and Dying” baseada nas vivências entretecidas de 

ansiedades, temores, tremores e esperanças dos pacientes nos derradeiros e 

últimos estádios de vida demonstrou como é importante, para cada ser humano, 

viver a sua própria morte com dignidade e descobriu que no processo do nosso 

morrer se podem distinguir cinco fases bem nítidas: 

 

• 1ª Fase – choque ou incredibilidade: Frente à informação de que a sua 

morte é inevitável, a pessoa, primeiro, não acredita no que os médicos 

dizem. 

 

• 2ª Fase – Agressividade: Nesta fase a pessoa lembra-se das mil razões 

que existem para não morrer e diante da impossibilidade de impedir o 

processo de morrer a pessoa torna-se agressiva contra Deus, agressiva 

contra as pessoas em torno dela, agressiva até contra ela própria. As 

pessoas que trabalham com moribundos em hospitais compreendem e 

conhecem muito bem as explosões de raiva que nesta fase podem 

acontecer. 

 

• 3ª Fase – Negociação: Esta fase começa a partir do momento em que a 

pessoa se torna capaz de superar a sua raiva e, então, tenta negociar um 

prazo maior. “Vou morrer sim, mas não já, só no próximo ano”. Em geral 

a negociação não resulta e entra então na quarta fase. 

 

• 4ª Fase – Depressão: O moribundo, agora, deve despedir-se do mundo e, 

nesse momento percebe que ama muito mais a vida do que pensava. A 
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despedida da vida torna-o muito triste. No entanto realizar a despedida é 

a condição para passar à fase seguinte. 

 

• 5ª Fase – Aceitação: Nesta fase o moribundo tranquiliza-se e muitas 

vezes, nesta fase, é o moribundo que consola a família e não mais a 

família que consola o moribundo. 

 

Gostaria neste ponto de deixar um poema desta autora, de 1969, que sintetiza 

muito bem, traços evidenciados nas frases escritas anteriormente: 

 

“ Aqueles que possuem força e amor  

para se sentarem junto a um paciente  

moribundo, no silêncio que se estende 

para lá das palavras, saberão que  

esse momento não é assustador nem 

doloroso, mas a cessação pacífica 

do funcionamento do corpo ”.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
26 KÜBLER-ROSS – On Death and Dying, Macmillan, New York,1970  
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CRIANÇAS E MORTE 
 

O significado dado à morte pela criança, varia de acordo com alguns factores, 

entre os quais, o primeiro a ser considerado é o momento do seu 

desenvolvimento psicológico. 

 Assim que a criança tiver idade suficiente para se vincular, pode ter consciência 

da possibilidade de perder a pessoa amada, de ter os vínculos rompidos. 

Aberastury (1978), afirma que desde pequena, a criança, tem consciência da 

existência da morte, embora essa consciência possa não ser identificada pelos 

adultos, pois é expressa com os recursos disponíveis pela criança. Nem sempre 

ela fala de morte, mas pode representá-la lúdica ou graficamente. 

No âmbito familiar, uma grande dificuldade para os pais está exactamente na 

necessidade que a criança tem de fazer perguntas muitas vezes complexas. 

Colocam questões profundas sobre o ser humano, sobre a vida e sobre a morte. 

Quando alguém da família de uma criança morre, ainda que se tente omitir ou 

negar, ela irá perceber através das atitudes transformadas dos familiares ao 

redor. O facto é que mais cedo ou mais tarde ela descobrirá. Omitir-lhe a 

verdade seria algo grave, seria como ignorá-la só porque ela não fala como os 

adultos, como exclui-la da família, e pior ainda, se as pessoas mais próximas em 

que ela deposita toda sua confiança não forem capazes de falar sinceramente 

sobre a morte, ela tomará isso como um modelo a seguir e nem ousará perguntar 

a respeito daquilo que a sua percepção lhe diz.  

O que os adultos não sabem, é que as crianças questionam sem angústia a 

respeito da morte até cerca dos sete anos. Por volta dos três anos de idade esta 

questão começa a aparecer. Existem animais que morrem em torno delas, elas 

ouvem histórias, conversas; o conceito de que as coisas acabam, e que os limites 

existem, já está estabelecido desde muito cedo.  

Se a criança estiver bem amparada, terá mais hipóteses de elaborar da forma 

mais sadia possível, o momento do luto. 

Todos os seres humanos aceitam a morte através de uma forma singular. 

Devemos respeitar, no mínimo, a maneira que as crianças encontram para 

superar o momento da morte.  
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Elas têm perguntas e buscam o conhecimento, e nós, adultos que muitas vezes, 

acreditamos que sabemos muito, ouvimos delas as melhores respostas para as 

perguntas a que não saberíamos responder. 
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 A VIVÊNCIA DO LUTO 
 

O processo de luto é uma resposta natural e esperada, que se apresenta após 

uma perda importante normalmente por morte, mas que pode também acontecer 

por afastamento ou perda das capacidades físicas ou psicológicas. 

Entendemos a intensidade do impacto causado por uma perda, a partir da teoria 

da vinculação de Bowlby. A vinculação é uma resposta em buscar de 

proximidade e de protecção, desencadeada pela necessidade de sobrevivência. 

De acordo com Bowlby são estas experiências infantis integradas nos traços 

individuais de personalidade e no contexto de vida, que definem um 

determinado padrão de vinculação, e mais tarde intimidade, ás figuras de 

ligação ao longo da vida. Este padrão será o fundamento tanto para os 

sentimentos de conforto e segurança como para as respostas à separação ou 

perda de uma pessoa querida. 

Bowlby (1965), desenvolveu estudos sobre as respostas das crianças frente à 

separação das mães (ou prestadores de cuidados), para estabelecer o 

comportamento da vinculação na 1ª infância.  

Em estudos posteriores identificou as respostas de luto em crianças que viveram 

a ruptura da relação com as mães, por morte. 

Parkes (1998), ampliou este conceito, transpondo a mesma compreensão para 

adultos que vivem perdas. Grande parte das suas pesquisas desenvolvem-se em 

torno da viuvez.  

Parkes identifica nessa altura, alguns componentes básicos do luto: 

 

• A necessidade de buscar e chorar; 

• A necessidade de inibir ou controlar as manifestações de sofrimento; 

• A necessidade de re-aprender as concepções básicas sobre o mundo. 

 

Dado o carácter irreversível da morte e a capacidade do adulto enlutado de 

reconhecer este facto, o luto propõe quase que um conflito permanente entre a 

busca de uma condição anterior (presença do ente querido falecido) e a 
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necessidade de aprender a viver com a sua ausência permanente. Este conflito 

não é fácil e requer um grande esforço para ser superado. 

O luto é pois um processo e não um estado. 

De acordo com a maioria dos autores, o processo do luto apresenta várias fases: 

• Aturdimento /entorpecimento – fase inicial; 

• Busca/saudade/procura/protesto – desejo de recuperação; 

• Desespero e desorganização – mundo fora do contexto; 

• Recuperação e restituição. 

 

Existem segundo Stroebe, Hansson (1993), várias respostas emocionais ao luto. 

O trabalho de luto, cuja duração é variável – sendo o período “normal” de luto 

de 9 meses – consiste em desinvestir no objecto perdido por investimento em 

novos objectos.  

Quando o sujeito não realiza esta tarefa produz de acordo com Carreteiro, um 

luto patológico. Há, ainda, de acordo com Parkes, factores antecedentes, 

simultâneos ou posteriores que são factores de risco para um luto complicado 

como: 

Antecedentes: 

• Tipo de parentesco; 

• Força de vinculação; 

• Experiências na infância; 

• Experiências de perdas significativas; 

• Doença mental prévia; 

• Crises vitais prévias; 

• Tipo de morte. 

 

Simultâneas: 

• Sexo; 

• Idade; 

• Personalidade; 

• Status socio-económico; 

• Nacionalidade; 

• Religião; 
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• Factores culturais. 

 

Posteriores: 

• Apoio social; 

• Stress secundário; 

• Oportunidades emergentes. 

 

Curioso é, referir, que há estatísticas que referem o luto como causa da própria 

morte. 
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ACOMPANHAR NO LUTO   
 

Superar o luto de forma saudável depende de variados e distintos factores. 

Um dos principais é, sem dúvida, o apoio social recebido – de família, amigos 

mas também, quando necessário, apoio profissional por um psicólogo. 

 A tarefa principal de um profissional neste aspecto será contribuir para que a 

dor da separação e da perda seja elaborada pelo enlutado, tornando-a tolerável.  

A vontade de ajudar pode facilmente confundir-se com vontade de fazer 

esquecer. 

Mas, elaborar o luto não significa esquecer; antes, significa integrar a perda, 

aceitar o desaparecimento, a morte da pessoa querida e também integrar a 

própria mortalidade. 

Uma das expressões mais frequentes do luto é o choro. As lágrimas têm um 

efeito de libertação e humanização, quase todos o sabem. No entanto, é 

frequente sentir-se vergonha por chorar e aconselhar-se as pessoas a não chorar. 

Pelo contrário, quando ajudamos alguém a lidar com o seu luto, devemos de 

forma empática tentar compreender o significado do choro, escutá-lo e 

demonstrar que nos preocupamos genuinamente com a pessoa; por vezes poderá 

ser mesmo apropriado favorecer o choro. 

Escutar, seja o choro ou as palavras do enlutado, pode ser a melhor terapia para 

alguém que sofreu uma perda. Escutar activamente implica interesse sincero 

pelo outro. Pode ser benéfico perguntar o que se passou, como viveu os últimos 

dias antes da morte, de modo a desencadear a drenagem emocional, excepto se 

o mesmo já foi feito por um grande número de pessoas, obrigando o enlutado a 

falar vezes sem conta sobre o mesmo assunto.  

No luto surgem muitas vezes crenças internas mal elaboradas, como por 

exemplo o sentimento de culpa. 

Expressar as emoções e narrar momentos significativos pode definitivamente 

ajudar a tomar consciência dessas crenças erróneas, permitindo depois a sua 

reelaboração. 

Será mais benéfico ajudar a pessoa enlutada a desenvolver a capacidade de estar 

só ou a capacidade de estabelecer relações?  
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Esta pergunta não tem uma resposta certa nem única; provavelmente a melhor 

solução será desenvolver ambas. 

A recordação, não se podendo confundir com memória, é uma capacidade 

exclusiva do Homem e pode ser terapêutica se bem utilizada. 

O terapeuta não deverá encorajar a pessoa a esquecer. É normal que nos 

primeiros tempos a recordação invada o dia e mesmo a noite da pessoa, de 

forma dolorosa e continuada; cabe ao terapeuta ajudar pessoa para que esta 

recordação não se torne uma obsessão, não devendo no entanto encorajar o 

esquecimento.  

Tudo isto se aplica a um processo de luto chamado normal, ou sem 

complicações.  

Diversos autores tentam definir este tipo de luto. 

Kaplan, em1997, descreve o luto sem complicações como uma resposta normal 

em vista da previsibilidade dos seus sintomas e do seu curso. 

O luto inicial manifesta-se frequentemente por um estado de choque, podendo 

ser expresso como um sentimento de torpor e de completo atordoamento. 

Kaplan, refere ainda que este é um processo sempre lento, acompanhado de 

graus variáveis de falta de interesse pelo mundo exterior (tristeza), que vão 

diminuindo conforme o processo avança. 

Ainda segundo este autor, o primeiro ano é muito importante para que a pessoa 

possa passar, pela primeira vez, por experiências e datas significativas, sem a 

pessoa que morreu. Não podemos no entanto tomar isto como regra fixa, pois 

existem múltiplos factores envolvidos no processo. 

Freud, 1916, fala também sobre o luto, dizendo que o luto normal é um 

processo longo e doloroso, que acaba por resolver-se por si só, quando o 

enlutado encontra objectos de substituição para o que foi perdido.  

Para Melanie Klein, o indivíduo enlutado passa por um estado maníaco-

depressivo, devendo superar esse estado com vista a restaurar o seu mundo 

interno.  

Certas características do indivíduo podem fazer com que o luto se torne 

patológico; Freud descreve-o como melancolia, que se distingue por existir um 

desânimo profundo, falta de interesse pelo mundo, perda de capacidade de 

amar, inibição de toda a actividade e diminuição da auto-estima. 

Melanie Klein em1981, assemelha-o ao estado maníaco-depressivo. 
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Osterweis (1984), indicou uma característica que distinguia os pacientes com 

luto patológico; o facto de não haver qualquer movimento, mas haver a 

sensação de que a pessoa não permitirá também qualquer movimento.  

Segundo o mesmo autor, o que torna a reacção patológica é a intensidade com 

que são sentidas a raiva, as auto-acusações e a depressão. 

Algumas pessoas enlutadas poderão preferir ajuda individual ou apenas com os 

membros da família mas existe também ajuda especializada disponível, que 

poderá ser necessária principalmente nos casos de luto patológico. 

Nestes casos, o objectivo da psicoterapia é encorajar o paciente a expressar a 

sua dor e a superar os seus bloqueio e reaprender o seu mundo. Percebendo que 

podem expressar os seus sentimentos, por mais dolorosos que sejam, sem que 

haja crítica ou julgamento por parte do terapeuta, e sem que isso destrua o seu 

relacionamento com o terapeuta, o paciente pode começar a elaborar o luto 

patológico, transformando-o em luto normal, isto segundo Lindemann (1944). 

Outras abordagens derivam da “Teoria da Aprendizagem” e comparam o luto 

patológico com o comportamento fóbico. 

 Ramsey (1979), defende a confrontação do paciente com as lembranças da 

pessoa morta – roupas, fotografias, etc.. 

Um outro autor, Gauthier (1979), desenvolveu um método semelhante, mas com 

exposição gradual aos estímulos.  

Estes trabalhos têm no entanto um ponto fraco: partem do princípio que todo o 

luto patológico é semelhante, podendo ser tratado do mesmo modo; estes 

métodos podem funcionar bem quando há uma evitação do luto, mas não se 

adequarem aos casos em que o problema é cessar o luto.  

Nestes casos, pode ser bem sucedida uma abordagem em que se estabelecem 

metas que o enlutado pode atingir ao longo do tempo, para restaurar a sua 

autoconfiança. Estas metas devem ser discutidas com o paciente e podem 

mesmo ser escritas, para que o progresso possa ser monitorizado.  

Outras formas de terapia têm sido utilizadas, como a arte-terapia, a 

musicoterapia e a hipnose, entre outras.  

Todos nós passamos inevitavelmente por alguma experiência de luto durante a 

vida. O luto, sendo necessariamente uma experiência assustadora, obriga-nos a 

olhar para nós próprios e a reorganizarmos as nossas vivências, de modo a que 

esses momentos difíceis sejam ultrapassados. E se este processo for bem 
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sucedido, o luto pode de facto ensinar-nos a conviver com a dor e levar ao 

enriquecimento pessoal, bem como dotar-nos de ferramentas que nos habilitem, 

juntamente com os conhecimentos adquiridos, a ajudar outras pessoas que 

passam por situações semelhantes.  

Curioso será também de reparar em determinados aspectos associados à morte e 

ao luto, ou será à vida? 

Os movimentos a favor da Eutanásia, classificam ou denominam curiosamente, como 

Living-Will, e “testamento de vida”, o que na verdade é um “testamento de morte”, uma 

vez que os pedidos nele incluídos não se referem à vida, mas à proximidade da morte. 

Os hospitais, e falando de uma realidade que conheço, são também exemplo dessa 

situação de ocultamento da morte. São instituições criadas de costas para um facto que, 

quer se queira quer não, faz parte da nossa Vida. 

Estou-me a lembrar de uma situação algo curiosa que me lembro de ler, num artigo de 

jornal de Domingo, há já alguns meses atrás… o artigo fazia referência ao facto de nos 

grandes hospitais, ou hospitais centrais, faltarem indicações expressivas para orientação 

e facilitação da procura das casas mortuárias; como se não fizesse parte da vida do 

hospital, algo que afectava talvez a vida de “algumas” pessoas diariamente. 

Existem hospitais em que as casas mortuárias estão de tal forma situadas, que para nelas 

entrar se têm de atravessar corredores sujos, inclusivamente com depósitos de material 

excedentário velho, entre caixotes de lixo! 

Tudo isto não são factos ou evidências meramente casuais, são antes o reflexo de uma 

situação global de falta de integração da morte nos parâmetros da cultura do Homem de 

hoje. 

Não me parece lógico nem, de certo modo, justo, fazer da dor, dos sentimentos e do 

pranto, tabus, como se socialmente se tratasse de realidades vergonhosas. 

Nas sociedades científicas e altamente tecnicistas, urbanas e consumistas, hedonistas e 

invadidas pelo niilismo, pelo utilitarismo e pragmatismo, a morte foi-se tornando de 

facto um tabu, algo indesejado e a ocultar. 

Disso, pura e simplesmente não se fala, torna-se um calar, esconder e recalcar. 

É uma realidade quase obscena27, isto é, como algo que deve acontecer fora de cena… 

A nossa cultura aceita amostras estilizadas e sóbrias da dor, mas rejeita que uma pessoa 

expresse “pateticamente” o seu sofrimento pela perda de uma pessoa querida. 

                                                           
 
27 BAUDRILHARD, Jean – L’Échange Symbolique et la Mort, Gallimard, Paris, 1980, pp. 205-208. 
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Daí a ritualização da morte por meio de cerimónias e proibições: não se abandona a 

morte a si mesma, mas aprisiona-se com cerimónias que, a transformam num 

“espectáculo social”, segundo Philippe Ariès. 

 No seu entender, a morte não é uma aventura solitária, mas um acontecimento público 

que compromete a comunidade. 

Segundo este mesmo autor, para o facto inevitável da morte, há duas respostas 

possíveis. A primeira e mais frequente, é proceder como se a morte não existisse; forçar 

o ambiente dos mortos a calar-se. Silencia-se o acto da morte, não a reconhecemos ou 

tenta-se assumir uma pretensa indiferença. Contudo, este mascarar a morte, não destrói 

este acontecimento nem nos livra do medo dele. A morte continua a manter o seu 

carácter brutal e selvagem. 

Ainda segundo a sua opinião, a morte nos hospitais “entubada” é mais macabra que as 

antigas representações. 

Ariès, no final de um dos seus livros, afirma com clareza que resta apenas uma pequena 

“elite” que deseja “humanizar” este momento, assumir e aceitar a morte como um facto 

desprovido de vergonha e pretende associá-lo com a felicidade humana. 

O balizamento dos nossos comportamentos terá de ter em conta estes factos, mas 

também a humanização das vivências, dando ao homem o conforto na vida e a 

serenidade na morte. 

É este o grande desafio que temos pela frente e que nos obriga a falar deste novo/velho 

tabu. 

A morte deve apenas tornar-se a saída discreta, mas digna, fora de uma sociedade que 

ajuda, a quem já não perturba nem altera demasiado a ideia de uma passagem biológica, 

sem significado, sem pena, sem sofrimento e sem angústia.  

Pedro Entralgo, no seu livro Corpo e Alma, refere que “O homem é realidade “aberta”, 

“inconclusa” e “pretensiva” ( praetensio est vita hominis), no sentido de que tende 

sempre para diante, para o futuro, de tal modo que todos os seres humanos morrem 

“unvollendete” (inacabados) e a morte aparece como algo de “impróprio”.  

Como é que a pessoa, que é o valor incondicionado, pode transformar-se pura e 

simplesmente em coisa que apodrece ou é reduzida a cinza? 

 Julián Marias, na filosofia, há duas perguntas radicais: 

“ Quem sou eu?  

O que é que será de mim?” 
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 Se pela morte, a resposta à segunda pergunta for: no fim, “Nada”, portanto, 

“Ninguém”, isto anula a primeira pergunta, isto é, ainda terá sentido perguntar quem sou 

eu? 

Mas, se ser homem é ser alguém, como é que se passa de “Alguém” a “Ninguém”?” 28 

No prefácio de um livro dedicado aos hospícios, narra-se a morte de um doente, a quem 

a Enfermeira encontrou morto na Unidade de Cuidados Intensivos, depois dele próprio 

ter desligado “os tubos”, tendo deixado a seguinte nota escrita: 

“Doutor, o inimigo não é a morte; o inimigo é a desumanidade.” 

Este é o grande desafio da cultura actual: reintroduzir com naturalidade o acto de morrer 

nos nossos esquemas mentais e saber aceitar algo tão fundamental, que tantos povos 

(primitivos, da Idade Média, …), já o haviam assumido; a consciência da nossa 

mortalidade e a necessidade de evidenciar neste momento a humanitude da 

humanidade! 

“A morte é um facto, pode ser um acto e muito frequentemente dá lugar a um 

acontecimento.”29 

Facto, acto e acontecimento. 

O que se passa na realidade do homem quando nela se produz o facto de morrer? 

Aniquilar-se-á definitivamente com ela a existência do homem que morre, ou poderá 

este dizer, muito mais radicalmente que Horácio, o seu non omnis moriar, o seu “nem 

todo eu morrerei”?  

E se assim for, o que é que do homem sobreviverá à sua morte?  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
 
28 ENTRALGO, Pedro Laín – “ Corpo e Alma – Estrutura dinâmica do corpo humano”, Editora 
Almedina, p. 25. 
 
29 Ibidem, p. 360 
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TEORIAS DA ORIGEM DA VIDA 

 

 

ABIOGÉNESE  
 

Nada é mais erróneo e oposto à evidência dos factos: nem o universo nem a 

evolução ocorreram para que aparecesse o Homem, epifenómeno recente da 

imensa árvore evolutiva dos seres vivos.  

Daí a afirmação preambular, óbvia para qualquer zoólogo, de que: 

• A evolução não teve lugar para que aparecesse o Homem, cuja presença 

na biosfera é acidental e muito recente; 

• A origem da ordem Primatas, bem como a subordem, família, género, 

espécie e suposta subespécie humanas, obedece, como a de qualquer 

outro táxone, ao “oportunismo insensível da evolução”, de que falava 

Dobzhansky; 

• O Homem anatomicamente moderno, existente desde há cem mil a 

duzentos mil anos, o que constitui uma espessura mínima na idade da 

Terra e da vida, não se encontra melhor adaptado do que a maior parte 

das espécies actuais;  

• Nenhuma influência exterior ao próprio mecanismo evolutivo conduziu ao 

aparecimento do Homem, cujos genes e o aparelho neuropsíquico resultaram de 

respostas adaptativas a pressões ecológicas suscitadas no decurso da sua história 

natural filogenética; 

• Nem o Homem fenotipicamente moderno, representado hoje pelas populações 

actuais, nem mesmo o género Homo, têm o monopólio quer da cultura, quer da 

consciência reflectida, quer possivelmente, da linguagem verbal.  

A Vida na Terra terá surgido há cerca de 3400 M. a., como o parecem demonstrar os 

fósseis de procariontes encontrados na África do Sul.   
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As células eucarióticas terão surgido há cerca de 2000 a 1400 M. a., seguidas dos 

organismos multicelulares há cerca de 700 M. a. Neste espaço de tempo os fósseis são 

abundantes, indicando um processo evolutivo rápido.    

Todas as evidências parecem apontar para que os seres eucariontes terão tido origem em 

seres procariontes. A principal teoria actual considera  que alguns dos  organitos 

característicos das células eucarióticas tiveram origem em procariontes que se 

adaptaram à vida intracelular por endossimbiose. 

Até ao século XIX considerava-se que todos os seres vivos existentes se apresentavam 

como sempre tinham sido. 

 Toda a Vida era obra de uma entidade toda poderosa, facto que servia para mascarar o 

facto de não existirem conhecimentos suficientes para se criar uma explicação racional. 

Esta explicação, o Criacionismo, no entanto, já no tempo da Grécia antiga não era 

satisfatória. De modo a contornar a necessidade de intervenção divina na criação das 

espécies, surgem várias teorias alternativas, baseadas na observação de fenómenos 

naturais, tanto quanto os conhecimentos da época o permitiam.  

Aristóteles elaborou uma dessas teorias, cuja aceitação se manteve durante séculos, com 

a ajuda da Igreja Católica, que a adoptou.  Esta teoria considerava que a Vida era o 

resultado da acção de um princípio activo sobre a matéria inanimada, a qual se tornava, 

então, animada. Deste modo, não haveria intervenção sobrenatural no surgimento dos 

organismos vivos, apenas um fenómeno natural, a geração espontânea.  

Estas ideias perduraram até à era moderna, pois Van Helmont (1577 – 1644) ainda 

considerava que os “cheiros dos pântanos geravam rãs e que a roupa suja gerava ratos, 

adultos e completamente formados”.  Também era considerado acertado pelos 

naturalistas que os intestinos produzissem espontaneamente vermes e que a carne 

putrefacta gerasse moscas.  

Conta-se que um professor de Direito Romano começava a sua lição sobre o imposto na 

Roma da Antiguidade dizendo aos seus alunos: 

 “O imposto em Roma, meus senhores começou por não existir.” 30 

                                                           
 
30 ENTRALGO, Pedro Laín – “ Corpo e Alma – Estrutura dinâmica do corpo humano”, Editora 
Almedina, p. 119. 
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Por grande maioria de razão pode dizer-se o mesmo da matéria, porque o começo do 

tempo – do nosso tempo – foi precedido por um estado da realidade cósmica em que a 

matéria não existia.  

Que havia no cosmos antes de a matéria se formar? 

 Como se formou a matéria?  

Como se formou a vida? 

Todas estas teorias consideravam possível o surgimento de Vida a partir de matéria 

inanimada, fosse qual fosse o agente catalisador dessa transformação, daí o estarem 

englobadas na designação geral de Abiogénese. 
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BIOGENESE 
 

No século XVII Francisco Redi, naturalista e poeta, pôs em causa as ideias de 

Aristóteles, negando a existência do princípio activo e defendendo que todos os 

organismos vivos surgiam a partir de inseminação por ovos e nunca por geração 

espontânea.  

Para Aristóteles31, a biologia era de facto, a ciência da vida e situava-se no 

âmbito da física (como a própria psicologia), pois está centrada na relação entre 

acto e potência. 
                                                           
 
31 Filósofo grego nascido em 384 a.C., um dos maiores pensadores de todos os tempos e 

considerado o criador do pensamento lógico. 

Aristóteles (em grego, Αριστοτέλης) nasceu em Estagira, na Calcídica, mas apesar de ser na 

Macedónia, o grego era o idioma falado.  

Era filho de Nicómaco, amigo e médico pessoal do rei macedónio Amintas II, pai de Filipe II da 

Macedónia e avô de Alexandre, o Grande. 

 É provável que o interesse de Aristóteles por biologia e fisiologia decorra da actividade médica 

exercida pelo pai. 

Com cerca de 16 ou 17 anos partiu para Atenas, maior centro intelectual e artístico da Grécia.  

Como muitos outros jovens de seu tempo, foi para lá prosseguir os estudos. Duas grandes 

instituições disputavam a preferência dos jovens: a escola de Isócrates, que visava preparar o 

aluno para a vida política, e Platão e sua Academia, com preferência à ciência (episteme) como 

fundamento da realidade.  

Apesar do aviso de quem não conhecesse Geometria ali não deveria entrar, Aristóteles decidiu-

se pela Academia platónica e nela permaneceu 20 anos, até 347 a.C., ano que morreu Platão. 

Com a morte do grande mestre e com a escolha do sobrinho de Platão, Espeusipo, para a chefia 

da Academia, Aristóteles partiu para Assos com alguns ex-alunos.  

Dois factos parecem relacionar-se com esse episódio: Espeusipo representava uma tendência 

que desagradava imensamente Aristóteles, isto é, a matematização da filosofia; e Aristóteles ter-

se sentido preterido (ou rejeitado), já que se julgava o mais apto para assumir a direcção da 

Academia. 
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No entanto, Redi para demonstrar a veracidade da sua teoria, realizou uma experiência 

que se tornou célebre pelo facto de ser a primeira, registada, a utilizar um controlo. 

                                                                                                                                                                          

 

Em Assos, Aristóteles fundou um pequeno círculo filosófico com a ajuda de Hérmias, tirano 

local e eventual ouvinte de Platão. Lá ficou por três anos e casou-se com Pítias, sobrinha de 

Hérmias. 

Assassinado Hérmias, Aristóteles partiu para Mitilene, na ilha de Lesbos, onde realizou a maior 

parte de suas famosas investigações biológicas. 

 No ano de 343 a.C. chamado por Filipe II, tornou-se preceptor de Alexandre, função que 

exerceu até 336 a.C., quando Alexandre subiu ao trono. 

Nesse mesmo ano, de volta a Atenas, fundou o «Lykeion», origem da palavra Liceu cujos alunos 

ficaram conhecidos como peripatéticos (os que passeiam), nome decorrente do hábito de 

Aristóteles de ensinar ao ar livre, muitas vezes sob as árvores que cercavam o Liceu. 

 Ao contrário da Academia de Platão, o Liceu privilegiava as ciências naturais. Alexandre 

mesmo enviava ao mestre exemplares da fauna e flora das regiões conquistadas.  

O seu trabalho cobria os campos do conhecimento clássico de então: filosofia, metafísica, 

lógica, ética, política, retórica, poesia, biologia, zoologia, medicina e não só estabeleceu as 

bases de tais disciplinas quanto a sua metodologia científica. 

Aristóteles dirigiu a escola até 323 a.C., pouco depois da morte de Alexandre. Os sentimentos 

antimacedónios dos atenienses voltaram-se contra ele que, sentindo-se ameaçado, deixou Atenas 

afirmando não permitir que a cidade cometesse um segundo crime contra a filosofia (alusão ao 

julgamento de Sócrates). 

 Deixou a escola aos cuidados de seu principal discípulo, Teofrasto (371 a.C. - 287 a.C.) e 

retirou-se para Cálcis, na Eubéia, onde morreu no ano seguinte. Aristóteles foi o verdadeiro 

fundador da zoologia – levando-se em conta o sentido etimológico da palavra. A ele se deve a 

primeira divisão do reino animal. 

Aristóteles é o pai da teoria da Abiogénese, que durou até séculos mais recentes, segundo a qual 

um ser nascia de um germe da vida, sem que um outro ser precisasse gerá-lo (excepto os 

humanos): um exemplo é o das aves que vivem à beira das lagoas, cujo germe da vida estaria 

nas plantas próximas. 
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Colocou carne em 8 frascos. Selou 4 deles e deixou os restantes 4 abertos, em contacto 

com o ar.   Em poucos dias verificou que os frascos abertos estavam cheios de moscas e 

de outros vermes, enquanto que os frascos selados se encontravam livres de 

contaminação. 

 Esta experiência parecia negar, inequivocamente a abiogénese de organismos 

macroscópicos, tendo sido aceite pelos naturalistas da época.  

No entanto, a descoberta do microscópio veio levantar a questão novamente. A teoria da 

Abiogénese foi parcialmente reabilitada pois parecia a única capaz de explicar o 

desenvolvimento de microrganismos visíveis apenas ao microscópio. 

Esta situação manteve-se até ao final do século XVIII, quando o assunto foi novamente 

debatido por dois famosos cientistas da época, Needham e Spallanzani.  

Needham utilizou várias infusões, que colocou em frascos. Esses frascos foram 

aquecidos e deixados ao ar durante alguns dias. Observou que as infusões rapidamente 

eram invadidas por uma multitude de microrganismos.  Interpretou estes resultados pela 

geração espontânea de microrganismos, por acção do princípio activo de Aristóteles.  

Spallanzani usou nas suas experiências 16 frascos. Ferveu durante uma hora diversas 

infusões e colocou-as em frascos. Dos 16 frascos, 4 foram selados, 4 fortemente 

rolhados, 4 tapados com algodão e 4 deixados abertos ao ar. Verificou que a 

proliferação de microrganismos era proporcional ao contacto com o ar. Interpretou estes 

resultados com o facto de o ar conter ovos desses organismos, logo toda a Vida proviria 

de outra, preexistente.   

No entanto, Needham não aceitou estes resultados, alegando que a excessiva fervura 

teria destruído o princípio activo presente nas infusões. 

Nasceu então a 27 de Dezembro de 1822, em Dale, no Leste de França, Louis 

Pasteur32.  

                                                           
 
32 Terceiro filho de Jean-Joseph Pasteur, industrial de peles. 

Louis frequentou a escola de Arbois e em 1839 entrou para o Colégio Real e Besançon para 

cursar Letras e Ciências, mas curiosamente não teve grande nota a Química, disciplina que o 

tornaria famoso e admirado. 
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Seguiu-se a Escola Normal Superior, em 1843, tendo-se distinguido como bom aluno nas 

Cadeiras de Física, Matemática e Química. Os colegas admiravam a sua vontade indomável e as 

muitas horas que dedicava ao estudo. 

Pasteur fez o doutoramento em Ciências, a 23 de Agosto de 1847, apenas com 25 anos. Nesse 

tempo a ignorância sobre as bactérias era grande e não se sabia que estavam espalhadas no ar, 

por todo o lado.  

O médico húngaro Ignaz Semmelweisse, nesse mesmo ano aconselhava todos os médicos a 

lavarem bem as mãos com água e sabão. Esse simples gesto fez decrescer significativamente o 

número de parturientes que sucumbia, devido a febres contraídas logo após o parto, provocadas 

por germes. 

Mais tarde Pasteur estudaria também os efeitos dos micróbios (termo que data de 1878) 

causadores das febres puerperais.  

Um dos fundadores da química orgânica foi Jean-Baptiste Dumas, que Pasteur sempre 

considerou o seu pai espiritual, a cujas aulas assistiu na Sorbonne e que foram o incentivo para 

que o jovem Luís estudante se sentisse atraído em prosseguir os estudos da química do sangue. 

 Depois, entre 1844 e 1847, Pasteur iria estudar os ácidos contidos nos frutos observando-os ao 

microscópio e expondo-os à luz polarizada, até chegar a conclusões inéditas. Foi o seu primeiro 

triunfo científico, que apresentou publicamente na Academia das Ciências de Paris.  

Já professor de Química em Estrasburgo, aos 27 anos, casa com Marie Laurent, filha do reitor 

da universidade dessa cidade, e tiveram cinco filhos, tendo apenas dois chegados à idade adulta. 

As mortes de dois filhos ainda muito pequenos com febre tifóide afectaram vivamente o casal 

Pasteur e foram decisivos para o prosseguimento dos estudos e investigações sobre as doenças 

causadas por micróbios. 

Porém Pasteur ficou sobretudo famoso pela descoberta da vacina contra a raiva, em particular 

pela circunstância de estar em risco a vida de uma criança.  

É mundialmente conhecido o caso do rapazinho alsaciano de nove anos, José Meister, que, em 

Julho de 1885 foi mordido catorze vezes por um cão com a doença da raiva.  

A mãe suplicou a Pasteur que lhe salvasse o filho. Até à data ninguém sobrevivera a estas 

mordeduras. O cientista esteve hesitante, porque ainda só testara a sua vacina em animais e era 

um risco enorme experimentá-lo num ser humano. Pasteur disse mesmo ao seu colega de 

investigação Emílio Roux que estava disposto a servir ele próprio de cobaia para poder testar a 

reacção. Porém surgiu esta emergência e Pasteur passou momentos de angústia até se decidir. 

E pensou: se o rapaz morre depois de vacinado?  

Como as hipóteses de sobrevivência sem vacina eram nulas, arriscou.  
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Louis Pasteur era químico e hoje diríamos biólogo, mas não era médico, por isso não podia ser 

ele a ministrar a vacina sob pena de ser processado. Pediu então ao dr. Grancher, seu 

assistente que o fizesse. Sessenta horas depois de ter sido mordido, José Meister recebeu a 

primeira de 12 injecções anti-raiva, que lhe foram sendo injectadas uma após outra sob apertada 

vigilância. Família e cientistas aguardaram várias semanas. Por fim o jovem sobreviveu. 

Este jovem ficou para sempre agradecido a Pasteur e deu mesmo a vida por ele. 

A repercussão do sucesso da vacina anti-rábica foi tal que a Academia das Ciências desenvolveu 

um projecto para criar uma instituição de investigação (futuro Instituto Pasteur) que foi bem 

acolhido no estrangeiro, tendo o próprio czar Alexandre III contribuído com cem mil francos.  

O Instituto foi inaugurado em 1888, no mesmo ano em que Vicent Van Gogh pintava na 

Provença, a sequência dos «Girassóis».  

Pasteur foi admitido como membro da Academia de Medicina, em 1873 e em 1882 na 

Academia Francesa. 

Em 1940, na 2ª Guerra Mundial, quando as tropas de Hitler invadiram a França, um grupo de 

militares quís forçar a entrada do Instituto Pasteur – onde repousam, numa cripta, os restos 

mortais de Pasteur.  

José Meister era o responsável pela segurança e, ao verificar que não conseguia impedir que os 

nazis entrassem, suicidou-se (os cientistas nazis tinham a paranóia de estudar os cérebros de 

pessoas consideras génios). Mas océrebro de Pasteur não foi roubado.  

Louis Pasteur já entrara na História pela sua descoberta, mas o seu contributo para a 

Humanidade foi muito maior. O estudo da fermentação levá-lo-ia a descobrir o porquê dos 

vitivinicultores, de diversas zonas do seu país verificarem, com tanta frequência que os seus 

vinhos se transformavam em vinagre, sendo uma enorme perca para a economia francesa. 

Isto passou a ser particularmente grave a partir de 1860, depois de assinado o tratado comercial 

entre a França e a Grã-Bretanha, por se verificar que grande percentagem dos vinhos não 

resistiam à viagem, estragando-se irremediavelmente. 

Nessa época a França produzia 50 milhões de hectolitros de vinho por ano. A perda do precioso 

líquido era uma calamidade. 

 O imperador Napoleão III (sobrinho de Napoleão Bonaparte) pediu a Pasteur que investigasse o 

porquê da fermentação do vinho e proporcionou-lhe as melhores condições de trabalho, 

equipando laboratórios para que o grande químico pudesse dedicar-se inteiramente a essa 

investigação.  

Foi criado, em 1867 o laboratório de físico-química expressamente para Pasteur, na Escola 

Normal Superior. Depois de aturados estudos o cientista descobriu que submetendo o vinho a  
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um aquecimento elevado durante alguns segundos, e logo de seguida, a um repentino 

abaixamento da temperatura a menos de dez graus, matava os germes que alteravam os líquidos. 

Este sistema foi depois utilizado na cerveja e vinho, daí o termo “pasteurizado” que todos 

conhecemos.  

Este cientista ao verificar a disseminação de germes no ar lançou as bases da microbiologia 

(1858-1864).  

Também estudou a doença que atacava os bichos-da-seda ainda em casulo. Como se sabe, a 

França tem uma centenária tradição de fabrico de seda natural e as descobertas de Pasteur 

tiveram uma imensa repercussão na economia do País. 

Modesto e simples, Pasteur recusou receber cem mil francos pelos direitos da vacina contra o 

carbúnculo que até então dizimava os carneiros da África do Sul e recordava com pesar que o 

seu colega alemão Liebig tinha autorizado que o seu nome fosse comercializado nas famosas 

sopas enlatadas. 

Hoje poucos sabem que Justus von Liebig (1803-1873) foi um eminente químico alemão que 

estudou a fermentação dos frutos e legumes e foi o fundador da química orgânica, em 1840.  

 Na vida do casal Pasteur também havia convites irrecusáveis, como aquele que lhes foi feito 

pelo Imperador Napoleão III para irem passar uns dias com o casal imperial a Compiègne. 

Pasteur aos 46 anos é vítima de uma trombose que lhe paralisou o lado esquerdo do corpo, mas 

continuou a trabalhar, mas sabe-se que o cientista era difícil no trato com os colaboradores. Um 

deles queixava-se.  

“É uma excelente pessoa, excepto quando trabalhamos com ele. Aí, é inflexível e autoritário”.  

Por essa época o médico e cientista Robert Koch (1843-1910), prémio Nobel da Medicina em 

1905, descobriu, com base nas investigações de Pasteur, que o germe do antraz (doença grave 

detectada primeiro nos animais e de fácil propagação aos humanos) poderia ser estudado em 

laboratórios. 

Koch descobre a causa infecciosa da tuberculose, um micróbio que ficou conhecido como 

“bacilo de Koch.” 

Pasteur também tinha as suas intolerâncias e não quís trabalhar com Koch, porque este, além de 

alemão, tinha sido militar e lutado contra a França na sangrenta guerra franco-prussiana entre 

1870-1871.  

Pasteur passou a usufruir de uma pensão dada pelo governo de Napoleão III, a partir de 1887.  

Sempre a trabalhar, em 1882 descobre a cura do carbúnculo. 

Aos 70 anos recebeu da III República Francesa uma grandiosa homenagem, na Sorbonne, 

estando presentes representantes dos Governos de Itália, Rússia, Suécia, Alemanha e Turquia.  



REGADAS, SUSANA----------------------------------------------------------------------TESE DE MESTRADO 

 66

A polémica em torno da questão da Abiogénese, manteve-se até 1862, quando este 

francês, Louis Pasteur, pôs definitivamente termo à ideia de geração espontânea com 

uma série de experiências conservadas para a posteridade pelos museus franceses.  

Pasteur colocou diversas infusões em balões de vidro, em contacto com o ar. Alongou 

os pescoços dos balões á chama, de modo a que fizessem várias curvas. Ferveu os 

líquidos até que o vapor saísse livremente das extremidades estreitas dos balões. 

Verificou que, após o arrefecimento dos líquidos, estes permaneciam inalterados, tanto 

em odor como em sabor. No entanto, não se apresentavam contaminados por 

microrganismos.   

Para eliminar o argumento de Needham, quebrou alguns pescoços de balões, 

verificando que imediatamente os líquidos ficavam infestados de organismos. Concluiu, 

assim, que todos os microrganismos se formavam a partir de um qualquer tipo de 

partícula sólida, transportada pelo ar.  Nos balões intactos, a entrada lenta do ar pelos 

pescoços estreitos e encurvados provocava a deposição dessas partículas, impedindo a 

contaminação das infusões.  
                                                                                                                                                                          

 

Deve-se à rainha D. Amélia de Orleães e Bragança, de origem francesa, a iniciativa de abrir em 

Portugal o primeiro Instituto Pasteur.  

Louis Pasteur morreu a 28 de Setembro de 1895, e a viúva opôs-se a que fosse para o Panteón 

onde repousam os notáveis de França.  

No ano seguinte passou a repousar numa cripta especialmente concebida para ele no Instituto 

Pasteur. As cerimónias fúnebres ocorreram em 5 de Outubro no Palácio de Versalhes e tiveram 

as honras de um funeral de Estado.  

O cortejo fúnebre saiu da basílica de Nôtre-Dame e o presidente da República Feliz Faure 

esteve presente.  

O rei D. Carlos de Portugal fez-se representar pelo seu ajudante de campo e o elogio fúnebre 

coube a Poincaré, ministro da Instrução.  

Pasteur ocupa um lugar cimeiro na Ciência mundial do séc. XIX. 

Todo este relato biográfico podendo parecer exaustivo, (em que eu própria possa partilhar dessa 

opinião), parece-me no entanto extremamente útil para além de esclarecedor, permitindo de uma 

maneira profícua e clara, uma visão abrangente e a contextualização quer do plano científico, 

quer da realidade social que se vivia nessa altura. 
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Ficou definitivamente provado que, nas condições actuais, a Vida surge sempre de outra 

Vida, preexistente.  

Mas, como surgiu a Vida pela primeira vez?   

Termino com uma observação de Daniel Serrão, que vai de encontro à tentativa de 

resposta à questão levantada: 

 “…parece-me que a racionalidade lógica de todo o acontecer biológico está no 

entendimento da sucessão temporal das construções materiais nas quais se exprime a 

vida e na sua justificação causal. Por isso tenho escrito que a lógica da biologia é uma 

archeológica e com ela se deve erguer, progressivamente uma archeo-biologia. O 

conceito de natura naturans puramente especulativo, poderá ter, numa archeo-biologia, 

sempre a enriquecer-se com os resultados da investigação científica, uma concretização 

mais apelativa para o nosso tempo e mais capaz de levar à compreensão do homem 

moderno.”33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
33 TORRES LIMA, António Carneiro – Bioética e Antropologia. Colectânea Bioética Hoje – VIII, 2004. 
p. 16 
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PANSPERMIA OU TEORIA COSMOZOICA 
 

No final do século XIX vários cientistas alemães, nomeadamente Liebig, Richter e 

Helmholtz, tentaram explicar o aparecimento da Vida na Terra com a hipótese de que 

esta tivesse sido trazida doutro ponto do Universo sob a forma de esporos resistentes, 

nos meteoritos – teoria Cosmozóica.  

A presença de matéria orgânica em meteoritos encontrados na Terra tem sido usada 

como argumento a favor desta teoria, o que não invalida a possibilidade de 

contaminação terrestre, antes da queda do meteorito.  

Actualmente já foi comprovada a existência de moléculas orgânicas no espaço, como o 

formaldeído, álcool etílico e alguns aminoácidos. No entanto, estas moléculas parecem 

formar-se espontaneamente, sem intervenção biológica.  

O físico sueco Arrhenius propôs uma teoria semelhante, segundo a qual a Vida se teria 

originado em esporos impelidos por energia luminosa, vindos numa “onda” do espaço 

exterior. Chamou a esta teoria Panspermia (sementes por todo o lado).  

Actualmente estas ideias caíram em descrédito pois é difícil aceitar que qualquer esporo 

resista á radiação do espaço, ao aquecimento da entrada na atmosfera, etc.  

Apesar disso, na década de 80 deste século, Crick (um dos descobridores da estrutura do 

DNA) e Orgel sugeriram uma teoria de Panspermia dirigida, em que o agente inicial da 

Vida na Terra passaria a ser colónias de microrganismos, transportadas numa nave 

espacial não tripulada, lançada por uma qualquer civilização muito avançada. A Vida na 

Terra teria surgido a partir da multiplicação desses organismos no oceano primitivo.  

Apesar de toda a boa vontade envolvida, nenhuma destas teorias avança 

verdadeiramente no esclarecimento do problema pois apenas desloca a questão para 

outro local, não respondendo à questão fundamental:  

Como surgiu a vida?   

Estará a árvore da vida de cabeça para baixo? 

Ora aqui estão duas perguntas com intrigantes respostas, segundo as mais recentes 

investigações.    



REGADAS, SUSANA----------------------------------------------------------------------TESE DE MESTRADO 

 69

Temos sempre referido que a chamada árvore da Vida tem na sua base os seres 

procariontes (bactérias e arqueobactérias), organismos simples com uma única cópia de 

cromossomas circulares, tendo os restantes grupos (eucariontes) surgido quando 

conjuntos dessas bactérias se agruparam para formar células complexas, ditas 

eucarióticas.    

Actualmente considera-se que o inverso tenha sido muito mais provável!  

Os primeiros organismos não teriam sido do tipo bactéria, não vivendo em fontes 

termais ou aberturas vulcânicas no fundo do mar. Deverão, pelo contrário, ter sido 

muito mais semelhantes a protozoários, com genomas fragmentados (em vários 

pequenos cromossomas lineares) e poliplóides (com várias cópias do mesmo gene para 

impedir que "erros" na transcrição impedissem a sua sobrevivência).  

Teriam, também, preferido os locais mais frios.  

Tal como Patrick Forterre, entre outros cientistas, tem referido, as bactérias terão 

aparecido mais tarde, não sendo primitivas mas altamente especializadas. Esta alteração 

tão radical no tipo celular teria sido o resultado da adaptação a locais quentes, onde as 

temperaturas até 170ºC tendem a causar mutações nos processos hereditários.    

 Assim "simplificadas", as bactérias tornaram-se altamente competitivas em nichos onde 

a rapidez de reprodução é uma vantagem (parasitismo e necrofagia, por exemplo).  

Os restantes organismos, pelos habitats ocupados, nunca sofreram uma tamanha pressão 

selectiva para se tornarem simples e rápidos, pelo que retiveram o maior número de 

genes possível, em vez da simplicidade de utilização. 
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TEORIA OPARIN 
 

No entanto, um ponto de viragem fundamental ocorreu com as teorias de Pasteur e de 

Darwin, permitindo abordar o problema sob uma perspectiva diferente.   

Dados obtidos a partir de diversos campos da ciência permitiram ao russo Alexander 

Oparin formular uma teoria revolucionária, que tentava explicar a origem da Vida na 

Terra, sem recorrer a fenómenos sobrenaturais ou extraterrestres: 

O Sol e os planetas do Sistema Solar formaram-se simultaneamente, a partir da mesma 

nuvem de gás e poeiras cósmicas, há cerca de 4700 M. a.;  

A análise espectral de estrelas permitiu a conclusão de que as leis químicas são 

universais. As estrelas têm vários estádios de desenvolvimento, encontrando-se o Sol 

numa fase intermédia da sua “vida”. Estes factos permitem deduzir que os constituintes 

dos outros planetas e do Sol, dada a sua origem comum, devem ser os mesmos que a 

Terra primitiva conteve. 

 A atmosfera primitiva da Terra deve ter contido H2 , CH4 e NH3, como Júpiter ou 

Saturno, cuja gravidade impediu a dissipação desses gases para o espaço;  

A Terra apresenta diversas superfícies de descontinuidade, separando zonas bem 

definidas provavelmente devidas a, na formação do planeta, os elementos mais pesados 

(Fe, Ni) se terem acumulado no centro, os intermédios (Al, Si) na crusta e os mais leves 

(H, N, C) na camada gasosa externa;    

Os vulcões lançam gases para a atmosfera;  

As rochas sedimentares com mais de 2300 M. a. em África e na América do Norte são 

menos oxidadas que as mais recentes, revelando uma atmosfera pobre em oxigénio 

molecular. 

Este facto observa-se pela presença de grande quantidade de pechblenda, um mineral de 

urânio facilmente oxidável. 

 Por outro lado, o óxido de ferro apenas surge em depósitos com menos de 2000 M. a., 

altura em que se considera que a quantidade de oxigénio na atmosfera rondaria 1% da 

actual;  
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O mundo biológico reflecte uma unidade de origem e constituição;  

Os elementos fundamentais dos seres vivos são C, H, O, N, P e S, vulgarmente 

abreviado para CHNOPS;  

Os compostos orgânicos básicos são os aminoácidos, bases púricas e pirimídicas, oses e 

ácidos gordos;  

As provas da evolução são irrefutáveis, demonstrando que as condições e os organismos 

nem sempre foram o que são actualmente;  

Muitos compostos orgânicos já foram sintetizados em laboratório, como a insulina e a 

ureia;  

Podem criar-se, em laboratório, agregados de moléculas sob a forma de coacervados;  

Existem fósseis de organismos com 3000 M. a., os estromatólitos, estruturas resultantes 

da deposição de CaCO3, retido e segregado por comunidades de cianobactérias, 

presentes em água doce e salgada;    

Os raios U.V. podem promover reacções entre compostos e degradar moléculas 

orgânicas;  

A Vida na Terra, como a conhecemos, só é possível devido à filtragem dos U.V. pela 

camada de ozono (O3) da atmosfera superior.  

Quando a comunidade científica aceitou, finalmente, a ideia da lenta evolução das 

espécies, estava o terreno propício para o surgimento da primeira explicação racional 

para a origem da Vida e esta surgiu em 1924. 

Oparin considerou que as condições para a origem da Vida surgiram como uma etapa 

natural, incluída no constante movimento da matéria.  

Tendo por base dados fornecidos por várias ciências, como anteriormente referido, 

Oparin desenvolveu a sua teoria baseada no princípio: as condições existentes na Terra 

primitiva eram diferentes das de hoje.   

Particularmente, a atmosfera seria redutora, ou seja, sem oxigénio mas rica em 

hidrogénio. Este facto teria como consequência directa a falta de ozono nas camadas 

superiores da atmosfera e o bombardeamento constante da superfície da Terra com raios 

U.V. Nessa atmosfera, o H2, seu principal constituinte, tenderia a reduzir as outras 

moléculas. Seria, também, uma atmosfera sem azoto e sem dióxido de carbono.   
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A sua constituição segundo Oparin, resultante da reacção dos gases provenientes da 

actividade vulcânica, seria: hidrogénio (H2), metano (CH4), amoníaco (NH3) e vapor de 

água.  Estudos posteriores indicam que a atmosfera primitiva conteria ainda dióxido de 

carbono (CO2), azoto (N2), monóxido de carbono (CO) e sulfureto de hidrogénio 

(H2S).   

A temperatura à superfície seria superior ao ponto de fusão do gelo mas inferior ao seu 

ponto de ebulição (0 - 100ºC). 

A água terá sido decomposta, a quente, em hidrogénio, que se escapou para o espaço, e 

oxigénio, que se incorporou nas rochas.  O restante vapor de água ter-se-á condensado, 

originando os oceanos, enquanto as chuvas intensas, correndo sobre os continentes, lhes 

extraíam o cálcio. Este ter-se-á acumulado em espessas camadas de sedimentos, que 

foram reincorporadas pelo manto.  Este facto libertou a atmosfera de dióxido de 

carbono, evitando o desenvolvimento do efeito de estufa que existe em Vénus.  

Esta mistura de gases, sujeita á acção de U.V., do calor da crusta em fase de 

arrefecimento, da radioactividade natural dos compostos recém formados e da 

actividade vulcânica, teria dado origem a compostos orgânicos simples em solução - 

sopa primitiva.  

Esta explicação permitia ultrapassar a dificuldade da formação das primeiras bio 

moléculas (aminoácidos, oses, bases azotadas e ácidos gordos) pois estas teriam tido 

uma origem em moléculas inorgânicas.   

A existência de certas rochas contendo minerais assimétricos, como as argilas, teriam 

facilitado a estruturação desses monómeros em polímeros, funcionando como 

catalisadores inorgânicos.  

Segundo Oparin, os conjuntos moleculares ter-se-iam agregado numa estrutura rodeada 

por uma espécie de “membrana” de cadeias simples hidrocarbonadas, que a isolava do 

meio – coacervado.   

Os coacervados derivam de um processo natural nas soluções de polímeros fortemente 

hidratados. Há uma separação espontânea de uma solução aquosa, inicialmente 

homogénea, em duas fases, uma rica em polímeros e outra quase exclusivamente 

água.  Esta situação deve-se à atracção entre moléculas polares e repulsão entre 

moléculas polares e apolares. 
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O coacervado é uma gotícula coloidal (formada por partículas muito pequenas mas 

maiores que as moléculas com polaridade) rica em polímeros em suspensão num meio 

aquoso. A membrana do coacervado é formada por moléculas de água dispostas em 

redor dos polímeros. O coacervado pode interagir com o meio, incorporando moléculas 

na sua estrutura, crescer e dividir-se. À medida que novas moléculas se iam agregando, 

se a nova combinação molecular não fosse estável, o coacervado destruía-se. Se fosse 

estável o coacervado aumentava de tamanho, até que se dividia em dois.   

No interior do coacervado, algumas moléculas catalisavam novas combinações, 

enquanto outras, auto replicáveis, começavam a controlar as reacções metabólicas. 

Deste modo, este conjunto de moléculas funcionaria como uma pré-célula, constituindo 

uma primeira manifestação de Vida.   

Estudos recentes apontam para a importância dos ácidos nucleicos no processo inicial 

do desenvolvimento da Vida. 

O RNA terá sido a primeira molécula a surgir, já que este ácido nucleico forma curtas 

cadeias espontaneamente em ambientes semelhantes aos propostos nesta teoria. Além 

disso, o RNA liga-se temporariamente a locais específicos de outras moléculas, 

catalisando reacções na célula viva, na ausência de enzimas, funcionando 

simultaneamente como DNA e proteína durante a evolução celular. 

Obter-se-iam assim, os pilares moleculares da Vida, os ácidos nucleicos e as proteínas: 

sem ácidos nucleicos não há proteínas, ou seja, não há estrutura e controlo das reacções 

(enzimas) e sem proteínas (estruturais como as histonas e enzimáticas) não há 

replicação de DNA. Esta pré-célula, provavelmente semelhante a uma bactéria, seria 

heterotrófica, alimentando-se do “caldo orgânico” abiótico do meio.    

Nos milhões de anos seguintes, a selecção natural terá conduzido esta evolução química, 

favorecendo conjuntos moleculares bem adaptados e eliminando outros, devido à 

rarefacção dos nutrientes nos oceanos.   

Assim, para sobreviverem, estas células poderão ter evoluído para uma situação de 

autotrofia, necessitando de grande quantidade de electrões, como por exemplo o 

hidrogénio, dióxido de carbono ou moléculas sulfurosas. Não parece coincidência que a 

grande maioria de bactérias autotróficas actuais pertencerem ao grupo das bactérias 

sulfurosas. 
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Com o surgimento das cianobactérias fotossintéticas a acumulação de oxigénio 

molecular criou a necessidade do surgimento de estruturas protectoras contra esse gás 

altamente agressivo. 

O oxigénio molecular é um verdadeiro veneno para os organismos que não disponham 

de mecanismos enzimáticos protectores (catalase ou peroxidase, por exemplo) capazes 

de reduzir os subprodutos altamente nocivos do metabolismo oxidativo (peróxido e 

superóxido de hidrogénio). 

Os dados geofísicos indicam que o oxigénio molecular surgiu gradualmente na 

atmosfera há cerca de 2000 M. a. 

O oxigénio teve um papel fundamental no desenvolvimento e complexificação das 

estruturas biológicas, como se pode constatar pelos exemplos seguintes: 

• Capacidade de divisão celular depende da formação do complexo actina – 

miosina, impossível sem oxigénio;  

• Síntese de esteróis, ácidos gordos e colagénio é impossível sem oxigénio;  

• Metabolismo aeróbio fornece mais de 15 vezes mais energia que o anaeróbio;  

• Camada de ozono permitiu a vida em terra. Esta teoria explicativa do 

aparecimento do primeiro ser vivo necessitava, no entanto, de provas factuais 

que a apoiasse. 

Para isso, diversos cientistas simularam, em laboratório, as condições que o seu autor 

considerava terem existido na Terra primitiva, entre eles Stanley Miller, cuja 

experiência se tornou célebre.  Esta experiência foi concebida para testar a possibilidade 

da formação de monómeros abioticamente, nas condições da teoria de Oparin. 

Em 1953, Miller introduziu num balão uma mistura de metano, amoníaco, hidrogénio e 

água.   

Essa mistura era constantemente bombardeada por descargas eléctricas de 60000 V e 

mantida a circular no aparelho pelo vapor de água criado pela ebulição da água. 

Este procedimento foi mantido durante uma semana, após a qual se recolhem amostras 

que são analisadas por cromatografia. 

As análises mostraram que o líquido amarelado que se tinha formado continha vários 

tipos de aminoácidos (alanina, ácido aspártico e glutamato) e ácidos orgânicos simples 

(fórmico, acético, propiónico, láctico e succínico) usuais nos seres vivos.   
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Juan Oro, outro investigador, demonstrou que era possível obter abioticamente as bases 

púricas e pirimídicas que compõem os ácidos nucleicos, aquecendo ácido cianídrico e 

amoníaco, por sua vez obtidos abioticamente de hidrogénio, monóxido de carbono e 

azoto molecular. 

Saliente-se que uma das bases, a adenina, não só faz parte dos ácidos nucleicos mas 

também é fundamental para a formação de coenzimas como o NAD+ e o NADP+ e do 

ATP. 

Sidney Fox testou a etapa seguinte, a formação abiótica de polímeros a partir dos 

monómeros. 

Dado que a concentração de monómeros nos oceanos primitivos deveria ser baixa e que 

as reacções de polimerização são reacções de desidratação, estas não seriam fáceis de 

obter em condições naturais. 

Assim, foi proposto que as polimerizações teriam ocorrido apenas em condições 

especiais, que aumentavam artificialmente a concentração de monómeros e catalisavam 

as reacções. 

É sabido que as argilas são rochas formadas por camadas aluminossilicatos hidratados 

com grande quantidade de cargas positivas e negativas. Por este motivo estas rochas 

captam moléculas carregadas com grande facilidade pelo processo de adsorsão. Este 

poderia ser um meio de facilitar a polimerização, tal como a congelação, evaporação, 

calor, etc. 

Fox testou esta possibilidade aquecendo a 200ºC misturas de aminoácidos obtidos 

abioticamente sobre pedaços de rocha. Obteve cadeias polipeptídicas, que designou 

proteinóides, e que podiam ser usadas como alimento por bactérias e podiam apresentar 

capacidade catalítica (uma pré-enzima). 

Com estes proteinóides, Fox obteve ainda o passo seguinte da teoria de Oparin, a 

formação de coacervados, estruturas que Fox designou microsferas, por aquecimento á 

ebulição seguido de arrefecimento. 

• As microsferas aparentavam ter propriedades osmóticas através da sua 

membrana de moléculas de água, comportando-se como uma pré-célula. O 

hidrogénio é muito leve e escapa-se à gravidade da Terra com muita facilidade 

(quanto mais elevada a temperatura da atmosfera superior, mais facilmente se 

escapa) logo talvez não tenha predominado na atmosfera primitiva;   
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• O oxigénio poderia existir em maior quantidade pois as enormes quantidades de 

vapor de água produzidas podiam ser decompostas em hidrogénio e oxigénio 

pelos U.V., tendo-se o hidrogénio escapado e o oxigénio acumulado na 

atmosfera. Se este processo fosse em grande escala, a atmosfera ter-se-ia tornado 

rica em oxigénio;   

• A atmosfera interage permanentemente com as rochas logo a análise destas 

poderia dar uma ideia aproximada da constituição daquela. Algumas rochas 

sedimentares foram formadas em condições redutoras, factor tido como 

argumento a favor da teoria de Oparin. No entanto, actualmente ainda é possível 

a formação dessas rochas, apesar da atmosfera rica em oxigénio, nomeadamente 

em pântanos. Essas rochas formam-se em condições de decomposição anaeróbia 

de matéria orgânica no lodo.  

Por este motivo considera-se que, se tomadas no seu conjunto, as rochas de um dado 

período evidenciam que a atmosfera primitiva seria muito semelhante à de hoje. A 

dificuldade deste argumento é o facto de apenas existirem rochas com 3200 M. a., logo 

a atmosfera dessa época não ser redutora não invalida os pressupostos de Oparin pois 

considera-se que os primeiros organismos fotossintéticos teriam surgido á cerca de 3600 

M. a. Outro aspecto a considerar é que, mesmo com atmosfera oxidante, tal como na 

actualidade, era possível a presença de locais com condições redutoras (sob rochas ou 

no fundo de lagos ou oceanos) com elevadas concentrações moleculares, permitindo a 

evolução química proposta por Oparin. 

Como terão surgido as moléculas reguladoras e auto replicáveis?  

Não foi possível esclarecer devidamente se foi a proteína ou o ácido nucleico a primeira 

molécula a surgir na evolução química, ou se ambos surgiram simultaneamente. As 

proteínas e os ácidos nucleicos são as moléculas básicas de todos os organismos vivos. 

As proteínas têm uma função estrutural e enzimática e os ácidos nucleicos contêm a 

informação hereditária e os “programas” que controlam, pelas enzimas, todas as 

reacções dos seres vivos. Sem ácidos nucleicos não existe um plano de formação das 

proteínas, e sem enzimas não se realiza a cópia dos ácidos nucleicos.  

Actualmente considera-se que o RNA terá sido a primeira molécula a surgir, 

seguido de uma forma simplificada de síntese proteica. Os fosfatos e a ribose 

seriam moléculas comuns e a adenina pode ter sido formada espontaneamente, 
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tal como demonstrado por diversas experiências. Obter-se-ia, assim, uma 

molécula capaz de replicação devido á facilidade de emparelhamento de bases. 

No entanto, apesar de o RNA ser uma molécula mais reactiva que o DNA, tal 

não seria suficiente para catalisar reacções mais complexas, daí a necessidade 

do surgimento de uma outra molécula para realizar essas funções, as proteínas 

enzimáticas. As enzimas primitivas devem ter sido pequenos péptidos não 

específicos. Fox demonstrou nas suas experiências que alguns proteinóides 

tinham actividade catalítica mas verdadeiras enzimas apenas podem surgir após 

haver maneira de se conseguir reproduzir a sua sequência polipeptídica. Sabe-se 

que em condições pré-bióticas alguns polinucleótidos podem servir de matriz 

para a síntese não enzimática de polinucleótidos complementares.  

Apesar destes factos, facilmente se deduz que a grande maioria destas 

sequências não teria qualquer significado. 
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A OUTRA FACE DE DEUS 
 

Yves Coppens, antigo professor de Antropologia no Museu Nacional de 

História Natural e director do Museu do Homem, é hoje professor no Colégio de 

França e correspondente da Academia das Ciências.  

Participou, em pessoa, na descoberta de um grande número dos nossos 

antepassados que descreve; de facto, há perto de vinte anos que ele dirige 

expedições e escavações em África, designadamente no Chade e na Etiópia, e 

no Extremo Oriente, em particular na Indonésia e nas Filipinas. 

O seu livro é mais do que um registo das descobertas recentes de restos 

fossilizados de antigas acções humanas: é, com efeito, uma reflexão que um 

investigador de terreno, leva a efeito num dado momento da sua pesquisa.  

Homens e instrumentos.  

Primatas e Homens.  

África, Ásia e Europa. 

Coppens persegue as origens e o percurso da humanidade desde antes, 

confinada inicialmente a espaços específicos, alargada depois a todo o planeta.  

O homem não descende do macaco, mas de um macaco; a sua origem é única, o 

seu berço tropical, leste-africano, e a sua história mergulha num passado 

vertiginoso, cujos 70 últimos milhões de anos são contados na sua obra.  

Embora o processo evolutivo permaneça mal compreendido, a história tectónica 

e climática da Terra elucida muitas vezes de maneira inesperada o processo da 

selecção natural.  
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Yves Coppens escreveu: 

“L’histoire de l’Homme est donc une partie de l’histoire de la vie, qui est une 

partie de l’histoire de la  Terre, partie elle-même de l’histoire de l’Univers…”34 

Acrescentou ainda que: 

“La prolifération de la vie va être très vite très impressionnante, sa 

diversification aussi…”35 

Diz ainda que: 

“…Une histoire merveilleuse dans sa cohérence et son inventivité, où se 

trouvent chaque fois imbriqués position de la planète, mouvements des eaux, 

mouvements des terres, géographie et climats, histoire des plantes, histoire des 

bêtes et transformations des unes et des autres…”36 

 

Então uma pergunta que se poderá colocar será: 

Estamos sós no universo?  

 A busca insistente duma resposta para esta pergunta tem inquietado o Homem, 

desde os primórdios da humanidade. 

 Ao contemplar o firmamento numa noite sem nuvens, o Homem 

inevitavelmente sentiu que estava perante algo que o transcendia e que 

obrigatoriamente tinha uma componente divina. 

Assim, a esta altura, nada mais a propósito do que falar de um dos livros em que 

o criacionismo (uma das teorias para a origem ou aparecimento do Homem, se 

quisermos) está patente – a Bíblia. 

 

“Se é verdade que a Bíblia exerceu e ainda continua a exercer enorme influência 

na formação da cultura dos povos em que se difundiram as religiões que nela se 

inspiram, isso é particularmente – e talvez tragicamente – evidente para alguns 
                                                           

34 COPPENS, Yves- Le Genou de Lucy: L’histoire de l’Homme et l’histoire de son histoire, Poches Odile 

Jacob, Paris, 2000, p. 20.  

35 COPPENS, Yves- Le Genou de Lucy: L’histoire de l’Homme et l’histoire de son histoire, Poches Odile 

Jacob, Paris, 2000, p. 23.  

36 Ibidem, p. 25 
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trechos narrativos que mormente se imprimiram na memória colectiva desses 

mesmos povos. 

Entre estas narrações está sem dúvida a das origens do homem e da realidade 

em que ele está situado, narradas em Gen 2,4b – 3,24. Mais ainda do que o 

esplêndido cenário da criação em sete dias, descrita em termos ritmados e 

pregnantes em Gen 1,1 – 2,4a – de certo cultivada na recordação da tradição 

religiosa e num determinado sentido até “científica” (pensemos nas suas 

complexas representações pictóricas medievais) – a “história de Adão e Eva” 

imprimiu-se na mente e na sensibilidade colectiva e individual como narração 

de um trágico destino de que os homens se tornaram presa desde o princípio da 

sua vida sobre esta terra. Quando, além disso, tal narração foi enquadrada numa 

hermenêutica, primeiro judaica e depois cristã, que a inseriu num sistema onde 

funciona como primeiro acto de um processo salvítico que tenciona de algum 

modo libertar o homem da sua situação de mal e de pecado, é óbvio que as 

cores foscas da narração se carregaram ainda mais na memória e, por 

conseguinte, na hermenêutica imediata do leitor que se tornou, e ainda é, 

participante desse sistema salvítico por explícita adesão confessional ou mesmo 

só por simples pertença histórica ao ambiente em que tais confissões religiosas 

assumiram o predomínio ou até o monopólio cultural…”37 

De facto, o nosso conhecimento e mentalidade evoluíram, mas o fascínio pelo 

desconhecido continua bem vivo quando continuamos a olhar para o céu numa 

noite estrelada. 

 Onde anteriormente víamos deuses e deusas, hoje vemos galáxias, estrelas e 

planetas, mas continuamos sem uma resposta coerente para a ancestral questão 

da existência ou não de vida no universo.  

Será, de facto, a Terra o único corpo celeste a conter organismos vivos no 

universo?  

A visão antropocêntrica da vida no cosmos tem sido expressa em numerosos 

ritos sociais e religiosos que estabelecem a ligação estreita entre o Homem e o 

seu Criador divino.  

                                                           
 
37 VAZ, Armindo dos Santos – A Visão das Origens em Génesis 2,4b – 3,24: Coerência Temática e 
Unidade Literária, Edições Didaskalia – Edições Carmelo, Lisboa, 1996, p. 8. 
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Todos os livros sagrados das principais religiões que existiram e existem, 

defenderam ou defendem esse primado. O homem e a mulher, bem como todos 

os outros organismos vivos do nosso planeta seriam os únicos seres que 

habitariam o cosmos.  

Mas será de facto assim?  

Apesar de durante muitos anos se acreditar que os primeiros constituintes 

orgânicos terrestres se teriam formado nos oceanos primitivos do nosso planeta, 

diversas evidências parecem apontar para que, de igual modo, uma síntese 

exógena dessas moléculas tenha ocorrido, nomeadamente quando da formação 

do sistema solar. Este processo continuaria, igualmente, a ocorrer em regiões 

específicas da nossa galáxia.   

Os modelos ditos endógenos relativamente à síntese de compostos orgânicos, 

foram inicialmente equacionados independentemente por Alexander Oparin em 

1924 e por John Haldane em 1927. Segundo estes autores a evolução biológica 

teria sido precedida por uma evolução química. Oparin formulou um modelo em 

que os compostos orgânicos seriam resultado da acção de descargas eléctricas 

sobre a atmosfera primitiva terrestre, originando o conhecido “caldo ou sopa 

primitiva”. A atmosfera proposta por Oparin não continha oxigénio, sendo de 

natureza redutora.  

Em 1953, Standley Miller (então estudante de doutoramento na Universidade de 

Chicago) e Harold Urey, o seu orientador, conseguem produzir em laboratório 

aldeídos, ácidos carboxílicos e sobretudo aminoácidos, a partir de uma mistura 

de gases (metano, amoníaco, hidrogénio e vapor de água), a qual fora submetida 

a descargas eléctricas. A presença de água no estado líquido era igualmente 

fundamental para a formação dos referidos compostos. Neste sentido, os 

primeiros sistemas biológicos seriam o resultado da evolução progressiva de 

compostos orgânicos presentes na Terra primitiva no seio do “caldo ou sopa 

primitiva”. Com esta experiência iniciou-se um novo domínio experimental, o 

da química pré-biótica. Apesar destes resultados, existem actualmente fortes 

evidências que a atmosfera primitiva presente em Vénus, Terra e Marte seria 

diferente da proposta por Miller-Urey, sendo os gases dominantes 

provavelmente constituídos por dióxido de carbono, monóxido de carbono, 

azoto e vapor de água. Os gases utilizados na referida experiência seriam 
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característicos das atmosferas de planetas como Júpiter, Saturno, Urano e 

Neptuno.  

No entanto, a descoberta de meteoritos com grandes concentrações de carbono e 

argilas, como o de Orgueil (França, 1864), o de Murchison na Austrália (1969) 

e o de Allende no México (1969), no qual foram descobertos numerosos 

aminoácidos, veio alterar de forma significativa as noções sobre a síntese 

abiótica de compostos orgânicos no nosso planeta. É evidente que a simples 

presença de aminoácidos nos meteoritos não significaria que os mesmos tivessem tido 

origem fora do nosso planeta. A existência desses aminoácidos poderia ser resultado de 

um processo de contaminação. No entanto, os estudos relativos às propriedades ópticas 

destes compostos revelaram-se surpreendentes, já que ao contrário dos aminoácidos 

sintetizados pelos organismos terrestres, que são levogiros, estes apresentam-se metade 

constituídos por aminoácidos levogiros e a outra metade por compostos dextrogiros. Do 

mesmo modo, estes aminoácidos respeitam as proporções esperadas para as reacções 

químicas abióticas. Estes resultados parecem demonstrar que a hipótese dos modelos 

endógenos (síntese de aminoácidos na hidrosfera primitiva) não foi a única via para a 

síntese dos compostos orgânicos formados em condições abióticas. Assim, é possível 

considerar que muitos dos aminoácidos existentes nos oceanos primitivos tivessem sido 

libertados por um processo de hidrólise efectuado a nível dos meteoritos ou dos cometas 

quando em contacto com a água.  

De igual modo e talvez de forma ainda mais premente, as recentes descobertas do que 

eventualmente parecem ser micro fósseis associados aos meteoritos ALH84001 (Allan 

Hills, Antártida, 1984), Nakhla (Egipto, 1911) e Shergotty (Índia, 1865) provenientes de 

Marte, bem como nos já referidos meteoritos de Murchison e Allende, cuja origem se 

situa fora do nosso sistema solar, bem como o desenvolvimento da investigação e 

tecnologia espaciais, permitem-nos hoje antever o estudo das condições ambientais em 

outros planetas, como verdadeiros laboratórios experimentais do que eventualmente se 

terá passado ou poderá vir a passar na Terra. No mesmo sentido, a existência de 

microrganismos terrestres que vivem em condições ambientais extremas pode ajudar-

nos a construir um modelo da vida em alguns desses ecossistemas não terrestres. 

Isto poderia levar a admitir, em última análise, que os primeiros constituintes orgânicos 

da Terra não teriam sido formados nos oceanos primitivos do nosso planeta, mas sim no 
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espaço. No entanto, e baseando-nos em todos os dados já obtidos, é provável que os 

dois processos (endógeno e exógeno) tenham coexistido no mesmo cenário de evolução. 

Julgamos que o desenvolvimento da Astrobiologia, ciência multi e transdisciplinar que 

estuda a origem, distribuição e evolução da vida no Universo, pode contribuir de forma 

decisiva para obtermos as respostas às questões e dúvidas anteriormente colocadas. Por 

fim, talvez seja importante realçar que estes estudos deverão ser considerados como 

elementos reguladores da nossa própria dimensão no universo, com as inevitáveis 

consequências na maneira como o Homem se posiciona no complexo sistema 

cosmológico de que faz parte e naturalmente na relação que estabelece com o nosso 

planeta. 

 A consciência do Tempo, da inevitabilidade da mudança, da passagem à obsolescência 

que a todos os seres preside é algo que só se adquire numa fase evolutiva relativamente 

tardia parecendo sugerir que a apropriação desse parâmetro tão densamente real e tão 

profundamente abstracto só é suportado em espécies e indivíduos altamente 

estruturados, portadores de níveis de complexidade declaradamente profundos, capazes 

de sustentarem o impacto da abertura ao "não-Ser", ao "Vazio" e ao "Nada", 

correlativos duma embrionária percepção ontológica. 

Admitindo-se que a idade da Terra se aproxime dos 4 600 milhões de anos, parece que 

só nos finais da era pré-câmbrica, inícios da era primária (600 milhões de anos), se 

manifestam os primeiros sinais de acontecimentos biológicos na sua fase mais 

rudimentar. Aceitando-se o ponto de vista evolucionista, só com a hominização é viável 

introduzir o conceito de consciência da temporalidade; ora, tais ramos evolutivos 

remontam, na melhor das hipóteses, aos finais da Era Terciária, princípio da Era 

Quaternária, isto é, há aproximadamente 4 milhões de anos. 

Quer isto dizer que a temporalidade pode instituir-se como uma das dimensões mais 

profundas que percorre o plano dos seres e coisas existentes, muito antes de assumir 

qualquer estatuto especial num plano cognitivamente objectivado. 

 Pretende-se distinguir dois níveis no conceito de Tempo. Numa dimensão "forte", 

supõe uma consciência reflexiva subjectivamente apropriada por um ser 

individualizado; numa dimensão "fraca", a temporalidade decorre do ciclo de 
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crescimento, maturação e degenerescência impresso na matriz genética de todo o 

organismo, por mais simples que seja. Neste último caso, a sua existência "de facto" não 

envolve qualquer tipo de apropriação "activa", pois assume-se como parâmetro 

imanente a um organismo que o "sofre" duma forma passiva. 

Referimo-nos a seres unicelulares ou pluricelulares muito simples, que se supõe terem o 

seu biótopo num meio aquático (e.g., algas, corais, etc.) ao evidenciarem uma 

inesperada fragilidade nos seus mecanismos auto-subsistentes, nomeadamente quando 

comparados com os componentes pré-biológicos, de imediato se revelam como sistemas 

abertos, como globalidades criadoras de fluxos de informação e trocas de energia com 

um meio que lhes é simultaneamente exógeno e endógeno, isto é, desde logo instituindo 

sucessões de acontecimentos não reversíveis, capazes de assumirem a configuração de 

estratos arcaicos dum Tempo mais obscuro e carregado que aquele que é suposto em 

abordagens de dominante mecanicista. 

Os componentes pré-biológicos reportam-nos para elementos físico-químicos 

organizados em campos de estruturação menos complexos que aqueles que se revelam 

nos sistemas vivos. Em si mesmos, cada um destes elementos mais simples, manifesta 

uma resistência à degradação incomparavelmente superior àquela que se revela no 

tecido relacional de que participam enquanto peças-partes dum sistema vivo. O 

organismo degrada-se (morre) mas os "componentes" subsistem na sua forma atómica e 

molecular. 

 Nestas, a espacialização da duração leva a acentuar procedimentos apoiados na 

reversibilidade, nos quais passado, presente e futuro frequentemente se assumem na 

perspectiva mais redutível e tranquilizante do "antes", "agora" e "depois", susceptíveis 

de justificarem um repetido retorno ao ponto de partida, na convicção de que este 

movimento de vai-vem se pode processar sem quaisquer custos adicionais quanto à 

inteligibilidade de seres e acontecimentos cuja inovação ontológica consiste em 

iniciarem um caminho que tendo antecedentes não tem propriamente passado, no 

sentido denso que a esta expressão se possa atribuir! 

 Com a abertura biológica singulariza-se a via de acontecimentos reveladores duma 

organização de natureza não estritamente cumulativa ou sumativa, irrompendo por esta 

brecha um continente qualitativamente inovador, cuja fragilidade e contingência desde 
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logo se inscreve no ciclo irreversível do seu material genético, na condenação à 

inelutável fragmentação dum "corpo" individualmente provisório e decomponível.  

A ideia de "abertura biológica" encontra-se excelentemente explorada na obra de Edgar 

Morin, numa primeira fase no "Paradigma perdido – A natureza humana" (Seuil, Paris, 

1973) e mais recentemente no 2º volume de "0 Método – A Vida da Vida" (Seuil, Paris, 

1981).  

“Por agora, germinam os arcanos duma memória que, um dia, após as bifurcações...” 

Referimos aqui o conceito de "bifurcação" aplicado à temporalidade no sentido de não-

reversibilidade implícito ao Tempo, uma vez que tomar determinadas decisões em 

certas circunstâncias, supõe o encaminhamento para certas séries de consequências em 

detrimento de outras possíveis. Uma vez dado tal passo, não é possível regressar atrás e 

refazer o "jogo" novamente. Deste modo, as sequências temporalizadas assumiriam a 

configuração de séries bifurcativas indefinidas. 

Milenares de que o Tempo é feito-desfeito, atingirá o plano da linguagem e da arte, será 

a consciência fantasmática e fugidia que Proust procurará "À sombra das adolescentes 

em flor"! 

 A referência a M. Proust deve entender-se como a tentativa estética de apreensão da 

nebulosa complexidade da temporalidade antropológica, com os processos recorrentes 

implícitos a este parâmetro que flutua entre o onírico e o racional, entre o aparente rigor 

perceptivo e as divagações imaginário-simbólicas da memória. A obra referida no texto 

poderia ser também qualquer outro dos volumes que compõem o imenso painel que é 

"À Procura do Tempo perdido". 

A apropriação da temporalidade só adquire uma relativa autonomia à medida que se vai 

libertando duma imanência objectivada em "corpos" (micro ou macro, para o caso é 

irrelevante!) sujeitos a ritmos individuais inelutavelmente transitivos, de forma a 

inscrever-se num património meta-genético como aquele que parece revelar-se à medida 

em que a diversificação das espécies permite afirmarem-se linhas evolutivas que se 

encaminham para seres progressivamente sociabilizados, cerebralizados e 

individualizados. 
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 Nestes, uma primitiva consciência do tempo passa não só pelo aperfeiçoamento de 

relações instrumentais mais complexas com o meio circundante, que supõem operações 

de manipulação adaptativa dos ingredientes-em-bruto disponíveis no respectivo biótopo, 

mas também pela génese de procedimentos que permitam fixar, duma forma 

permanente e durável, experiências insusceptíveis de uma transcrição unívoca no 

material genético, a não ser sob a forma de "mecanismos" (sistemas nervosos mais 

complexos e autónomos) capazes de suportarem e favoravelmente ampliarem a própria 

possibilidade ocasional e imprevisível duma multi-experiencialidade capaz de tudo 

permitir, o melhor ou o pior, a sobrevivência ou a extinção! 

A ambiguidade das percepções provenientes da experiência pela via da aprendizagem, 

dificilmente é programada no material genético. Uma das impressões que decorre duma 

analítica dos mecanismos evolutivos é a constatação da criação de sistemas vivos 

capazes de suportarem níveis crescentes de "imprevisibilidade" (desordem, ruído) 

através de "instrumentos" susceptíveis de a integrarem no momento adequado. Tais 

instrumentos (sistemas nervosos progressivamente complexos) é que são geneticamente 

previsíveis quanto à respectiva construção "mecânica", que não pode deixar de estar 

demarcada na informação matricial. 

 Não se trata, ainda, e por enquanto, de uma apropriação substantiva do Tempo, pois 

tudo é demasiadamente diluído para que irrompam quaisquer configurações dramáticas, 

que só uma irrecusável percepção de finitude e insubstituibilidade individualizadas é 

passível de concretizar. Esta percepção só parece ser viável nos estádios finais da 

hominização, quando a tessitura da experiência possa ser filtrada num conjunto de 

operações transcendentais selectivamente "articulativas", capazes de edificar redes de 

memória cuja permanência sequencial se impõe como imprescindível condição ao 

nascimento de um "Eu" que não só conheça num plano meramente operativo-funcional, 

mas reconheça a autonomia e contingência duma separação-individuação que lhe abre 

as portas ao sonho, à História e à morte... 

Se bem que seja impossível datar a consciência reflexiva como fenómeno antropológico 

essencial, não deixa de ser curioso que ela se associe com a prática de atitudes que 

revelam uma dimensão de perca inelutável de um "outro" (alter-ego), como é patente 

sempre que se pratica um ritual funerário. Este erige-se desde logo como uma cerimónia 
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muito complexa, exigindo envolvimentos colectivos, práticas socialmente expressivas, 

como aquelas que há 100.000 anos eram praticadas pelo "Sapiens Neandertalense". 

 A emergência autónoma duma subjectividade que a si própria se atribui "identidade" 

inscreve-se num património sociológico carregado de situações de natureza 

comunicante, isto é, no interior de fluxos informacionais complexos, de situações de 

dependência física e afectiva, de conjunturas de dominação-submissão, de parâmetros 

convivenciais que oscilam entre a aceitação plena e a segregação implacável. Se a 

erupção da consciência reflexiva no Sapiens é ainda um enigma nas suas razões mais 

profundas, poder-se-á afirmar que "nasce" no interior de campos culturais 

(protoculturais) tempestuosos, sujeita que é a pressões oriundas do "ponto-limite" em 

que seres frágeis apostam numa fuga-em-frente, fuga a que nenhum plano prévio 

provavelmente corresponderá, mas que na diáspora que exige, cria as "regras" que 

presidirão a um destino ainda não escrito.  

A pulsão hominizante, apesar de ainda hoje permanecer obscura relativamente a 

circunstâncias tidas como indiscutíveis, parece estar ligada a fenómenos "desviantes", a 

"heterodoxias", a "excepções" ocorrentes em campos periféricos. A genealogia deste 

fenómeno remete-nos para grupos primáticos evoluídos que, pressionados pela 

precaridade de ecossistema florestal dos finais da era terciária, abandonam este "útero" 

protector e partem para os riscos da savana, que inevitavelmente compele a urna 

acentuação dos nexos inter-pessoais e inter-grupais. 

A consciência de uma primitiva identidade é correlativa da descoberta de uma primitiva 

alteridade, o Mesmo reconhece-se pela oposição do Outro! 

 O gérmen da "presença" que apercebemos em nós próprios, essa qualquer coisa que 

permite manter o fio da identidade pessoal apesar das mudanças incontroláveis a que o 

corpo está sujeito pela degeneratividade do Tempo, é algo que sendo essencial para a 

nossa constitutividade única, paradoxalmente não possuímos, habitados que somos por 

essa sombra oracular que, como diria Sartre, nos "lança para as pedras da rua", para o 

exterior objectivado do mundo. A questão levantada é a que se interroga sobre qual a 

estrutura que, no plano transcendental, possibilita a consciencialização da temporalidade 

imanente à subjectividade, estrutura que não pode ser ontologicamente confundível com 

a sucessão das inúmeras vivências. Tal problema é um dos cernes da reflexão 



REGADAS, SUSANA----------------------------------------------------------------------TESE DE MESTRADO 

 88

husserliana, designadamente no campo das reduções transcendentais operadas sobre o 

"polo noético", do "Eu-empírico" ao "Eu-absoluto".  

Afinal, o que está em questão é o problema da consciência indirecta da nossa 

experiência subjectiva, das mediações implícitas no conceito de "Intencionalidade" da 

Consciência. Nada em nós verdadeiramente nos pertence, a não ser o enigma desta 

esfinge de silêncio que escolheu como morada o “coração” do Homem. 

Seres em "segunda mão", jamais o absolutamente novo nos é dado de imediato, sempre 

o produto decantado de algum filtro estranho se interpõe entre as ilusões psicológicas de 

uma intuitiva apercepção de nós e a aparente evidência das transfinitas mediações que 

são o sedimento mais provável da contingente precaridade da individualidade Sapiens. 

Todo o conhecimento, todos os processos de consciencialização têm esta marca de 

ambiguidade, esta espécie de domínio sem posse, de originalidade feita de vulgaridade, 

de luz que se acende para que melhor se veja a imensidade da noite. Entenda-se esta 

expressão no sentido de que se pretende reforçar a importância das informações 

provenientes de meios exógenos ao Sujeito cognoscente, o que pressupõe a acumulação 

diacrónica de "dados" em si mesmos insignificantes, mas sem os quais não é possível 

qualquer contributo crítico inovador. Eis o rosto gélido da divindade que nos compele 

ao transfinito desejo de tudo questionar, de tudo saber porquê e como, para sempre 

ficarmos no limiar do vazio! A Filosofia aqui não é senão uma propedêutica ao ser no 

não-ser, espécie de ontologia negativa que se ergue no fim daqueles "Caminhos que não 

levam a parte alguma" de que nos falava Heidegger...  

Deste modo, a consciência reflexiva faz a sua mediação pelo campo fenoménico 

transubjectivo e é ao longo desse périplo que o seu reconhecimento se vai tornando mais 

sólido. Não escondemos aqui a explícita influência hegeliana, no que diz respeito a este 

ponto de vista. Ao mesmo tempo que se criam condições para um efectivo 

desenvolvimento das suas capacidades criativas, pressupondo não o exclusivo de 

concepções hiper-individualistas – mesmo tendo em linha de conta o caso de pensadores 

e criadores individualmente geniais – mas o cabal entendimento da indesmentível 

correlação entre formas sociais hiper-complexas e os tipos de individuação mais 

originais e "in-determinados". 
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Parece interessante reforçar a ideia de uma interdependência entre os dois fenómenos. A 

autonomia máxima dum sistema vivo "paga-se" com a dependência máxima 

relativamente a um macro-sistema social englobante. É esta maleabilidade dúplice que 

constitui um dos cernes da hominização e que se prolonga duma forma evidente nas 

transfinitas relações de aculturação entre um "Eu" individualizado e o nicho social em 

que se implanta. 

 Os circunstancialismos ocasionais e localizados para explicar cada um destes seres 

singulares permanecerão sem enquadramento cabal talvez ainda durante muito tempo, 

parecendo que, nestes casos, mais nos não é licito que descrever e tipificar o nicho 

ambiental em que ocorrem estas individuações de excepção. Até porque, se tentarmos ir 

um pouco mais longe dentro destas situações únicas, somos desde logo atirados para o 

campo das probabilidades muito fracas, dos mecanismos estatisticamente ocasionais, do 

indeterminismo que provavelmente presidirá à "lógica" dos processos estocásticos. 

 Aqui, verdadeiramente, a raiz de nós perde-se entre o acaso que presidiu a milhares de 

hipóteses combinatórias, em que nenhuma delas à partida está predestinada a ser mais 

que uma mera possibilidade de existência entre tantas e tantas outras que nunca 

chegarão a ser. Eis-nos perante as fronteiras biológicas da ontogénese humanizada, os 

obscuros domínios que se abrem quando criticamente nos aproximamos do problema 

das origens e da questão do Sentido eventualmente subjacente às explicações de 

natureza predominantemente funcionalista.  

O problema das origens é metodicamente abandonado em inúmeros campos das actuais 

Ciências Humanas, quer pela dificuldade de tema - o que seria compreensível - quer por 

se considerar que a questão não tem interesse, uma vez que aquilo que está em jogo é 

tentar estabelecer os nexos funcionais e a "mecânica" duma situação "de facto". Assim, 

acaba por se tornar exclusivamente legitimada a posição segundo a qual só é razoável 

colocar questões num plano em que se vislumbre a respectiva resolubilidade. Por outras 

palavras, tal tipo de posição, supondo-se hiper-pragmática, arrisca-se a fechar as portas 

à resolução futura de campos problemáticos que só podem ser dilucidados se alguém os 

tentar equacionar, independentemente de qualquer esperança pragmática quanto à 

obtenção duma resposta em tempo útil. 
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A reflexão filosófica, ao abordar a estrutura dos circuitos unificadores e 

sistematizadores da temporalidade num Eu determinado, para além de constatar a 

ausência de regras fixas que presidam às múltiplas configurações capazes de modelar o 

campo transcendental sobre o qual opera a memória, confronta-se ainda com a 

consciência dum progressivo esvaziamento ao proceder a uma análise regressiva sobre 

os esquemas caracterizadores da individuação humana. 

A natureza de tal campo transcendental é uma das tarefas mais complexas com que é 

confrontado o pensamento humano. Campo interdisciplinar e transdisciplinar por 

excelência, diante dele estamos ainda numa verdadeira "pré-história" cognoscitiva, 

tendo em atenção que nele confluem contribuições que vão da Biologia à Psicanálise, da 

Linguística à Teoria Geral dos Sistemas, da reflexão histórico-filosófica às vertentes 

estéticas e míticas. 

 Quer isto dizer que o horizonte último sobre o qual se sustentam procedimentos de 

natureza teleológica, tão característicos do Homem, é susceptível de nos abrir uma 

esfera de não-sentido ("non-sens"), entendido como o fundo remoto "sobre" o qual a 

significação se edifica. A consciência nasce do meio da noite. Entenda-se a expressão 

no sentido em que nos não apercebemos diacronicamente da sua estruturação nem num 

plano subjectivo, nem numa dimensão trans-subjectiva (filogenética). Só "post-factum" 

procuramos as "raízes" anunciadoras da sua emergência futura, como alguém que, 

perante o seu retrato actual, tenta buscar nas descrições e fotografias da infância os 

traços prenunciadores que o Tempo há-de criar… o que não é equivalente a dizer que se 

cria do "nada", pois esta "noite" de que falamos é apenas ausência de luz, mas não de 

ruídos in-identificáveis, de tutelares presenças sem rosto, de estados in-apropriáveis por 

estarem aquém (além?) da Linguagem que tudo presentifica e fora da qual só sugestões 

para-estéticas podem simular uma via de acesso. 

As linguagens convencionais são tanto mais operativas quanto se reportam à transcrição 

de "experiências" com carga significativa maximamente universalizante, o que quer 

dizer subjectivamente menos rica e densa. A Linguagem sente-se melhor no domínio do 

Mesmo que do Outro, no terreno da Repetição que no da Diferença, na área da 

Quantidade, que na da Qualidade! Ao tentar apropriar-se destes territórios, tende a 

transitar para as fronteiras estéticas, ganhando em expressividade e transtemporalidade, 

aquilo que perde em presentificação multi-subjectiva. 
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Origens da Consciência, do Tempo, da Memória e do Eu, apresentam-se como uma das 

enigmáticas redes que especificam o tecido antropológico, lançando para bem longe as 

aspirações triunfalistas daqueles que julgavam que a Razão moderna acederia passo a 

passo às verdades imperiais. 

Actualidade de Sócrates e Nicolau de Cusa que bem poderiam subscrever o físico 

Enrico Fermi quando dizia que a nossa época começava a saber com um rigor 

apreciável aquilo que não sabia! 

De qualquer forma, se a hipótese de um "non-sens" se configura como plausível na 

longínqua fronteira em que emergirá a temporalidade imanente ao Sujeito, não é menos 

verdade que uma analítica do "tempo presente" poderá sugerir que nos encontramos 

imersos num real carregado de "sentidos". 

Isto é, conjuntos acabados de interpretações globais sobre a totalidade do "real", por 

vezes incompatíveis entre si e perante os quais somos confrontados como potenciais 

consumidores semiológicos, sempre subrepticiamente ameaçados pela dúvida de ter de 

adquirir uma mercadoria cujo prazo de validade está prestes a expirar... Naturalmente, a 

noção de Presente não é uma pura forma abstracta, capaz de manter uma integral 

operacionalidade independentemente das situações concretas em que se manifesta. Há 

muitos "presentes", do cronológico ao histórico, do psicológico ao mitológico; em todos 

eles, claras demarcações de extensão, conteúdo e intensidade podem ser constatadas. 

Todavia, se por agora nos situarmos no âmbito das sociedades industriais 

poderosamente urbanizadas e tecnológicas, um dos interessantes fenómenos que 

podemos aperceber é o que resulta do conflito da multiplicidade caótica dos "discursos-

com-sentido", dessa espécie de excesso de informação que paradoxalmente encaminha 

quem com ela contacta para zonas de opacidade compreensiva, oriundas das tensões, 

bifurcações e incompatibilidades, com presença desse amontoado de registos 

interpretativos. Nesta perspectiva, o presente revela poderosas dimensões de desordem, 

abrindo a porta a gigantescos depósitos de informação indigerível e "a-culturada" 

perante os quais a reflexão crítica se arrisca a sucumbir no abismo duma hiper-

fragmentação delirante e esquizóide. Somos sempre lançados de "ponto de vista" em 

"ponto de vista", de livro em livro, de citação em citação, na ameaça constante de que 

Algures "alguém" diga ou escreva algo que ignoramos. O pensamento dispersa-se, 

impedido de aglutinar duma forma personalizada e não-neurótica as grandes linhas de 
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rumo duma visão unificada do "mundo". Tal como nas perturbações orgânicas, poder-

se-ia falar numa patologia da erudição. 

 E não é só a sobreposição contraditória dos discursos que subjaz a este sindroma; é 

também a obsolescência alucinante a que todos estão sujeitos, a substituibilidade 

instantânea das "verdades" de ontem pelas de hoje, as de hoje pelas de amanhã. Por 

excesso de "conhecimentos" e falta de "sageza", o homem contemporâneo vê o mundo 

escapar-se-lhe no momento em que julga possuí-lo. Actualidade pois da questão do 

"Sentido" no mesmo instante em que este parece desvanecer-se, urgência dum sentido 

do Tempo para que o "Eu" se não esfacele irremediavelmente perante as perplexidades 

da existência quotidiana. Trata-se aqui não dos imperativos de um agir inevitável e cego 

"porque sim", mas da procura das linhas globais orientadoras da acção e do mundo; não 

da paixão incontrolável de tudo fazer, mas da consciência dos limites desejáveis do 

querer, na abertura a um perfil ético do pensamento filosófico.  

A reflexão filosófica pode ter uma dominante gnoseológica, que oriente terminalmente 

os inúmeros campos em que a Filosofia se desdobra. Porém, parece legítimo postular 

uma prioridade axiológica e ética em função da qual se seleccionem os domínios de 

pesquisa fundamental. 

 A Filosofia não pode nem deve abandonar um conjunto de questões hoje tidas como 

residuais, como "pontos-críticos" em que a reflexão se enfrenta com aporias e bloqueios 

aparentemente insuperáveis. É o caso do problema das origens nas suas múltiplas 

facetas (antropológica, sociológica, cosmológica, etc.). Reforça-se aqui a ideia de um 

sentido, não imediatamente pragmático, inerente ao discurso filosófico e da consequente 

abertura a horizontes metafísicos. 

Esses problemas parece terem emergido com a própria consciência diferenciadora que 

irrompeu ao longo da hominização, nomeadamente ao instituírem um sentido da 

diferencialidade absoluta homem-mundo, através da consciência da morte, da 

fragilidade contingencial imanente ao quotidiano, da obsessiva presença de um 

Universo que o Homem sabe não ter "produzido", mas que não é capaz de encarar como 

um dado-de-realidade desprovido de explicação. A subsistência e consistência 

ontológica do Homem e da Natureza, incapaz de se auto-justificar através de um Logos 

teórico, por enquanto uma miragem no Futuro, exige o recurso a explicações eficientes 
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pela funcionalidade com que preencham esses imensos espaços esvaziados por onde a 

perplexidade insuportável do Nada e do "não-Ser" permanentemente se infiltram.  

Fala-se de "Logos teórico" atribuindo-se a esta expressão um referente que se reporta às 

origens e desenvolvimento do discurso filosófico, de cariz tendencialmente 

universalizante, cuja intersubjectividade lhe advém da possibilidade de ser inserido 

numa função pedagógico-crítica. É admissível referir um "Logos" não orientado para a 

"Teoria" mas para a "estesia", ganhando em impacto simbólico, aquilo que perde em 

transparência pedagógica. 

Aquilo que a consciência "desligou" a mesma consciência "re-ligará"; o Logos sagrado 

e ritualizado é companheiro pertinaz dos espaços-tempos profanos, o mito e o rito 

colmatam durante incontáveis séculos as aspirações "arqueo-nómicas" que por todo o 

lado se postulam. Isto é, o desejo de preencher os problemas que se reportam aos 

"princípios fundadores" das diversas configurações assumidas por uma consciência 

solitária-solidária. 

A Natureza e o Mundo assumem então uma face amigável ou hostil, um território onde 

a Palavra pode operar por uma via encantatória os sombrios percursos que respondem 

ao seu chamamento. Não deixa de ser curioso assinalar que a comunicação com as 

forças oriundas do espaço do invisível seja frequentemente codificada em discursos 

orais claramente delimitados e cuja enunciação se circunscreve a núcleos sócio-

simbólicos muito rigorosos. Urna das funções essenciais do "sacerdote", do "xamane" 

ou de quem quer que seja que ocupe um espaço funcional análogo no tecido social, é a 

de preservar a especificidade da "Palavra" não banalizada, esse mediador de excepção 

entre a ordem natural e a imprevisibilidade dos respectivos suportes cósmicos.  

As grandes questões, as origens do Mundo e do Homem, da Terra e dos Céus não são 

recalcadas nem esfaceladas, a cultura Sapiens defende-se como pode e sabe da solidão 

"a-sémica", da ausência de "razões-de-ser" que acompanham uma primitiva percepção 

ontológica, antropológica e noológica. 

 Se posteriormente, durante o percurso do Logos pós-filosófico subsequente ao 

pensamento grego, muitas destas pulsões interrogativas são abandonadas, isso deve-se 



REGADAS, SUSANA----------------------------------------------------------------------TESE DE MESTRADO 

 94

mais à estratégia operacional que preside ao desejo dos vários discursos científicos, do 

que ao desaparecimento dos problemas de fundo já assinalados. 

Sugere-se a perspectiva segundo a qual as aspirações "teórico-universalizantes" 

imanentes à fase originária da Filosofia se autonomizam a prazo nos diferentes 

"discursos científicos", que concretizam duma forma parcelarizada, mas progressiva, 

aquilo que inicialmente pouco mais era que uma apetência de Totalidade. Esta posição 

foi sustentada em comunicação apresentada ao Congresso Luso-Brasileiro de Filosofia 

(Braga, 1980), intitulada "0 Deserto da Filosofia". 

O discurso indutivo oriundo das ciências exactas, ao perscrutar fracções cada vez mais 

reduzidas do "real", em virtude da subdivisão do trabalho e das perspectivas 

progressivamente especializadas em que opera, não pode nem quer tomar em 

consideração questões que considera demasiado gerais, demasiado "opacas", 

desprovidas de qualquer interesse na óptica pragmática que quase sempre o anima. 

Deste modo, o pensamento científico dado-em-actualidade não dá "solução" aos 

problemas de fundo pela própria natureza metodológica da sua estratégia operativa, 

encontrando-se frequentemente na situação de indisponibilidade teórica para reflectir 

sobre dimensões integradoras e totalizantes do mundo, que considera como apanágio 

dos terrenos "meta-físicos"!  

Não é, por conseguinte, de admirar a permanência milenar das atitudes religiosas que, se 

outras funções não tivessem, pelo menos nunca ignoraram a decisiva importância 

antropológica do Problema das origens, ao assumirem a preocupação de sobre ele 

tomarem posição, mesmo que consideremos que essa tessitura explicativa se não 

apresenta como coerente ou demonstrável. Todavia, porque o fenómeno religioso supõe 

uma adesão prévia do "sujeito-crente" não apoiada aprioristicamente em esquemas 

lógico-racionais, a função colmatadora da intranquilidade angustiante do reino dos 

princípios e dos fins é subjectivamente preenchida. Talvez aqui se encontre uma das 

razões sócio-antropológicas mais relevantes para justificar a singular expansão dos 

fenómenos religiosos e afins na segunda metade do século XX, na própria altura em que 

se assiste também a um espantoso desenvolvimento da razão tecnológica, que pela sua 

"lógica" deveria conduzir a uma mundividência hiperpositiva.  
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É o caso dos fenómenos de saturação de conjunturas sociologicamente "banalizadoras" 

por via da expansão tecnológica e da expurgação das vertentes "maravilhosas" da mente 

humana, que criam condições para a libertação de pulsões arcaicas não superadas pelos 

parcos séculos de Revolução Industrial. Magia "branca" e "negra", desenvolvimento de 

literatura "astrológica", de grupos imbuídos dum fanatismo exacerbadamente 

maniqueísta, são algumas das facetas mais notórias desta sintomatologia nos países 

industrialmente avançados.  

Abre-se, disso estamos convencidos, a fronteira que aponta para a restauração duma era 

neo-romântica, no sentido mágico-afectivo que a esta expressão se pode associar. 

Melhor ainda, a época em que vivemos associa duma forma radicalmente paradoxal 

tendências que em situações análogas pareceriam excluir-se mutuamente, isto é, 

enquanto que noutras conjunturas sociológicas, a um ascendente de tudo aquilo que de 

intuitivo, biológico e afectivo exista no homem, quase sempre corresponde um 

apagamento dos factores racionais, positivos e logicizantes, o século XX consegue 

manter, com um rigor equilibradamente competitivo, estas duas grandes formas de 

aperceber o "real" e de estar-no-mundo. Dir-se-ia, até, que estes dois parâmetros 

ocupam na actualidade espaços sociológicos deveras confusos, pois tanto vigoram nítida 

ou clandestinamente no campo dum "saber de ponta", como se encontram disseminados 

na zona correspondente a uma cultura de massas veiculada através dos grandes mass-

media. 38 

O que é indesmentível é a aceitação por parte de amplos sectores da opinião pública das 

sociedades industriais contemporâneas de "discursos" que fazem apelo à magia, ao 

maravilhoso, ao esotérico, ao fantástico-inexplicável!  

                                                           

 

38 Veja-se, a propósito, a obra de Raymond Ruyer, "La Gnose de Princeton" (Fayard, Paris, 1974) e 

"Science et Conscience – Les deux lectures de l'Univers" (Stock, Paris, 1980), designadamente no 

primeiro caso os capítulos XIX a XXIII (p. 265/407) e no segundo caso as comunicações intituladas 

"L'Expérience de Ia conscience et sa place en physique" e "Le Tao de Ia Physique", por Brian D. 

Josephson e Fritjof Capra, respectivamente (p. 31/57). 
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A inquietação perante o presente e a intranquilidade face ao Futuro justificam a 

desusada expansão de atitudes proféticas, de perspectivas divinatórias, de fanatismos tão 

grandiloquentes e exacerbados como aqueles que se abrigavam sob as vãs esperanças 

daqueles que julgavam que o domínio, da Natureza pela técnica se vislumbrava ao virar 

da esquina... Quererá isto dizer que nos encontramos na iminência de entrar numa nova 

"era de trevas", ou tratar-se-á simplesmente de um "Despertar dos Mágicos", para 

utilizar a expressão presente no título do livro de Louis Pawels e Jacques Bergier, dois 

dos mais característicos representantes deste género literário-discursivo a-racional?39 

 É de admitir que nos confrontamos com um dos muitos sintomas que caracterizam a 

época de crise que vivemos, o momento de transmutação de uma cultura que, já não 

sendo, uma "coisa", ainda não é "outra"; uma época com presença de factores 

contraditórios, talvez represente o reconhecimento, pela primeira vez desde há muitos 

séculos, do facto da "realidade-dada" não ter uma característica exclusivamente 

unidimensional, pois trata-se de aceitar as múltiplas vias de acesso a um universo 

verdadeiramente hiper-complexo, cuja tessitura é um interminável jogo de máscaras em 

que as coisas nunca são aquilo que parecem.  

“ (...) Uma primeira observação se impõe: enquanto existe uma lógica e uma 

matemática "puras" – no sentido de que não se referem já a objectos concretos ou 

particulares mas apenas a objectos virtuais e "quaisquer" - facto é que não existe 

simetricamente uma física "pura" no sentido de que se trataria apenas de objectos (ou 

das suas aparências puramente fenomenais, no sentido de sensoriais, de acordo com a 

aspiração de Mach), sem um mínimo de quadros lógico-matemáticos. As percepções, 

por si sós, não constituem uma física e, isto, apesar de se encontrarem já inteiramente 

impregnadas de estruturações protológicas e protomatemáticas. (...)".40  

                                                           
 

39BERGER, Jacques; PAUWELS, Louis - "0 Despertar dos Mágicos", Bertrand, Lisboa, 1968.   

40PIAGET, Jean "As relações entre o Sujeito e o Objecto no conhecimento físico", apud "Lógica e 

Conhecimento científico", 2.º volume, tradução do francês por Francisco Sardo e Sousa Dias, Civilização, 

Porto, 1981, p. 135/136. 
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 A nossa cultura, as nossas formas gerais de pensar e sentir, hoje como ontem, 

pretendem instituir-se como totalidades englobantes de sentido, desejando enquadrar no 

seu corpo teórico as perplexidades com que se confrontam. Só que este tão desejado 

objectivo parece estar cada vez mais distante, na razão directa das contínuas 

fragmentações parcelarizantes a que o pensamento contemporâneo tem estado sujeito.  

A aspiração de Totalidade, tão comum à tradição filosófica, tende a esvair-se perante as 

objecções que lhe são feitas por concepções científico-positivas que confundem a 

necessidade de integração de uma informação multi-regional com tentativas de um 

enciclopedismo auto-complacente e satisfeito. É evidente que um tal enciclopedismo em 

nada contribuiria para desbloquear as grandes questões de fundo que temos vindo a 

propor, uma vez que nada mais seria que um amontoado ordenado de factos e 

informações parcelares oriundas dos vários campos do saber actual, sujeitos a rápida 

desactualização, na razão directa da avalanche de novos dados que diariamente vêm a 

público nas sociedades contemporâneas. 

«( ... ) Du coup, le problème insurmontable de l'encyclopédisme change de visage, 

puisque les termes du problème ont changé. Le terme encyclopédie ne doit plus être pris 

dans le sens accumulatif et alphabébête oú il s'est dégradé. Il doit être pris dans son 

sens originaire agkuklios paidea, apprentissage mettant le savoir en cycle; 

effectivement, il s'agit d’en-cyclo-péder, c'est-à-dire d'apprendre à articuler les points 

de vue dijioints du savoir en un cycle actif. (... ».41  

O "especialista" num determinado ramo do saber, por muito dedicado que seja ao seu 

trabalho e ao desejo de actualização, não é capaz, nos dias de hoje, de acompanhar tudo 

aquilo que se edita ou publicamente se afirma na estrita área da sua especialidade. Quer 

isto dizer que existe uma incomensurável quantidade de informação flutuante que já não 

é pertença de ninguém e cuja existência dominantemente se manifesta no plano das 

entidades informativas potencialmente disponíveis, habitando bancos de dados, 

arquivos-síntese de repertórios bibliográficos ou a memória objectivada e silenciosa das 
                                                           
 

41 Edgar Morin, « La Méthode - La Nature de la Nature », Seuil, Paris, 1977, p. 19.  
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bibliotecas. Fenómeno paradoxal este, em que a real neguentropia que se concretiza em 

tanta informação, parece não escapar a uma concepção alargada da tendência entrópica 

proposta no 2º princípio da Termodinâmica. Por outras palavras, dir-se-ia que assim 

como nas trocas energéticas uma parte da energia se degrada irreversivelmente sob a 

forma de calor, tornando-se desse modo inutilizável, também com as trocas 

informativas generativas, significativos "blocos" de informação acabam por cair numa 

espécie de estado de imponderabilidade que, apesar de não poderem ser vistos como 

"desperdícios", objectivamente assumem um estatuto análogo ao da degradação 

"calórica", apontando para um status indiferenciado, para a singular existencialidade das 

"coisas" inaproveitáveis, despojos remanescentes nos meandros do imenso labirinto que 

a condição humana vem tecendo. Os problemas que com este terna se relacionam serão 

analisados mais detalhadamente na segunda e terceira parte deste ensaio. 

 Dizia La Rochefoucauld que "nem o Sol nem a morte se podiam olhar de frente" e, em 

boa verdade, da mesma forma que um excesso de luz pode impedir a visão, um excesso 

de informação facilmente se institui como obstáculo à sua complementaridade integrada 

em função de um objectivo. Trata-se não de uma questão de quantidade, mas de 

qualidade, mais de uma ponderação estratégica de escolhas e deliberações que da 

desenfreada vontade de correr para o lado onde sopra o vento, tanto mais que uma das 

possíveis razões para o "vento soprar para esse lado" se deve à acelerada migração 

daqueles que para ai se dirigem...Tal excesso situa-se num domínio exclusivamente 

quantitativo e, como tal, devido à impossibilidade de controlar a totalidade dos dados 

disponíveis, torna-se necessário o "saber parar", de forma a tentar estabelecer nexos 

relacionais que permitam a elaboração provisória dum "ponto de vista" interpretativo-

conclusivo. 

 A reflexão crítica sujeita-se a perder o necessário controle perante tudo aquilo que de 

excessivo se lhe apresenta e a Filosofia deve ser capaz de saber parar o animatógrafo 

caótico da infinda amálgama de perspectivas e opiniões, livros e revistas, artigos e 

citações, que nenhuma vida seria capaz de aperceber. É um apelo não à auto-suficiência 

satisfeita de quem despreza o trabalho alheio, mas ao direito e dever de Pensar sem a 

objecção de ilimitadamente perscrutar pontos de apoio oriundos dos inúmeros "outrem" 

que nos dão luz verde para andar caminhos já andados, ou para abrir portas abertas. Em 

resumo, perante as pressões que compelem à saturnal informativa que nos faz naufragar 
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antes mesmo de partirmos, aqui deixamos uma espécie de elogio às virtudes 

purificadoras do jejum! 

Sem desvalorizarmos a importância da formação de pendor historiográfico na esfera da 

reflexão filosófica, entendemos que se deve acentuar a vertente problemática da 

Filosofia, aliás aquela que mais originalidade imprimiu aos maiores nomes da sua 

História. 

 Nesta paisagem depurada de falsas sombras, de objectos fantasmáticos, das modas 

passageiras do "hit-parade" duma civilização de néon, a Filosofia confrontar-se-á outra 

vez ainda com as questões de sempre, com os núcleos problemáticos mais densos e 

trans-epocais que em todas as culturas humanizadas se instituíram como o poderoso 

estímulo que projectou os descendentes de pequenos seres gráceis expulsos das florestas 

terciárias, para a aventura dum Futuro imprevisível, para os amargos frutos da árvore da 

Sabedoria. 

 Só este desejo absurdo de uma lucidez sem limite nos tem continuamente permitido o 

dramático enfrentamento com a transfinitude do Universo, com a omnipresença do 

Vazio e do Nada, esses irmãos gémeos da Consciência e do Ser. 

Questões essas que se resumem em poucas palavras: 

• "Que é o Mundo?"; 

• "Que é o Homem?";  

• "Que e como conhecemos?";  

• "Porque existe o Ser e não o Nada?";  

• "Que fazer e quais os critérios do Agir?" 

São porventura os problemas de fundo inerentes ao "essencial" da Filosofia. Na nossa 

maneira de ver, o desvio ou a subalternização destas interrogações corresponde à 

liquidação objectiva da aventura milenar inaugurada pelos jónios. 

 O sentido da nossa apropriação íntima está indissoluvelmente unido às pulsões para 

uma apropriação do "Sentido" e esta, quanto mais nos projecta para o nosso mundo 

interior, mais nos diz que esta viagem está misteriosamente ligada às miríades de 
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sinapses que se estendem dos átomos às estrelas, às secretas vozes há tanto procuradas 

neste arquipélago de silêncio que nos habita desde os princípios do Tempo. 

“ (...) O caminho evolutivo retrocede mais no tempo – desde os antepassados 

arborícolas do Homem até ao primeiro mamífero; depois, até um réptil semelhante ao 

cão, uma espécie que já não existe; até ao primeiro vertebrado; desde os vertebrados a 

uma sucessão de animais de corpo mole perdido nas areias da História; depois, 

finalmente, há muitos e muitos milhões de anos, muito antes da existência do sistema 

solar, para a nuvem-mãe de hidrogénio. (...) ".42  

Mas, se procurarmos articular o evolucionismo científico, os princípios da causalidade 

na perspectiva filosófica e o criacionismo da perspectiva religiosa, teremos como 

resultado vários paradigmas do pensamento, que contrastam entre si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

42 JASTROW Robert, "A Arquitectura do Universo", tradução do inglês por Verónica Ferreira e 

Margarida Cabrita, ed. 70, Lisboa, 1977, p. 188. 
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 CRIACIONISMO BÍBLICO 
 

“Dificilmente se encontra na literatura mundial uma narração tão conhecida, tão mal 

compreendida e que, depois de Agostinho de Hipona e por mérito dele, tanto tenha 

marcado e influenciado a fantasia, o pensamento, a mentalidade, a cultura e a moral do 

Ocidente como a chamada “história do paraíso terrestre”.  

O seu texto é terreno tão mimado como devastado. Um olhar em diagonal às 

bibliografias atinentes afiança que é um dos mais diversamente comentados da Bíblia, 

pela importância, riqueza de conteúdo e subtileza dos temas que aí se encontram. Um 

incontrolável e constante fluxo de literatura prova o permanente interesse que sempre 

provocou em diversos ramos do saber em tempos antigos como recentes. Foi objecto de 

tanto estudo que já não deveria reservar segredos nem ser possível acrescentar algo de 

novo à sua interpretação. Contudo, continua a levantar não poucas questões e a sugerir 

novas reflexões a nível temático e literário.”43 

De facto, a opinião expressa, sobre o Criacionismo Bíblico é a de que se trata de uma 

concepção pré-moderna totalmente ultrapassada, que como afirma Jónatas Machado, 

professor auxiliar da Faculdade de Direito de Coimbra, “própria de um reduto de 

fundamentalistas cristãos que interpretam a Bíblia literalmente.”  

A propósito, refere ainda que “Ninguém que pretenda ser culto e intelectualmente 

sofisticado acredita nisso! Nem os maiores teólogos da actualidade! Por ser largamente 

aceite, este entendimento é socialmente muito mais confortável, pelo que quem tiver na 

opinião da maioria o seu critério último de verdade já sabe o que tem de pensar.” 

Note-se que a vasta visão de certa forma caricatural do Criacionismo Bíblico, radicada 

no imaginário de toda a comunidade de cientistas e da generalidade da opinião pública, 

conduz a um estado de irrefutabilidade dialéctica, isto é, encaminha para a não 

auscultação e a posteriori discussão dos argumentos criacionistas por parte dos 

estudiosos destas áreas da ciência.  

Numa recente entrevista na revista Scientist, de Novembro de 2003, Ernst Mayr, um dos 

mais proeminentes biólogos evolucionistas da actualidade, então com 99 anos de idade, 

afirmou que todas as épocas têm sido marcadas por grandes pensadores. 
                                                           
 
43 VAZ, Armindo dos Santos – A Visão das Origens em Génesis 2,4b – 3,24: Coerência Temática e 
Unidade Literária, Edições Didaskalia – Edições Carmelo, Lisboa, 1996, p. 25. 
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Assim como Lutero e Calvino marcaram a Reforma e Locke, Leibniz e Voltaire o 

Iluminismo, em seu entender, a modernidade foi marcada pelo génio de Charles 

Darwin, um jovem formado em teologia com gosto pela biologia. 

Para Ernst Mayr, professor de Harvard, Darwin forneceu as respostas às questões da 

vida, prescindindo completamente de Deus. 

A publicação de “A Origem das Espécies”, com a sua teoria da evolução das espécies 

baseada na selecção natural, veio pôr em causa o argumento de design da natureza, que 

desde sempre dominou o pensamento Judaico-cristão, e que havia sido elaborado na 

célebre obra de William Paley sobre a teologia natural. 

Ao contestar abertamente os argumentos de design da natureza, Darwin veio dar um 

forte impulso ao positivismo, ao naturalismo e ao materialismo que têm vindo a 

influenciar o pensamento moderno pós-iluminista. 

Se de facto em Génesis 1:1, se pode ler “No princípio criou Deus os céus e a Terra”, 

associa-se a esta uma outra passagem, mais à frente no contexto bíblico, em João 1:1-3 

“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava 

no princípio com Deus e Ele mesmo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio 

dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez.”.  

A esta se somam muitas outras nos meandros do início, isto é, quando o debate das 

origens está patente. 

Por exemplo em Isaías 51:13, “Esqueces o Senhor, que te criou, que estendeu os céus e 

alicerçou a Terra”; ou em Hebreus 11:2, “Pela fé compreendemos que o mundo foi 

criado pela Palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê veio do que se não vê”; ou 

em Isaías 44:24, “Eu, o Senhor, é que criei tudo; sozinho estendi os céus. Quando firmei 

a Terra, quem estava comigo?” e ainda em Génesis 1:24, “Que a Terra produza toda a 

espécie de seres vivos… conforme as suas diferentes espécies”. 

Não podia deixar de fazer referência à célebre passagem de Génesis 1:27: 

“Criou, pois, Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e 

mulher os criou.”  

São sucessivos os inúmeros exemplos, mas em dois livros que considero 

particularmente importantes, Eclesiastes e Salmos, aparecem outras referências, com 

indubitável valor; no primeiro, no capítulo 3, versículo 13: “Deus fez tudo muito bem e 

na altura própria. Até colocou a eternidade no coração dos homens, mesmo se eles não 

conseguem compreender a obra que Deus fez, desde o princípio até ao fim”. No 

segundo, no capítulo 33, versículos do 6 ao 9: “Pela palavra do Senhor foram feitos os 
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céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como 

num montão; põe em tesouros os abismos. Tema ao Senhor a terra toda; temam-no 

todos os moradores do mundo. Pois ele falou e tudo se fez; ele mandou, e logo tudo 

apareceu”.  

Poderia continuar, com este tipo de discurso, ou argumentação, pró-criacionismo, 

durante muito tempo, pois os exemplos sucedem-se, e quase que se atropelam ao longo 

de toda a Bíblia. No entanto, a palavra de Deus como fundamento axiomático do 

pensamento científico, recebe fortes e duras críticas, contestação e mesmo repúdio por 

muitos, ou por aqueles que pelo menos preconizam as ideias da teoria evolucionista. 

Altura para colocar à discussão: 

Criacionismo ou Darwinismo? 

O que se torna por demais evidente, é que ambas as justificações, explicações, ideias ou 

fundamentações teóricas, são para quem as defendem, independentemente de qual se 

trate, autênticos dogmas, com maior força e sacralidade. 

Se formos honestos e fizermos uma análise não necessariamente profunda, a grande 

questão que se coloca, e foco do esforço e energia dos evolucionistas não é revelar a 

verdade (caso contrário não chamariam verdade àquilo que é uma teoria tão 

insustentada), mas sim combater a Criação; negar o sobrenatural; enfim, rejeitar Deus. 

Numa sociedade cada vez mais plural, das facilidades e de fuga aos sacrifícios, esta 

discussão surge numa contextura em que o Criacionismo está a ganhar uma força 

indiscutível como ciência. 

Durante muito tempo, o povo cristão, defendeu a criação, fazendo-o e justificando-o 

através da sua fé…  

De algum tempo para cá, muitos cientistas e exegetas bíblicos têm defendido a criação 

como a alternativa mais coerente, racional e científica… no entanto, que ninguém se 

engane. Nem a evolução, nem a criação, podem ser adjectivadas de científicas, pois não 

foram comprovadas pela experimentação e verificação possível para isso. Há 

determinados estudiosos que chegam mesmo a fazer referência ao facto de não se 

tratarem de teorias, mas sim de modelos, pois não são passíveis, nem nunca serão, de tal 

verificação. 

Os autores responsáveis pelos argumentos de defesa do criacionismo, ou da criação, não 

negam a ciência, normalmente, mas usam-na para fortalecer as Escrituras, pois a 

verdadeira ciência nunca contradirá a verdade bíblica, segundo eles. 
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Este tipo de abordagem, não nega a fé. Simplesmente declara que a fé não contraria a 

razão; supera-a. Não é racional, é suprarracional. 

Cabe-me perguntar, que o que é mais racional, do que alguém mais inteligente e 

superior crie outrem mais inferior e limitado, ou que alguém mais embrutecido e 

animalesco dê lugar a outrem mais intelectual e capacitado? 

Com o crescendum de entusiasmo pela revolução que o criacionismo tem apadrinhado, 

nos Estados Unidos da América, e como já tem sido noticiado, inclusive pelos media, as 

tentativas para ofuscar e ou travar tal revolução começam a estar à vista…No entanto 

são tentativas, parece-me não completamente seguras, de quem se preocupa e se 

inquieta, com uma opinião diferente. 

Os Criacionistas, mantêm-se “hirtos e firmes”, na convicção de tratar-se da revolução da 

verdade, que conduz à verdadeira felicidade…à vida eterna…a Deus! 

Os evolucionistas, com a sua visão caricatural do criacionismo, radicada no imaginário 

da comunidade científica, como já fiz referência anteriormente, vêm dizer que uma 

explicação racional do Universo e da Vida é necessariamente uma explicação naturalista 

e materialista. 

Muitos Criacionistas, e entenda-se por este termo, aqueles que defendem a Criação, 

pretendem demonstrar que, em última instância e análise, a própria ideia de explicação 

racional só faz de todo sentido se se estiver perante pessoas racionais, vivendo num 

universo racional, criado por um Ser racional. 

Em suma, digamos que a pretensão destas palavras, embora admita que rigorosas quanto 

o possível, pretende ser ou tecer uma visão sinóptica de alguns argumentos prós e 

contras as “teorias” admitidas à discussão. 

 Embora o acompanhamento das referências bibliográficas, recolhidas para a 

sustentação e o controlo das premissas e das considerações seja relevante, é importante 

também colocar à discussão e abrindo portas a vários, para que o debate se torne 

profícuo e enriquecedor, do ponto de vista do trabalho reflexivo. 

Jónatas E. M. Machado, num colóquio realizado no dia 21 de Março de 2007, intitulado 

de “Darwinismo versus Criacionismo”, e sendo o único “evangélico” dos oradores, 

chega mesmo a fazer referência ao seguinte: 

“Desde a sua obra (Charles Darwin), e graças ao contributo de nomes como Hutton, 

Lyell, Spencer, Huxley, Haeckel, Simpson, Mayr, Lewontin, Gould e Dawkins, a teoria 

da evolução (TE) adquiriu um estatuto de cientificidade inatacável, ao passo que o 

relato bíblico da criação foi totalmente desacreditado e remetido para o estatuto de mito. 
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Abriu-se assim as portas ao entendimento dicotómico que domina e condiciona a 

abordagem da questão das origens, nos termos do qual a Bíblia é, na melhor das 

hipóteses, importante do ponto de vista da fé subjectiva e da moral individual, ao passo 

que a ciência é que fornece a chave de compreensão da realidade objectiva. 

Para esta visão das coisas, a ciência é inerentemente naturalista, na medida em que visa 

encontrar explicações naturais para os fenómenos. 

Falar na possibilidade de criação divina é, por definição, uma questão de fé, e não um 

problema científico.44  

Ernst Mayr é particularmente claro quanto a este ponto. Para ele, a ciência fornece um 

quadro objectivo muito diferente do relato do livro Génesis. 

Em seu entender45, podemos conservar e apreciar estas histórias da criação como parte 

da nossa herança cultural, mas voltamo-nos para a ciência quando queremos aprender a 

verdade real sobre a história do mundo.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
44 JOHNSON, Philip – Objections Sustained, Subversive Essays on Evolution, Law and Culture, 
InterVarsity Press, 1998, p. 19. 
 
45 MAYR, Ernst - What Evolution is, Basic Books, New York, 2001, p. 5. 
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UMA EPISTEMOLOGIA DA RECONSTITUIÇÃO 
 

“Precisamos de ligar o homem razoável (sapiens) ao homem louco (demens), ao homem 

produtor, ao homem técnico, ao homem construtor, ao homem ansioso, ao homem 

gozador, ao homem estático, ao homem cantante e dançante, ao homem instável, ao 

homem subjectivo, ao homem imaginário, ao homem mitológico, ao homem crítico, ao 

homem neurótico, ao homem erótico, ao homem úbrico, ao homem destruidor, ao 

homem destruidor, ao homem consciente, ao homem inconsciente, ao homem mágico, 

ao homem racional, numa cara com muitas faces, em que o hominídeo se transforma 

definitivamente em homem.”46 

Para conseguirmos esta colossal tarefa, que Edgar Morin descreve na sua obra o 

“Paradigma Perdido”, é de suma importância todo um complexo e dendrítico trabalho 

que Bracinha Vieira, faz referência, num dos seus muitos escritos. 

“Descodificar a evolução humana no modo e no tempo em que decorreu, implica a 

validação de cadeias de inferências, elas próprias deduzidas de factos fragmentários que 

constituem o horizonte de informação, para que se reconstituam passo a passo os 

padrões desaparecidos. 

O conhecimento de novos factos e técnicas cresce numa rede transdisciplinar em que se 

cruzam regimes de prova desenvolvidos a partir de diversas classes de dados, mas que 

se entrecruzam em certos pontos e se catalizam mutuamente, clarificando nexos causais 

e suscitando novos problemas. 

Os elementos em jogo provêm, numa primeira instância, de um conjunto de ciências 

que cresceram independentemente mas que se ocupam de objectos e fenómenos que 

ascendem ao passado evolutivo do homem, como continentes do saber cientifico que, na 

sua deriva, confluem e convergem e, dessa confluência, suscitam problemáticas e 

hipóteses sobre as formas extintas do táxone humano e os ambientes em que 

evoluíram.”47 

                                                           
 
46 SANTOS, M. Helena Varela; LIMA, Teresa Macedo – No Reino dos Porquês: “O Homem do outro 

lado do espelho”, Porto Editora, 5ªedição,1991, p.88. 
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Os testemunhos que nos chegam do passado são de quatro ordens. 

• Primeiro, o registo fóssil osteológico, testemunho directo mas quase sempre 

parcial, senão fragmentário, cuja obtenção depende em grande parte da 

contingência e do acaso. 

• Depois os utensílios líticos talhados por hominídeos plio-pleistocénicos: 

chegam-nos normalmente inteiros e não deformados, de sítios arqueológicos 

onde formam conjuntos; permitem caracterizar as técnicas de talhe e, por vezes, 

os padrões de uso; permitem definir o padrão da sua morfologia e a “família 

lítica” a que pertencem. 

• Em terceiro lugar, temos os genes dos seres actuais. Chegaram-nos do passado 

sem alteração e, provindos de épocas diferentes, estão representados em novas 

proporções nas populações actuais, nomeadamente de primatas, e, entre eles, dos 

antropóides e do homem, e são susceptíveis de análise comparativa. 

• Quanto aos elementos icnológicos (do grego ichnos, rasto), são sinais 

fossilizados de comportamentos de animais que viveram em épocas 

passadas: sendo pontuais, requerem um estudo e uma interpretação 

individuais. 

No que concerne aos fósseis, a prova que se considera de maior força para 

demonstrar a existência da evolução, costuma situar-se no seu estudo. 

 Fóssil é uma palavra procedente do latim e que significa cavado ou 

desenterrado. Os fósseis são restos de animais ou plantas antigas, que 

conseguiram chegar aos nossos dias, por terem permanecido em certas 

condições favoráveis de conservação. 

A quase totalidade dos fósseis corresponde a ossos, conchas, carapaças, etc., ou 

seja, às partes duras dos seres vivos que têm maior probabilidade de subsistir 

que as partes moles, as quais, naturalmente, são passíveis de putrefacção. 

 A conservação dos fósseis é favorecida pelo facto de, aquando da morte do 

animal, o mesmo se encontrar em material mole, tal como o lodo, o asfalto ou 

qualquer outro, dotado de plasticidade. 

                                                                                                                                                                          
 
47 BRACINHA VIEIRA, António –Ensaios sobre a Evolução do Homem e da linguagem, Ed. Fim de 
século,  Lisboa, 1995, p. 15. 
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O número de exemplares fósseis recuperados é anormalmente pequeno em 

comparação com as grandes quantidades de material animal que através dos 

séculos, milénios ou milhões de anos, se foram incorporando à Terra. 

Trata-se, portanto, de um catálogo sumamente incompleto e carente em absoluto 

de alguns grupos muito importantes de seres vivos, os quais não deixaram 

qualquer vestígio da sua existência.  

Sendo assim, a reconstrução que se pretende realizar com base na Paleontologia 

terá, forçosamente, que ser completada, em grande parte, de um modo 

totalmente imaginativo.  

Pois bem, a Paleontologia constitui, segundo os evolucionistas, o mais poderoso 

apoio para demonstrar a variabilidade das formas viventes, durante a longa noite 

dos tempos. A interpretação que é feita dos achados, é de que os restos fósseis 

indicam que pertenceram a seres que são tanto mais simples, quanto mais 

afastados estão no tempo.  

Um dos inconvenientes com que tropeçou a Paleontologia foi o de conhecer a 

antiguidade dos restos que retirava das jazidas. Podia obter uma certa ajuda da 

Geologia, a qual, por diversos meios, conseguiu fixar entre certos limites a 

idade das formações geológicas. Portanto, a atribuição de uma data aproximada 

consiste em considerar da mesma idade os fósseis e o estrato geológico em que 

se encontram. 

Esta técnica só oferece uma certa aproximação.  

Para a Geologia, uma variação de uns quantos milhares ou dezenas de milhar de 

anos, tem pouca importância. Mas o mesmo não acontece com a Paleontologia. 

Alem disto, existem alterações na disposição dos estratos, que podem ser 

perturbados. Nem todos os fósseis são encontrados no mesmo lugar em que se 

encontravam inicialmente, pois podem ter sido arrastados por movimentos 

tectónicos, correntes de água, de lava, etc., até outras jazidas. Acontece, às 

vezes, que numa mesma jazida se encontram fósseis pertencentes a épocas 

muito distanciadas no tempo, aos quais é necessário atribuir as datas de 

origem... 

São vários os métodos que actualmente existem. Um deles, o mais antigo, é 

aquele a que é dado o nome de fluorina. Trata-se de uma substância existente, 
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em várias percentagens, nas águas. Durante a vida de um animal, a fluorina 

contida na água incorpora-se no seu organismo, depositando-se, principalmente, 

nos dentes. Uma vez morto o animal, a acção das águas continuará a fornecer, 

aos resíduos, uma quantidade de fluorina que estará em relação com o tempo 

durante o qual tais restos continuam submetidos a esta acção. Trata-se, desde 

logo, de um método complicado, que apresenta grandes dificuldades de 

realização, mas que em certos casos pode facultar dados apreciáveis. 

Outro grupo de métodos baseia-se na presença, nos fósseis, de certos isótopos 

radioactivos. O primeiro a ser utilizado foi o carbono -14. Este elemento 

radioactivo forma-se nas camadas superiores da atmosfera, em consequência 

dos impactos causados pelos raios cósmicos sobre os átomos de nitrogénio. O 

carbono radioactivo forma, do mesmo modo que o carbono normal, anidrido 

carbónico que é assimilado pelas plantas no seu processo de fotossíntese. 

Os animais comem plantas que contêm carbono -14, incorporando-o no seu 

organismo, ou, então, comem animais herbívoros que contem isótopos. Durante 

a vida do animal, produz-se uma incorporação contínua de carbono-14, que é 

compensada pelas perdas, que fazem com que o nível de C-14 do animal se 

mantenha constante. 

Ao morrer, o animal deixa de incorporar carbono-14. Este tem um tempo de 

desintegração conhecido e, portanto, se se conhecer o conteúdo do isótopo que 

os animais tiveram em vida, poder-se-á calcular a idade em função da 

quantidade que se desintegrou. Este método, para a avaliação de datas, tem um 

limite que se situa à volta dos 25.000 anos. De igual modo se procede com 

outros elementos que se desintegram espontaneamente, como é o caso do 

isótopo do potássio. 

O interesse da avaliação das datas, o mais exactamente possível, é dado pelas 

confusões que podem produzir-se frequentemente com os fósseis. Estas surgem 

por circunstâncias acidentais. Mas, às vezes, apresentam-se casos em que se 

pretende criar o erro. Tal foi o que aconteceu, num caso muito conhecido, com 

uma mandíbula supostamente humana, que apareceu em Piltdown (Inglaterra). 

Este achado manteve os cientistas francamente desorientados, até que se pôde 

determinar, sem quaisquer dúvidas, que se tratava de uma falsificação. 
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Outras ciências constituem eixos de investigação em paleoantropologia: a 

primatologia, sobretudo a etologia dos primatas, e em especial dos antropóides, 

empreendida a partir de fins dos anos trinta, proporciona um material rico e variado de 

comportamentos e sistemas de comportamentos sociais, em correlação com os 

ambientes naturais. 

O conhecimento de grupos humanos actuais de caçadores-recolectores pode 

proporcionar analogias etnográficas susceptíveis de esclarecer certos aspectos 

funcionais dos comportamentos gregários de populações e espécies desaparecidas. 

Domínio menos consistente, mas heuristicamente frutífero, é o de uma fenomenologia 

aloespecífica, que procure uma compreensão de motivações e comportamentos de seres 

exteriores à espécie humana actual. 

Estas diversas linhas de investigação devem ser avaliadas à luz da teoria evolucionista, 

ela própria integrativa das várias ciências biológicas; e os fósseis e utensílios talhados 

devem ser sujeitos a técnicas adequadas de datação, para que se possam ordenar 

segundo sistemáticas fundamentadas. 

A Teoria sintética da evolução, não preditiva de fenómenos evolutivos futuros, torna-se 

explicativa e preditiva de factos retrospectivos, desde que se reconstituam elementos 

paleoecológicos que dêem sentido às respostas adaptativas das espécies extintas e à 

sucessão e diversidade de formas que o registo fóssil nos proporciona.   

A convergência destas várias disciplinas de um modo tal que se focalizem sobre a 

evolução humana (domínio que, implicitamente, compreende as circunstâncias 

evolutivas de todos os hominóides e hominídeos, vivos ou fósseis), cria um plexo de 

informações cruzadas que se confrontam e completam mutuamente, suscitam 

problemáticas e problemas que, germinados no tecido de umas, são clarificados pela 

contribuição de outras. 

Por este expediente transdisciplinar em que diversas áreas científicas mais ou menos 

formalizadas se tocam e polinizam, como insectos e flores que se atraem e intersectam, 

cria-se um espaço heurístico em abertura incessante. Aí se suscitam cadeias de 

inferências, constantemente rectificadas, quer pela natureza de novos achados 

osteológicos, quer pelo aparecimento de novas técnicas que, dos registos fóssil, 

arqueológico, genético, extraem novas provas. 

O acaso das descobertas no terreno e o engenho das técnicas de análise trazem 

sucessivas confirmações, rectificações, refutações e calibragens aos sistemas de 
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fenómenos em estudo obrigando a reformular hermenêuticas e reconstruções, tornando-

as consentâneas com o que é proporcionado.  

A paleontologia dos hominídeos - ramo da paleoprimatologia denominado, de modo 

espécio-cêntrico, “paleontologia humana”- pretendeu reconstituir, segundo regras de 

anatomia comparada, a totalidade do esqueleto fóssil a partir de uma fracção 

conservada. 

No presente estado da investigação, a paleoantropologia não só pretende reconstituir a 

osteologia completa das espécies desaparecidas como revestir os ossos com os tecidos 

que os recobriam, plano a plano, obtendo a aparência dos fenótipos; e ainda, sempre 

sobre fundamentos científicos diversos e complementares, os paleoambientes em que 

evoluíram, o clima, a fitocenose e a biocenose que as rodearam, a natureza dos solos, a 

topografia e a orografia contemporâneas; para que, reunindo interactivamente essas 

informações, se possa reconstituir o regime alimentar, a fisiologia, as estratégias 

reprodutoras, os padrões de crescimento, as unidades e comportamentos sociais, as 

relações interespecíficas.  

Poder-se-ia construir um esquema tetra-axial transdisciplinar incluindo ciências da 

Terra, da vida, do homem e da linguagem, que dispostas longitudinalmente segundo 

uma articulação lógica, se ligassem ainda por pontes transversais, formando uma rede 

dendrítica de conhecimentos sobre a qual a informação corre e se enriquece em todos os 

sentidos. 

Em cada uma das colunas, parte-se de ciências mais gerais para as disciplinas mais 

restritas e especializadas. 

No eixo “ciências da Terra”, a paleobiogeografia indica relações entre os ambientes e as 

biocenoses desaparecidas, e a geostratigrafia os conteúdos das camadas fossilíferas. A 

geologia, ciência das rochas, e a pedologia, ciência dos solos, completam este nível de 

informação. 

“A tafonomia (do grego táphos, enterramento) informa-nos sobre as condições de 

fossilização dos organismos (paleotafonomia), e sabe-se que os animais mortos 

fossilizam excepcionalmente e não de forma uniforme: entre os primatas, os dentes e as 

mandíbulas, com maior “potencial de preservação”, são mais frequentes vezes 

conservados como fósseis do que outras estruturas ósseas, e o esqueleto pós-craniano é 

de conservação mais difícil do que os crânios. 

A tafonomia experimental (neotafonomia) permite acompanhar o curso de degradação 

dos segmentos de um cadáver – por exemplo de um mamífero de grande ou médio porte 
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– em vários ambientes naturais: floresta húmida, savana, margens de lagos e rios com 

aluviões, cavernas com certas características. Lagos, estuários e deltas com depósito de 

finos sedimentos constituem locais de eleição: a cada subida e descida do nível das 

águas, deposita-se sobre os restos orgânicos uma camada de partículas sedimentares, e é 

a repetição do processo que permite a conservação pós-deposicional de porções duras 

dos organismos, a sua mineralização progressiva com a passagem da biosfera para a 

litosfera que representa o nascimento de um fóssil. 

Submerso por sucessivas camadas de sedimentos – que se podem modificar eles 

próprios, ou sofrer processo metamórfico – o fóssil (por vezes distorcido -a elipse de 

pressão - por compressão das terras suprajacentes) fica incluído na profundidade dos 

terrenos, e é enfim a erosão, ao desgastar as camadas em sentido inverso ao do depósito, 

que um dia põe a descoberto o estrato fossilífero, ou facilita o seu alcance. 

A paleoprimatologia, da qual a paleoantropologia é afinal um capítulo, descreve as 

formas desaparecidas de primatas, as suas afinidades e particularidades, relações com os 

paleoambientes, e elos entre as espécies extintas e actuais. Permite reconstruir 

segmentos do itinerário evolutivo dos primatas, e das radiações de formas que, desde o 

eoceno, atestam do sucesso e diversidade adaptativa destes animais. 

A lavagem apropriada de um fóssil exumado permite extrair das suas fissuras poeiras 

contemporâneas do próprio fóssil que ali se alojaram. Separadas, centrifugadas e 

observadas a um microscópio confocal, mostram muitas vezes grãos de pólen e esporos 

fósseis, que são identificáveis no contexto de uma disciplina, a palinologia. 

Assim se podem caracterizar espécies vegetais da antiga fitocenose, que nos dizem algo 

sobre os solos, o clima e as variações sazonais.  

A paleoclimatologia fundamenta a reconstituição dos climas “in illo tempore”.”48 

Como a estratigrafia do fundo dos mares parece ser regular, por ser pouco perturbada 

por agentes de erosão, o estudo quantitativo do fraccionamento isotópico exprime a 

evolução da curva térmica média nos últimos milhões de anos e, também, a sequência 

de glaciações e interglaciações, que se correlacionam por seu lado com a extensão de 

calotes polares, o nível da águas oceânicas e o aparecimento de eventuais pontes 

intercontinentais. 

                                                           
 
48  BRACINHA VIEIRA, António –Ensaios sobre a Evolução do Homem e da linguagem, Ed. Fim de 
século,  Lisboa, 1995, pp. 20-21. 
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As diferentes erupções vulcânicas plio-pleistocénicas espalharam cinzas (“tefras”) à 

distância de milhares de quilómetros dos seus pontos de origem, sob efeito dos ventos: 

tais cinzas vulcânicas caíram nas terras e nos oceanos, em cujos fundos se depositaram; 

e como cada “tefra” tem uma composição química única e característica, a sua 

identificação em vários e distantes sítios da Terra permite atribuir-lhes a mesma idade 

geológica (tefrocronologia). 

Assim, as informações paleo-climáticas deduzidas da análise das camadas dos fundos 

oceânicos podem aplicar-se às jazidas terrestres homólogas, incluindo as que contêm 

vestígios de hominídeos. 

Da convergência destes vários factores investigados se fundamenta a paleoecologia, 

ciência cujo objectivo é a reconstituição dos paleo-ambientes: clima numa determinada 

longitude e latitude de um continente, numa dada época; cronoflora e cronofauna locais, 

atendendo à frequência relativa das várias espécies; acidentes orográficos e 

hidrográficos: 

Estes cenários acolheram paleoespécies de hominídeos: neles decorreu a evolução e a 

eles se adaptaram as suas populações. 

A icnologia valida e interpreta sinais fósseis que resultaram de comportamentos de 

animais em épocas passadas. A datação segura de um traço icnológico pode conferir-lhe 

um grande valor documental. 

A biomecânica, por sua vez ao comparar pegadas encontradas com outras, actuais, 

deixadas na areia por seres humanos e grandes antropóides, em marcha lenta ou em 

corrida, permite inferências sobre as correlações entre peso, velocidade e estilo da 

marcha dos autores dos trilhos, aos quais o estudo do esqueleto pós-craniano do A. 

afarensis – o candidato mais provável a autor das pegadas de Laetoli – traz rectificação 

e referência ponderadas. 

Eis como os métodos cruzados da tafonomia, da icnologia e da etologia dos grandes 

carnívoros (e também da geologia, que indaga o modo de formação e evolução posterior 

das cavernas dolomíticas) reconstituem um momento indicador de grande riqueza 

histórica. 

Contudo, se os hominídeos foram por vezes presas, outros actuaram como predadores e 

necrofágios (quase todos os predadores são também necrófagos, e vice-versa). 

Vrba em 1975 demonstrou a existência de incisões regulares configurando cortes de 

uma lâmina sobre um úmero fóssil de um antílope, na galeria 5 de Sterkfontein. 
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A sua associação estratigráfica (apesar das dificuldades de identificação da estratigrafia 

das grutas sul africanas) com utensílios líticos adequados ao corte, sugere a 

probabilidade do seu uso num trabalho de desossagem, quer num contexto predatório, 

quer, mais provavelmente (dada a escassez, na galeria, de restos ósseos de antílopes 

juvenis), necrófago. 

Microscopia de scanning de ossos fósseis, arqueologia, zooarqueologia, bioestratigrafia, 

incidindo na tafocenose (conjunto de ossos fósseis mantidos juntos após a morte dos 

animais) de uma caverna, permitem esta conclusão provisória, uma vez cruzados os 

critérios e ponderados os métodos, na sua recíproca validação. 

A paleoarqueologia dos primeiros seixos talhados revela o aparecimento do talhe em 

vários pontos do Leste africano durante o princípio do Plioceno (2,6 milhões de anos). 

A partir do olduvaiense inicial (1,8 M. a.), surgem tipos de utensílios talhados em 

função de um protótipo, como se uma ideia lhes fosse imposta; reúnem-se em 

“famílias”, panóplias de menos de uma dezena de formas -base que permaneceram 

quase sem modificação durante 1 M. a.. 

O tipo de materiais trabalhados, as técnicas de talhe das ferramentas, a relação entre os 

autores (que as trabalharam) e actores (que as utilizaram), o uso que foi dado aos 

utensílios líticos, elucidado pelo estudo do padrão de desgaste dos gumes activos, a 

coevolução entre as capacidades de talhe, as transformações ulteriores dos protótipos e a 

anatomia funcional da mão preênsil, todos estes níveis de análise permitem uma rede de 

deduções, inferências e conjecturas sobre a evolução da cultura e as potencialidades 

linguísticas implícitas ou explicitas das populações da Primeira idade da pedra. 

“O esforço teórico de inclusão (“lumping”) versus separação de formas, num número 

restrito e caracterizado de táxones, patente nos artigos de Mayr (1976) e de Simons e 

Pilbeam (1965), encontra, da parte dos teóricos da cladogénese, uma posição oposta, ao  

pretenderem constituir novas espécies com base no aparecimento de traços recentes, 

autopomórficos. 

As controvérsias quanto ao modo de especiação facilitam um acordo entre a sistemática 

evolutiva e o gradualismo, bem como a cladística e o “equilíbrio pontuado”. 

As duas perspectivas não devem excluir-se, dada a multiplicidade de factores que 

podem decidir dos modos de especiação. 

Se pensarmos na evolução do Homo erectus, em que a morfologia clássica da espécie 

define nos seus traços típicos desde início (cerca de 1,8 Ma, para exemplares do lago 

Turkana, como para os de Java central), de modo “pontualista”, e em que o registo fóssil 
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mostra, no final do pleistoceno (0,4-0,2 M. a.), um termo “gradualista”, entende-se 

como a rigidez dos modelos tem mais a ver com a semiologia que proporcionam do que 

com a complexidade dos processos de especiação. 

Equívoca é a sistemática da família Hominidae. Por um lado, a nomenclatura binominal 

lineana, fatalidade histórica a que a biologia tanto deve, é hoje um sistema de notações 

anacrónico e, no plano das espécies fósseis, aberto a mal-entendidos; por outro lado, a 

grande atenção prestada a este táxone e a fragmentação dos documentos suscitam 

disparidade de critérios de classificação. 

Acresce o facto de o óbvio para formas vivas se tornar conjectural para formas extintas.  

O contraponto da sistemática de fundamento morfológico e da que se baseia na 

antropologia molecular suscita novos equívocos. 

A grande proximidade genética e molecular Homo/Pan/Gorilla tirou coesão à família 

Pongidae, e os argumentos prós e contra a aproximação de Pan e Homo, ou de Pan e 

Gorilla, não parecem decisivos. 

A distância molecular Homem/chimpanzés é ligeiramente inferior à distância 

chimpanzés/gorila. Contudo, em termos morfológicos, a situação é inversa. 

Entretanto dois factos indicam como muito provável um antepassado comum aos 

antropóides africanos posterior à separação do ramo dos hominídeos bípedes: trata-se da 

estrutura e ritmo de deposição do esmalte dentário (Martim, 1985); e, sobretudo, da 

marcha em terra sobre os nós dos dedos das mãos, traço anátomo-funcional tão singular 

e especializado que seria de extrema improbabilidade o seu desenvolvimento simultâneo 

(homoplásico) a partir de um antepassado comum que dispusesse de um outro tipo de 

locomoção terrestre.”49 

Goodman Morris (Morris, 1985) propôs - conforme as previsões de Darwin, mas com 

base na proximidade genética chimpanzés/homem/gorila, que faz deles um grupo 

natural –incluir os antropóides africanos na família Hominidae, contrariando a definição 

tradicional, de base morfológica, de hominídeos, entendidos como primatas que mantêm 

posição e marcha bípede permanentes no solo. 

De facto, a biologia molecular aplicada aos primatas (antropologia molecular) constitui 

um critério de distinção natural do maior alcance em neo-sistemática; e ao mesmo 

tempo, com base na calibragem de “relógios moleculares” – atendendo à regularidade 

                                                           
 
49 BRACINHA VIEIRA, António –Ensaios sobre a Evolução do Homem e da linguagem, Ed. Fim de 
século,  Lisboa, 1995, pp.23-24. 
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de mutantes neutras e considerando as durações médias de cada geração - uma técnica 

de datação que permite calcular o momento provável da separação de espécies actuais a 

partir de um último antepassado comum. 

Quanto às denominações dos táxones propostos (nomenclatura), verifica-se um facto 

curioso, no que respeita aos hominídeos: enquanto, no género Australopitecus, não 

assumem carácter valorativo (ramidus, afarensis, aethiopicus, africanus, robustus, 

boise). Este último em homenagem a Charles Boise, mecenas anglo-americano que 

subsidiou parte dos trabalhos de pesquisa de Louis Leakey em Olduvai, as 

denominações do mesmo nível para o género Homo são adjectivadas de modo 

valorativo: erectus, exprimindo uma postura que afinal é comum a todos os hominídeos; 

habilis, pressupondo destreza e mesmo engenho; ergaster, acentuando propensões para 

trabalhar; sapiens. 

O conhecimento da anatomia e fisiologia comparadas dos primatas actuais, bem como 

das suas capacidades perceptivas e operativas, é de grande relevo para entender passos 

da evolução humana. 

O estudo comparativo do comportamento das populações de primatas não humanos na 

natureza, ramo da etologia denominado primatologia, constitui um dos domínios básicos 

de investigação em antropologia biológica e paleoantropologia. 

As estreitas ligações entre o habitat, os hábitos alimentares, as estratégias reprodutoras, 

as alianças e estratégias de poder, a inteligência social e as dimensões do grupo, a 

corpulência, o dimorfismo e a contrapredação, e muitas outras variáveis 

interdependentes, permitem a extrapolação de modelos de organização e 

comportamento gregário para as paleoespécies de hominídeos. 

A fisiologia alimentar que sabemos ligar-se à história da vida de qualquer primata, pode 

ser inferida pelo estudo em microscópio electrónico de scanning dos padrões de 

microdesgaste do esmalte dentário. 

O padrão que se observa corresponde à alimentação do indivíduo nos últimos meses que 

precederam a sua morte. Conhecidos os paradigmas do desgaste de espécies actuais com 

dietas várias, torna-se então possível elucidar as preferências alimentares das diversas 

espécies de hominídeos e, eventualmente, as suas variações sazonais. 

Estabeleceram-se princípios gerais referentes ao comportamento e morfo-fisiologia dos 

primatas actuais (que constam 186 espécies reconhecidas, a maior parte das quais ainda 

não estudadas, ou pouco estudadas), princípios deduzidos da observação de muitas 

populações e espécies. 
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Locomoção, ecologia e exploração de recursos são interdependentes; a corpulência e 

coesão entre os machos podem constituir resposta contrapredatória; a hierarquia concilia 

gregaridade e agressividade, e tem consequências em toda a estrutura social; dimensões 

fenotípicas, gastos metabólicos e quociente de encefalização, correlacionam-se entre si e 

com os períodos de gestação, os tempos intergestacionais (e a reserva reprodutora) e de 

lactação, duração dos períodos de crescimento e dependência da mãe e dos adultos, 

longevidade, aproveitamento especializado dos recursos do meio, grau de 

precocialidade/altricialidade das crias – no quadro das estratégias reprodutoras dos 

primatas, mais ou menos acentuadas de uma espécie ou de outra. 

O tamanho do cérebro implica altos custos calóricos e mecanismos termo-reguladores; a 

delimitação de áreas vitais rege-se pela distribuição das fontes de alimentos, que por seu 

lado influem no tamanho dos grupos, flexibilidade ou rigidez das unidades sociais. 

Todas estas variáveis formam como uma constelação cujos vectores são estreitamente 

interdependentes, com consequências decisivas nas histórias de vida das espécies. 

Certos comportamentos primáticos que implicam uma análise dos objectos do seu 

mundo e um pôr à prova desse mundo – por vezes designados de comportamentos de 

exploração e jogo, em projecção antropocêntrica dessas actividades - podem revelar-se 

de algum valor económico, ou de conforto, passando a ser transmitidos de geração em 

geração como esboços protoculturais,  indicando novos comportamentos locais, que 

quase sempre ilustram a coordenação entre as mãos preênseis, o olhar de relevo e a  

percepção que rememora, antecipa, reproduz e reafere. 

A evolução, conjectural mas verosímil, dos comportamentos instrumentais por 

patamares, é consentânea com os achados da primatologia (e psicologia comparada) dos 

grandes antropóides, bem como a arqueologia dos primeiros artefactos líticos. 

Este nível biocultural da evolução dos hominídeos tem como correlato a especialização 

de áreas cerebrais integrativas destes novos comportamentos. 

A complexa questão da origem e evolução da linguagem verbal articulada não pode 

separar-se destas competências instrumentais e seus efeitos sobre o ambiente, nem do 

grau de flexibilidade da comunicação verbal, mímica e gestual observado nos grandes 

antropóides. 

Tal como o Homo sapiens, a anatomia muscular da face destes animais comporta dois 

planos musculares, profundo e superficial, que, além de assegurarem a mastigação, têm 

a função de comunicar estados motivacionais e emocionais aos conspecíficos. 
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Uma gramática do comportamento expressivo e impressivo, com modulações tão 

complexas e projecções corticais extensas de áreas mais semantizadas – as mãos e a 

face –, indica uma pré-adaptação linguística do cérebro de alguns hominóides, e 

seguramente dos hominídeos primitivos. 

As competências, restritas mas comprovadas, dos grandes antropóides para aprenderem 

e utilizarem linguagens humanas não articuladas e para talharem seixos para percussão, 

em laboratório, embora não utilizadas na natureza, atestam das suas capacidades 

cerebrais latentes e indicam um nível provável de aptidão cerebral pré ou 

protolinguística dos primeiros hominídeos. 

Philip Lieberman admite que “uma actividade motora complexa, como é a que é posta 

na execução dos utensílios, pode ter estado envolvida na evolução de mecanismos 

cerebrais que são necessários para a linguagem humana e a sintaxe. 

Em contraste, a capacidade para usar palavras pode depender de mecanismos 

neurológicos que existam sob forma elementar noutras espécies que teriam sido 

elaborados precocemente durante a evolução dos hominídeos” (Lieberman, 1992). 

A neuroetologia dos primatas, que permite interferir nos comportamentos sociais destes 

animais por implantação cerebral selectiva de eléctrodos estimuláveis por telemetria, 

contribui para a elucidação do comando central dos comportamentos comunicacionais. 

A etologia humana, por engenhosas adaptações do seu método, permitiu decifrar a 

universalidade de mímicas expressivas, atendidas já por Darwin, e descodificar o valor 

dos paralinguísticos que contrapontuam a elocução verbal: trata-se de uma vertente da 

linguagem com raízes filogenéticas mais arcaicas de que as da linguagem articulada, e 

que permanecem num plano emotivo e menos consciente. 

A pragmática, que se ocupa dos signos segundo as suas relações com quem as utiliza, 

traz uma outra dimensão ao estudo das situações comunicacionais. 

Quanto à paleoneurologia, ao comparar moldes endocranianos de espécies actuais e 

extintas, procura reconstituir os volumes encefálicos destas últimas (em correlação, às 

vezes problemática, com o peso total calculado para o seu corpo), e sobretudo precisar a 

importância relativa dos lobos cerebrais, que deixam marca impressa no endocrânio, e o 

grau de assimetria morfológica inter-hemisférica que acompanha normalmente a 

assimetria funcional entre cérebro direito e esquerdo. 

“Mas a linguagem articulada exige, além de um cérebro linguístico, um aparelho 

fonador que com ele coevolua. 
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Modificações do palato mole (velum), a forma da língua, que se torna redonda e se 

insere diferentemente, e da mobilidade dos lábios, completam o aparelho articulatório. 

O espaço supralaríngeo leva à reorganização da base do crânio, onde se encaixa, com 

angulação do plano ósseo. 

Assim, o basicranium é plano nos hominóides, nos recém-nascidos humanos, que retêm 

esse traço durante a primeira infância, e em várias espécies de hominídeos primitivos; 

mas adquire um ângulo que se acentua ao longo da filogénese e da ontogénese humanas. 

Esta disposição morfológica torna-se evidente no Homo erectus, e atinge proporções 

equiparáveis às do homem anatomicamente moderno em formas tardias daquela espécie 

(Lieberman, 1992). 

A glossogenética, disciplina que estuda estas correlações, constitui portanto uma das 

vias para a reconstituição da origem e evolução da linguagem. 

Na reconstituição dos cenários onde evoluíram os hominídeos podem tomar valor 

comparativo analógico alguns comportamentos observados nas sociedades de 

caçadores-recolectores actuais, no que concerne, por exemplo, aos fundamentos da 

economia, divisões de trabalho, reserva reprodutora e dilema demográfico, dimensões 

dos grupos e extensão das áreas vitais, e, quando se trate de populações neolíticas 

actuais, às circunstâncias de preparação e utilização de utensílios líticos. 

A esta atitude comparativa chama-se analogia etnográfica. 

A arqueologia experimental, repetindo os gestos e efeitos de talhe que permitem obter 

toda e qualquer ferramenta lítica pré-histórica e ensaiar o seu uso, adquire enfim 

especial valor para uma projecção intuitiva dos investigadores no “como” e no “porquê” 

da acção dos hominídeos talhadores. 

É a esta tentativa de retomar intencionalidades e intenções de indivíduos de espécies 

diferentes da nossa, mas que se situavam perante um horizonte existencial que podemos 

conjecturar próximo, que chamamos de fenomenologia aloespecífica.” 50 

Enfim, todo este “trabalho”, ou se quisermos “trabalhos”, com um objectivo… 

Concluiria Sartre: 

“Há uma finalidade, meu caro senhor, há uma finalidade… há os homens.” 51 

                                                           
 
50  BRACINHA VIEIRA, António – Ensaios sobre a Evolução do Homem e da linguagem, Ed. Fim de 
século, Lisboa, 1995, pp. 29-30. 
 
51 SANTOS, M. Helena Varela; LIMA, Teresa Macedo – No Reino dos Porquês: “O Homem do outro 

lado do espelho”, Porto Editora, 5ªedição,1991, p.375. 
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TEORIAS DA ORIGEM DO HOMEM 

 

 

A EVOLUÇÃO DO HOMEM – O PUZZLE HUMANO 
 

Vergílio Ferreira, em Pensar, numa comparação singela do aldeão que sempre foi: 

"Dar um sentido à vida. Para lho darem aos domingos, quando não trabalham, 

os campónios da aldeia embebedam-se e dão-se facadas. A arte do nosso tempo 

sabe-o e faz o mesmo".  

Mas, referindo-se ao enigma humano, escreveu ainda num misto realista, dramático e 

sublime:  

“Um corpo e o que em obra superior ele produz. Como é fascinante pensá-lo. Um 

novelo de tripas, de sebo, de matéria viscosa e repelente, um incansável produtor de 

lixo. Uma podridão insofrida, impaciente de se manifestar, de rebentar o que o trava, 

sustida a custo a toda a hora para a decência do convívio, um equilíbrio difícil em dois 

pés precários, uma latrina ambulante, um saco de esterco. E simultaneamente, na 

visibilidade disso, a harmonia de uma face, a possível beleza e sobretudo o prodígio de 

uma palavra, uma ideia, um gesto, uma obra de arte. Construir o máximo da 

sublimidade sobre o mais baixo e vil e asqueroso. Um homem. Dá vontade de chorar. 

De alegria, de ternura, de compaixão. Dá vontade de enlouquecer.”52   

Quando olhamos para o crânio de um ser humano moderno, é de facto uma sensação 

estranha… 

Poderíamos perguntar: 

Como seria? 

Como viveria?   

Quão árduos seriam os seus dias? 

Como imaginaria o mundo? 
                                                           
 
52 ENTRALGO, Pedro Laín – “ Corpo e Alma – Estrutura dinâmica do corpo humano”, Editora 
Almedina, p. 8 
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Todos queremos saber quem somos e de onde viemos. Conhecer os nossos avós e os 

nossos bisavôs. 

Mas mais interessante seria, uma viagem aos primórdios da vida humana… Conhecer a 

história dos símios e dos homens, e do Homem! 

Uma criatura mais bem sucedida que dominou a Terra, o Dinossauro – fê-lo durante 150 

milhões de anos até que subitamente foi extinto, talvez devido a uma mudança 

evolucionária; talvez devido a um desastre de grandes proporções, como por exemplo a 

colisão de um meteorito contra o nosso planeta. 

É difícil de imaginar 150 milhões de anos…é um período extremamente difícil de 

conceber para alguém cuja existência não ultrapassa uns tenros 30 anos. 

Pensamos que nós, na nossa forma presente de Homo sapiens, só existimos nesta forma 

há mais ou menos 100 mil anos, até talvez menos. Talvez um pequeno lapso comparado 

com a totalidade da história do mundo. 

Mas tal como Sénégal, escreveu: 

“Quand tu ne sais plus où tu vas, retourne-toi et regarde d’où tu viens.”53 

  

Assim, a vida começou na Terra há 3 biliões de anos ou mais. 

A vida no mar começou há 570 milhões de anos. 

Os Dinossauros reinaram durante 150 milhões de anos. 

Os mamíferos e os pássaros dominaram o mundo durante 60 milhões de anos. 

Os mamíferos mais próximos dos homens, tiveram o seu início há cerca de 5 a 7 

milhões de anos. 

Os homens modernos, o que somos actualmente, são apenas a última camada, o telhado 

de um edifício. 

Mas a nossa história começa agora… 

Nós os humanos temos tendência para pensar que somos razoavelmente perfeitos e tudo 

o que veio antes de nós foi apenas um passo no caminho… a verdade é que somos 

apenas uma espécie entre várias espécies relacionadas proximamente. Elas têm nomes  

como habilis, robustus, ou erectus. 
                                                           

53 COPPENS, Yves - Le Genou de Lucy: L’histoire de l’Homme et l’histoire de son histoire, Poches 

Odile Jacob, Paris, 2000, p. 79.  
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Algumas delas resistiram 1 milhão de anos ou mais … 

Se podemos descobrir como o fizeram tão bem, é porque todos, à excepção da nossa, se 

extinguiram; e talvez consigamos descobrir mais alguma coisa a nosso respeito: acerca 

de quem somos e de onde viemos. 

É como construir um puzzle, quando não se tem a fotografia, como resultado final, para 

ajudar, e de algum modo faltam centenas de peças… 

Escavar o solo nos nossos dias é assim; podemos ter uma noção de como estas criaturas 

eram, olhando para os seus restos fósseis e do que faziam observando algumas das 

coisas que deixavam: instrumentos abandonados, armas, vestígios de fogueiras, ossos de 

animais esquartejados, …. Todos estes factores contribuem para podermos construir a 

imagem, mas uma imagem deveras inovadora… e sempre que se olha para ela se vê 

algo de diferente. 

Uns dos locais que se observam são as cavernas que já foram habitadas pelos nossos 

antepassados; os achados fósseis são raros e excitantes, visto que após centenas de 

milhares de anos existe muito pouca coisa preservada. 

Imaginemos como será daqui a milhares de anos, quando os futuros historiadores 

tentarem descobrir como somos actualmente, através das coisas que deixamos, ou então 

observando aquilo que não é destruído. 

Cientistas de todo o mundo têm dedicado a sua vida a descobrir a nossa história, 

tentando adivinhar a nossa árvore evolutiva, e como e porque razão temos mudado ao 

longo desses milhões de anos. 

Têm tentado chegar a respostas, para uma pergunta muito profunda: 

Porque haverá seres humanos? 

Têm sido fascinantes com histórias de determinação pessoal ambição, rivalidade, 

ventura e fé. 

Sim, porque será que sondamos o nosso passado com tanta paixão e intensidade? 

Os mamíferos são de facto animais muito interessantes; procuram conhecer o seu 

ambiente e os outros animais. Nós, os seres humanos somos os mais curiosos. 

É uma paixão permanente conseguir responder ou procurar respostas para perguntas 

como:  

De onde venho? 

Qual o significado da minha existência aqui? 

Para onde vou? 
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Eu acredito que o que nos orienta é sobretudo a curiosidade. Outras perguntas se 

levantariam: 

Porque escalar o monte Evereste? 

Porque estará lá ele? 

Porquê escavar o passado? 

Isto porque, à semelhança dos historiadores e Paleoantropólogos, queremos saber de 

onde viemos. 

A caça aos fósseis é uma actividade viciante que se pode ter…A única actividade 

comparável é a caça aos tesouros. Quanto mais fundo vamos mais antigo é o 

período…vamos para trás no tempo, no nosso passado estudando os nossos 

antecessores, estudando a forma como estes alteravam os seus comportamentos e se 

estas alterações resultaram de mudanças climatéricas, ambientais, da disponibilidade de 

recursos nomeadamente vegetais e ou animais. 

Note-se que quando os animais morrem, têm tendência a apodrecerem e a 

desaparecerem ou fragmentarem-se, espalhando-se. São muito poucos os que depois de 

enterrados se tornam fósseis. 

Ninguém suspeitava que nos anos 70 se iriam encontrar os restos fósseis mais 

extraordinários de que há memória. 

É um esqueleto humano feminino, prova crítica da evolução humana, com 40 % das 

partes que o constituíam e com aproximadamente 3,2 milhões de anos. É o mais velho e 

mais completo fóssil que foi registado – o esqueleto da Lucy. 

Por atrás dos achados como o de Lucy e outros extraordinários achados, estão árduos 

anos de trabalhos de campo. É necessário partir, peneirar de forma minuciosa o solo… 

Mas muitos anos de um tipo diferente de pesquisa paciente de fontes paralelas, tem 

produzido provas do passado.  

Existe um mito há muito tempo implantado de que o único modo de descobrir o passado 

é através dele mesmo, ou seja, de registos fósseis e de registos arqueológicos. 

Há quem tenha a tendência a argumentar precisamente o contrário. A melhor prova do 

passado está no presente, isto porque há muito mais coisas no presente com as quais 

podemos trabalhar, observar e avaliar comportamentos… Há pistas incríveis sobre os 

nossos antecessores que se observam nos animais de hoje. 

Se analisarmos a constituição química, biológica de um chimpanzé, o seu ADN (os 

tijolos que entram na constituição da sua vida), e compararmos com o nosso ADN, a 

diferença é inferior a 2%...somos o que poderíamos traduzir por quase idênticos. 
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Uma diferença tão pequena, tem que significar que estamos muito proximamente 

relacionados. Nenhuma espécie no mundo está tão próxima de nós. 

A proximidade dos chimpanzés para connosco, é superior do que para com os gorilas. 

Se andarmos o suficiente para traz no tempo, nós e os chimpanzés partilhamos um 

antepassado comum. 

O pai do pai do meu pai até muitas gerações atrás. 

Se andarmos ainda mais para trás, assim talvez meio milhão de gerações (cerca de 5 

milhões de anos), o pai do pai do meu pai era um símio. 

Este antepassado comum, é o último indivíduo ou melhor dizendo, a última raça que 

antecedeu tanto aos chimpanzés como à nossa. 

Sabemos que esta raça de criaturas teve que existir porque quando olhamos para a 

composição genética dos humanos e dos chimpanzés, ou até quando olhamos 

globalmente para a nossa anatomia, ou a nossa aparência, podemos ver que os 

chimpanzés são muito proximamente relacionados com os humanos. 

Então algures no nosso passado, temos que ter partilhado algum antecessor comum. Um 

antepassado único, comum, não partilhado com mais nenhuma espécie, hoje viva. 

O ADN é um código que se consegue ler… 

Pode literalmente observar-se o ADN dos chimpanzés e dos seres humanos e constatar o 

que é igual e o que é diferente. 

O que se pode fazer laboratorialmente é comparar o ADN dos humanos, com o dos 

chimpanzés, os gorilas e outros primatas, uns com os outros. 

O que se pode verificar é que a diferença entre o ADN dos humanos e dos chimpanzés é 

de apenas 1,7%. Por outro lado se compararmos um chimpanzé com um gorila, ou de 

um ser humano com um gorila verificamos que a diferença aumenta para 1,9%. 

Consegue-se ver o que é diferente e quando ocorrem as diferenças. Há um relógio nos 

nossos corpos e nele se pode ler a nossa história. Faz-se essa leitura para ajudar os 

cientistas a interpretar os registos fósseis. Usando um relógio molecular, provavelmente 

podemos obter datas suficientemente precisas para responder à maioria das perguntas 

levantadas pelas pessoas. 

Pensa-se que o último antepassado comum entre os chimpanzés e os humanos existiu há 

cerca de 7 milhões de anos. Que um outro antepassado comum com os gorilas existiu há 

cerca de 8 milhões de anos e que o último antepassado comum com os orangotangos 

existiu há 16 milhões de anos. 
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Qualquer coisa que os chimpanzés partilhem entre si, presumivelmente partilham-no 

porque têm um antepassado comum, mas esse também foi nosso antepassado. Então 

tudo que temos em comum devia já ser comum, mesmo quando existiam chimpanzés, 

gorilas ou humanos…mas apenas uma linhagem. 

Julga-se que o último antepassado comum seria mais parecido com o chimpanzé do que 

com um humano. Supõe-se que teria aproximadamente o mesmo tamanho corporal que 

um chimpanzé e cerca de 40 quilogramas. Teria vivido em ambientes de semi-floresta e 

teria escalado e trepado às árvores. 

Provavelmente já andaria muito sobre duas patas, em cima das árvores e talvez no solo 

entre as árvores. 

Provavelmente sem as especializações que hoje se conseguem observar nos chimpanzés. 

Nós e o chimpanzé partilhamos um antepassado comum, descendemos da mesma 

criatura. Esta é uma peça que podemos colocar no puzzle humano. 

Se pensarmos só em termos biológicos, isso faz de nós apenas mais um símio.  

As pessoas costumavam pensar que o principal objectivo desta pesquisa era determinar 

os detalhes mais minuciosos da árvore genealógica, era encontrar as ligações 

desaparecidas entre os homens e os símios. Não há na realidade uma relação 

desaparecida. 

Se observarmos objectivamente, como se fôssemos condutivistas à maneira de Watson e 

Skinner, a conduta de um homem... Visto de fora, e só de fora, que faz esse homem? 

Sucessivamente, uma grande multiplicidade de coisas: vai para o trabalho ou divertir-se, 

conversa com a família ou com amigos, lê, escreve, passeia… 

“Sob a grande diversidade dos seus conteúdos particulares, haverá alguma coisa de 

comum em todas estas actividades?  

A observação diacrónica de cada uma delas, ainda que metodicamente isenta de 

qualquer propósito de compreensão psicológica, fiel, por conseguinte, à regra da 

objectividade pura, permitirá concluir que todas elas são execução e termo de um 

projecto: trabalhar, divertir-se, conversar, etc. O que nos levará a uma afirmação ao 

mesmo tempo básica e inicial: o mais próprio e essencial do comportamento do homem, 

ainda que reduzamos o seu exame à simples observação condutivista, é a condição 

projectiva da vida humana. 

Se a vida animal é, na sua essência, “vida quisitiva”, a vida humana é, também na sua 

essência, “vida projectiva”. E se o primata não humano acaba por ser, no nível máximo 
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da sua inteligência, animal praeproiectivum, o homem é, entre muitas outras coisas, 

animal proiectivum.”54   

A maioria dos cientistas acreditam que não há uma linha clara e fina na árvore 

genealógica. A ciência moderna determinou de um modo satisfatório que não existe um 

ponto específico que possamos apontar como sendo o início da humanidade. 

Existe uma imagem de mudança, de diferentes espécies a viver lado a lado, de climas 

em mudança, de movimentos através dos continentes. O objectivo do estudo de todos os 

fósseis é compreender a mudança. Os primeiros fósseis humanos antigos foram 

encontrados em 1860 (mais ou menos na altura em que Charles Darwin publicou o seu 

livro - Origin of species). A ciência da evolução do Homem é muito recente e uma das 

suas questões chave tem sido, tentar sempre perceber de onde viemos. 

Darwin disse julgar que a nossa origem era em África (terra de origem de muitos 

símios) – o coração dos trópicos. Contando o Leste de África, há o Vale de Rift; um dos 

grandes centros de mudança do mundo, de floresta, de movimento de montanhas e 

vulcões. 

Mas no início os achados fósseis pareciam indicar e apontar o desenvolvimento dos 

humanos não em África, mas sim na Ásia.  

Então de onde viemos afinal? 

Uma das pistas realmente importantes veio a surgir, para surpresa geral em Taung, na 

África do Sul. Aí onde o fóssil original ainda está guardado e trancado em segurança… 

a famosa “caveira de Taung”, que foi o primeiro de muitos fósseis de África e que 

muito contribuíram para o estudo da evolução do Homem. 

Este foi descoberto por Raimond Dart que chegou a Joanesburgo no dia vinte e oito de 

Novembro de 1924. 

O grande salto que ele teve de fazer foi interpretar as características que a caveira 

apresentava; uma curiosa miscelânea, com características de hominídeo e de símio. 

Foi o desafio que este jovem teve de enfrentar na altura, em que todo o mundo 

acreditava que a origem do mundo era asiática. Este achado era, no entanto, de África! 

Nunca ninguém tinha ouvido nada importante vindo deste continente. 

O que se podia concluir? 

                                                           
 
54 ENTRALGO, Pedro Laín – “ Corpo e Alma – Estrutura dinâmica do corpo humano”, Editora 
Almedina, p. 181. 
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Haviam quatro características que surpreenderam Dart e que o levaram a pensar que 

este não era um símio Africano vulgar. Os dentes são como os dos humanos, o crânio 

também, o alinhamento da cabeça com a coluna vertebral, aponta para a verticalidade; 

estes pontos apontam para um hominídeo. Mas o cérebro de dimensões reduzidas, não 

maiores do que um chimpanzé ou de um gorila, dá uma afinidade com os símios. Nesse 

caso tratava-se de algo intermédio.  

Ele chamou-lhe Australopitecos, uma criatura que era basicamente um símio, mas tinha 

uma série de características que apontavam na direcção dos humanos. 

Chegou a ser publicado no The Illustrated London News, Saturday, 14 February 1925: 

“Not an ape-like man”, but “A man-like ape”. 

Ele estava no limiar da Humanidade. Mas ainda não tinha atravessado a fronteira. 

Nos anos vinte, a ideia que teríamos vindo de África não encaixava nos preconceitos da 

época. Muitas pessoas recusavam aceitar o que o Bebé de Taung lhes dizia e alguns 

aproveitaram o facto do crânio de Taung ser de bebé para afirmar que não provava nada.  

Mas em Sterkfontein, ainda na África do Sul, vieram ao mundo ainda outras provas. 

Vinte anos depois da descoberta do Bebé de Taung, um grande amigo de Ramond Dart, 

Robert Brum, descobriu um fóssil de um crânio de adulto e foi chamado Miss Plasse, 

em 1947. Tratava-se de um crânio completo, faltando-lhe apenas os dentes e 

encontrava-se incrivelmente preservado. 

Desfez-se a suspeita que a criança de Dart tinha levantado na descoberta de Taung. Era 

um Australopiteco Africanus adulto. Tão perfeito quanto a criança de Taung. 

Confirmava desta forma o que Dart proclamara anteriormente. 

Houve uma excitação tremenda e foi esse o momento que levou as pessoas a 

convencerem-se de que o Australopiteco Africanus era um Hominídeo. Um membro da 

família humana, e não um símio ligeiramente afastado como o chimpanzé ou o gorila. 

A nova espécie situa-se muito atrás no tempo; há pelo menos dois milhões e meio de 

anos. Aparentemente adoptava uma posição erecta o que a coloca na família dos 

hominídeos. 

Não há qualquer dúvida acerca do local onde viviam. 

A sua origem, a nossa origem é, definitivamente, África.  

Eis aqui uma nova peça para o puzzle. Um outro facto extremamente importante 

referente aos nossos antepassados símios. A origem das primeiras criaturas hominídeas 

ocorreu em África. Levantava-se desta forma, uma outra questão… 

Então onde e quando começou a marcha em posição erecta? 
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Os chimpanzés continuam a caminhar nas árvores nas quatro patas, trepando nos ramos, 

andando no chão, usam os seus braços como pernas extras. 

Eles evoluíram como nós e o modo como se deslocam é o ideal para eles. 

Houve uma ocasião crucial, um momento definitivo em que os descendentes de símios 

começaram a colocar-se em duas pernas, em vez de o fazer em quatro patas. A posição 

erecta é uma das novas condições chave para se ser humano. Os bebés aprendem-no 

com um ou dois anos. Os primeiros humanos, hominídeos como lhes chamam os 

cientistas, começaram-no a fazer há cinco milhões de anos atrás. 

Na região do Afar, na Etiópia, houve uma grande emoção nos anos setenta, quando 

cientistas Americanos e Franceses descobriram o mais importante achado até hoje.   

“Temos o fémur, o pé e o joelho, e a rótula”. 

Não apenas crânios, mas ossos de pernas, costelas, ancas de criaturas que só podiam ter 

caminhado erectas. Chamaram ao seu primeiro achado Lucy, porque a famosa canção 

dos Beatles “Lucy in the sky with diamondes”, tocava no acampamento naquele famoso 

dia. 

Estava longe de estar completo, mas o que havia do seu esqueleto era suficiente para 

responder à grande questão. 

Se observarmos a região pélvica de Lucy vemos que todas as principais alterações 

anatómicas da pélvis na mudança de um quadrúpede para um bípede já tinham ocorrido. 

A pélvis é um elemento central na locomoção dos membros traseiros; constitui a base da 

ligação dos membros traseiros com o resto do corpo. Então deverá ter havido uma 

alteração significativa na locomoção destes seres. 

A região pélvica de um chimpanzé é provavelmente muito parecida com a pélvis dos 

antepassados de Lucy. 

Os ossos ilíacos eram largos e achatados. O sacro é muito longo e estreito; e toda a 

pélvis é muito longa e também muito estreita. 

Constituem elementos característicos de um quadrúpede. 

A pélvis do Homem moderno é radicalmente diferente. A pélvis da Lucy já mostrava 

todas essas alterações anatómicas. Os ossos ilíacos estão dispostos em forma de taça, o 

sacro é muito largo e curto. Todo o conjunto está adaptado a um animal com a posição 

erecta. No fémur vemos a mesma alteração. No tornozelo e no pé a mesma coisa. 

Conclui-se portanto que a Lucy andava em pé como nós. Isso permite classificá-la como 

um antepassado hominídeo. 
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A pélvis e o osso ilíaco permitiram concluir finalmente como a Lucy andava. Deram-lhe 

um novo nome de espécie Afarensis – Homo símio do Afar. 

A espécie de Lucy era mais antiga do que a do bebé de Taung e de Mrs. Ples. 

Os seus familiares andavam erectos há muito mais tempo do que quatro milhões de anos 

atrás. 

Como escreveu Coppens, Lucy  “C’était un vrai personnage de legende, qui suscitait 

attrait et curiosité, voire parfois inquietude. 

Comme toute personnalité emblématique, son nom a été très vite retenu pour inspirer et 

parfois nommer des essais, des romans, des poèmes, des chansons, des dessins, des  

sculptures, et que sais – je encore.”55 

 

“Lucy montrait encore comment la bipédie était venue aux hominidés en s’installant 

d’abord dans l’essentiel de l’édifice du corps – crane, tronc, basin – avant de conquérir 

les membres, de la tête aux pieds, et non, comme on avait l’impression de l’avoir 

logiquement pense, des pieds à la tête. 

Lucy montrait enfin que l’évolution des  primates vers l’Homme, telle qu’on pouvait la 

décrire a posteriori, s’était offert le luxe de prendre de l’avance dans la mise en place 

de la locomotion bipède, celle de la structure hominidienne du cerveau (et ses 

conséquences dans la perception probable de beaucoup de choses, la pensée, la 

communication,les comportements), celle de la parturition anté-ischiatique , celle de 

l’aménagement possible de l’outil…”56   

 

“Mais dans ce que recouvre son symbole, Lucy est incontestablement restée cet ancêtre 

de l’humanité qu’on a cru puis qu’on a voulu et aujourd’hui qu’on veut toujours bien 

voir en elle lorsqu’elle revêt son habit de grand-mère; une Lucy fondatrice d’une 

humanité tropicale, africaine, colorée, matriarcale, après tout, ce n’est pás la plus 

mauvaisse image que l’on ouvait trouver à l’humanité de son origine.”57  

                                                           

55 COPPENS, Yves- Le Genou de Lucy: L’histoire de l’Homme et l’histoire de son histoire, Poches Odile 

Jacob, Paris, 2000, p. 157.  

56 Ibidem, p. 169. 
 
57 Ibidem, p. 171. 
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Alguns anos após a descoberta de Lucy, mais a Sul em África, em Laetoli na Tanzânia, 

a lendária Marie Lacki revelou de certa forma por acaso, algo de absolutamente 

extraordinário; pegadas feitas há três milhões e meio de anos, por pessoas que 

caminhavam erectas em dois pés. Elas são, inegavelmente, a mais antiga prova da 

grande mudança. 

Do incrível momento em que nasceu a característica humana. 

Quando esse animal se tornou eventualmente Homem, permanecendo na vertical pela 

primeira vez. 

Eram dois indivíduos caminhando pela margem da água, talvez com uma criança…há 

três milhões e meio de anos. As pegadas foram preservadas por uma estranha mistura de 

cinza vulcânica fresca e um pouco de chuva. Podem até ver-se as gotas de chuva nas 

pegadas e também as pegadas de outros animais que ali passaram naquele dia há 

milhões de anos atrás. 

Com a descoberta das pegadas de Laetoli, os cientistas tinham dado o tiro certo. Essas 

pegadas não só indicam que o animal era bípede, que andava na vertical, como também 

mostram que o aro longitudinal estava presente; o dedo grande tinha evoluído para a 

frente, para junto dos outros e já não estava oponível. 

O animal também tinha uma maneira de assentar o calcanhar muito semelhante à que 

vemos no Homem moderno. Tudo isto indica que estamos perante um animal que já 

anda erecto há muito tempo, antes destas pegadas, que datam de três milhões e 

setecentos e cinquenta mil anos atrás. 

Mais uma peça do puzzle… A posição erecta já deve ter começado há cerca de quatro 

milhões e meio de anos.  

Sabemos que estes factos ocorreram, mas não sabemos porquê? 

Quando apareceu o Homem pela primeira vez? 

Quando surgiram os homens na terra? 

A resposta para isso, depois de muitos anos de estudo depende…depende do que se quer 

dizer com Humano. 

Muitas pessoas dirão: quando caminhamos erectos pela primeira vez, e a resposta a isso 

é: há mais de quatro milhões de anos. 

Enquanto isso há muitas outras pessoas que dizem: 

Os Humanos fazem instrumentos. A mais antiga prova que temos de fazerem 

instrumentos duráveis remonta há pelo menos dois milhões e meio de anos.  

Outros dirão outras coisas: grandes cérebros, capacidades artísticas, … 
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Quando vemos arte pela primeira vez? 

Isso é muito mais tarde. Entre trinta e cinco mil e cem mil anos atrás. 

A singularidade humana é, e tem sido, um longo processo. E é isso que significa 

evolução. É uma transformação longa daquilo que consideramos ser símio para o 

considerarmos ser humano. 

Pedaços de pedra, estão espalhados pela paisagem africana. 

É estranho pensar que podem ser outra chave para a vida humana. 

A questão é: se serão elas pedras vulgares? Ou alguém as fez. E se sim, quando? 

Podemos deste modo falar no trabalho na pedra por estes nossos antepassados. O 

segredo para lascar a pedra é que temos que encontrar os ângulos de menos de noventa 

graus. Bate-se com o martelo (outra pedra), com uma pancada de lado, retirando-se 

pedras – lascas afiadas. 

Algumas pessoas olhando para este tipo de fragmento dirão, que poderão encontrar este 

tipo de pedras no próprio quintal. Mas na opinião de muitos estudiosos a resposta é, se 

realmente conseguiram encontrar este tipo de pedras no quintal é porque ele faz parte de 

uma zona arqueológica. Porque as pedras não se lascam assim, segundo essa forma na 

natureza.  

Há controlo, um sentido de geometria, e, normalmente, consegue-se juntar estas peças 

num determinado local que mostram corte a corte como elas foram arrancadas, e elas 

não se deslocam duas a três milhas de distância sozinhas. Algum hominídeo deve-as ter 

levado para lá. Estas peças são normalmente encontradas longe das suas fontes 

geológicas. 

Foram encontradas peças antigas de pedra nos anos vinte, por toda a faixa leste de 

África. O Olduvai foi uma fonte rica de sinais comprovativos de já ter sido habitado por 

ancestrais. Mas só em 1960 é que um tipo completamente novo de hominídeos foi 

encontrado pela Família Lecki; e as suas descobertas levantaram questões sobre a 

relação dos instrumentos com o mundo fóssil. 

Quem fazia exactamente estes instrumentos? 

Haveria um primeiro fabricante de instrumentos? 

Se os novos instrumentos e os novos hominídeos andavam juntos, então tinha sido 

descoberta uma nova espécie. 

Como lhe chamar? 

Raimond Dart tinha grande facilidade com as palavras e foi-lhe dito que na altura se 

pensava ter uma nova espécie que se encontraria associada às primeiras actividades de 
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fabrico de instrumentos. Dart tinha sido o criador da palavra Australopitecus ou 

Osteodonto querati. Esperava-se na altura que não inventasse uma palavra muito 

comprida, com cerca de dez sílabas e que conseguisse arranjar um nome mais pequeno. 

Ele foi na altura de fim-de-semana, pensou sobre o assunto, e sugeriu a palavra mais 

simples, pequena e doce que alguma vez tinha sugerido – “Habilis”.  

É a nossa palavra havél, habilidade, capacidade para…. 

Mas na língua inglesa existe o termo para capacidade manual, ou seja, era exactamente 

isto que a nova espécie parecia ter. 

O primeiro homem com capacidade manual. 

O problema era que a relação entre os fósseis e os instrumentos ainda não era 

suficientemente directa. Podemos imaginar o problema… 

Para que seja uma prova forte as ferramentas e os fósseis têm que ser encontrados no 

mesmo local e ao mesmo nível do solo. 

Uma das respostas surgiu, não aí em Olduvai, mas a mais de cem milhas de distância, 

na África do Sul. 

Durante vinte anos não se sabia quem tinha feito os instrumentos, sendo uma espécie de 

mistério ao jeito de Agatha Cristhie. 

Tinha-se o corpo (corpo de delito) e não sabíamos quem era responsável pelos 

instrumentos. 

Foi então que em 1976, Haran Hughes, encontrou dentes, gastos de uma forma bem 

diferente do que costumavam ver, olhando para todo o mundo. 

Na semana seguinte apareceram outros pedaços e surgiu então um problema. As peças 

eram todas provenientes da escavação – material descalcificado.  

Seriam da mesma época que as ferramentas encontradas na parede da escavação. Para 

provar isso era necessário um pedaço de crânio e no oitavo dia, em dezassete de Agosto 

de 1976, foi encontrado um crânio. Provando, assim, claramente que este crânio 

representava um indivíduo contemporâneo das ferramentas de pedra e que constituía um 

marco das ferramentas de pedra. 

Outro pedaço do puzzle.  

Há mais de dois milhões de anos as ferramentas eram feitas e usadas. Homo Habilis, o 

primeiro Homem com capacidade para fazer ferramentas, assume o seu lugar. 

Outra espécie hominídea. Outro possível antepassado. Mais sinais de evolução. 
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As pedras lascadas figuram assim no nosso passado e são provavelmente o aspecto mais 

importante da História da Humanidade e de toda a história revolucionária da espécie 

humana. 

Com uma simples lasca de pedra somos capazes de abrir um mundo de oportunidades 

no nosso passado. 

Eles podiam, caso encontrassem uma carcassa de animal no seu campo de visão 

aproximar-se e ir debaixo da pele e retirar uma quantidade de carne. 

Ninguém sabe exactamente como era a vida nesses tempos. 

Temos que esquecer quão poderosos somos agora. Quanto controlamos. E pensar que os 

nossos antepassados eram apenas outra espécie animal, em luta pela sobrevivência nas 

planícies. 

Grupos de arqueólogos confrontaram as suas ideias quanto a como poderiam sobreviver 

os hominídeos.  

Em função da sobrevivência o uso de instrumentos deu aos antigos hominídeos uma 

vantagem – um modo novo e efectivo de obter alimentos. 

Não eram os únicos seres a disputarem as outras espécies. 

Existiam muitos outros predadores e necrófagos que se aproximavam de imediato e 

provavelmente, os hominídeos teriam de obter a carne mais rapidamente e abandonar o 

local. 

As espécies de quatro patas eram mais rápidas, tinham dentes mais afiados, e eram 

muito mais ameaçadoras. 

Os Hominídeos faziam instrumentos e podiam usá-los para obter um fornecimento 

seguro de carne, principalmente melhor comida em tempo de seca e paisagem árida. 

Muito provavelmente eles chegavam, obtinham a carne e comiam-na crua, directamente 

do animal. Isto é frequente no mundo dos carnívoros e até no mundo dos primatas, em 

chimpanzés e determinados babuínos. 

Os primeiros hominídeos provavelmente caçavam pouco, comiam a carne de carcaças 

de animais que tinham sido mortos por predadores ou que morriam por acidente. 

Eis que surge uma nova descoberta que veio revolucionar o mundo da ciência… o 

microscópio de varrimento. 

Este instrumento pode ser usado para dar grandes imagens da superfície de fósseis de 

ossos que podem mostrar cortes feitos por instrumentos de pedra. Pode mostrar marcas 

feitas por dentes de carnívoros que comeram esses ossos, ou roedores que os roeram. 
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Por isso ajuda muito à compreensão aprofundada da vida do fóssil que encontramos em 

associação com estes instrumentos de pedra. Se for o tipo de rocha adequada e 

suficientemente fresco podemos identificar polimentos dados por diferentes usos. Isto 

tem sido muito útil para compreender as distintas utilidades que os primeiros 

hominídeos davam aos instrumentos de pedra. 

Então de alguma forma os nossos antepassados tiveram a magnifica ideia de bater com 

uma rocha noutra e arrancar uma simples lasca de pedra. Só arrancá-la.  

Retirar a lasca e utilizá-la. Este foi de facto o início do “fast-food”. 

As ferramentas fizeram a vida funcionar para os hominídeos. 

A resolução de problemas é uma forma de pensar na evolução. 

Uma forma de dizer que está ali um animal num ambiente hostil; tem de evitar ser 

comido e tem de encontrar abrigo para o mau tempo, tem de encontrar a comida; tem de 

conseguir competir com os membros da mesma espécie. 

O animal tem todos estes problemas à sua volta; e são todos problemas de 

sobrevivência. A selecção natural é a forma através da qual os animais descobrem boas 

soluções para problemas, e são bem sucedidos e evoluem; ou soluções más e então 

extinguem-se. 

Sendo assim, podemos pensar na evolução como um processo de resolução de 

problemas. 

Os problemas da vida foram sendo resolvidos por muitas espécies durante muito tempo, 

mas por fim a maioria das espécies dos hominídeos deve ter tido problemas que não 

conseguiu resolver. 

Nós somos a única espécie sobrevivente. 

Nem todos os hominídeos, nem certamente todas as populações possivelmente, nem 

todas as espécies de hominídeos que conhecemos fazem parte da linhagem resistente. 

A evolução deve ser visualizada como igual a ramificações de arbustos.  

Evitar o erro cometido no passado, por exemplo: quando se pensa na evolução de 

cavalos, pensa-se no cavalo a ficar maior e maior e maior, e desde que compreendemos 

melhor o que se passa compreendemos que existam dúzias de espécies diferentes de 

cavalos e pensa que deveremos ter a mesma atitude no que concerne aos hominídeos, 

especialmente quando tem vindo a ser realçado recentemente que há algumas linhagens 

diferentes.  

É como se a evolução entre os três e os dois milhões de anos atrás estivesse a 

experimentar muitas linhagens em diferentes pontos de África. 
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• As ferramentas resolveram os problemas por algum tempo… a comida estava 

mais acessível e em certas alturas houve grandes explosões de mudança.  

• O uso controlado do fogo. 

• O fabrico de armas de caça e não o esquartejo. 

• O cozinhar. 

• O uso de roupa. 

• O abrigo e muito, muito mais recentemente, o cultivo de alimentos – a 

agricultura. 

Todos estes factos resolveram problemas para os diferentes ramos de espécies humana e 

hominídea. 

Muitas destas mudanças vitais tinham a ver com o cérebro humano. O nosso cérebro diz 

respeito à linguagem, comunicação, símbolos e arte. 

Encontramos outra peça notável para o quebra-cabeças. Não vemos nada disto há trinta 

ou quarenta mil anos atrás. Mas fazem parte do mesmo processo que começou com as 

ferramentas de pedra.  

Já encontramos algumas peças chave, em que todas fazem de nós o que somos. 

O que queremos agora saber é o porquê? 

Não estamos agora preocupados com a ideia de evolução mas gostávamos de saber 

exactamente o que significa. 

Porque ocorrem mudanças destas? 

Quais são as pressões e necessidades que levam as pessoas e os animais a parecerem e 

comportarem-se diferentemente? 

Se a evolução tem a ver com a resolução de problemas, quais foram os problemas que 

me criaram e porque será que os mesmos problemas não alteraram os outros símios? 

Não consigo deixar de pensar naqueles animais que não estão numa situação precária, e 

noutros que se extinguem. Noventa e nove por cento de todas as espécies que já 

existiram estão extintas.  

Mas contudo, cada homem faz real e seu na intimidade aquilo que a sua própria 

realidade e a realidade do mundo lhe dizem. Mas não se fica no entanto por aí. A não 

ser quando guarda para si mesmo o que resulta desta dupla actividade, vai respondendo 

dia-a-dia a esse resultado por meio de múltiplas acções e expressões psíquicas e 

somáticas que constituem a sua biografia, a sua vida pessoal na sociedade e na História.   
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Perguntar quem foi o iniciador da espécie humana, o Homo habilis, o Homo erectus ou 

o Homo sapiens, é indagar sobre as origens. 

Perguntar pelas características que o tornam merecedor do título de humano é reflexão 

sobre originalidades. 

Deste modo se conjugam as ciências da vida e as da cultura com a filosofia do ser 

humano que se hominizou e se foi (e está) gradual e progressivamente humanizando.58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
58 MASIÁ CLAVEL, J. – El animal vulnerable. Invitación a la filosofia de lo humano, U. P. Comillas, 
Madrid, 1997. 
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Figura 1 – Escala do Tempo Geológico: os números da direita representam as 

idades das “barreiras” entre os períodos e épocas em milhões de anos; A época 

“Recent” (Recente), inclui os passados 10000 anos e é conhecida por Halocene 

(Haloceno). 
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TEORIAS DA EVOLUÇÃO  
 
“Human beings are the result of the same evolutionary process that produced the entire 

vast diversity of living things. Yet we cannot help but think of ourselves as somehow 

significantly “different” from the rest of nature. There’s plenty of justification for this, 

of course; for while our physical peculiarities are no more notable than those of many 

other organisms, our remarkable cognitive capacities place us in a league to which 

even our closest living relatives don’t belong. As far as we know, for example, we’re 

alone in nature in being able to contemplate our place in it.”59 

 Aparentemente a diversidade é a regra no mundo biológico, sendo, até ao final 

do século XIX, considerada a sua característica principal.  Os biólogos 

calculam que existam, actualmente, entre 30 a 50 milhões de espécies, das quais 

apenas  2 milhões foram descritas e denominadas.  No entanto, a partir do início 

do século XX os estudos bioquímicos fizeram ressaltar as semelhanças estruturais e 

fisiológicas dos indivíduos. Todos estes factos parecem apontar para uma origem 

comum para todos os seres vivos actuais, seguida de uma enorme diversificação.  

“After several decades of confusion, during which innumerable conflicting views of the 

evolutionary process were aired, Darwin’s original view came to be shared by 

practitioners of the young science of genetics.”60 

Mas contudo, as explicações para estes factos foram surgindo ao longo dos séculos, 

sempre baseadas em princípios religiosos, filosóficos e culturais, podendo 

ser actualmente classificadas  em dois grandes grupos:  

Hipóteses fixistas – aceites sem discussão até ao século XVIII, consideram que as 

espécies, uma vez surgidas, se mantiveram inalteradas ao longo do tempo;  

Hipóteses evolucionistas – também conhecidas por transformistas, surgiram no século 

XIX e consideram as espécies actuais o resultado de lentas e sucessivas transformações 

sofridas por espécies que já existiam no passado.  

                                                           
 
59 TATTERSALL, Ian - Becoming human: Evolution and Human Uniqueness, Oxford University Press, 
1998, p. 78. 
 
60 Ibidem, p. 82. 
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Existiram numerosas hipóteses fixistas ao longo da história da Biologia, umas mais 

duradouras que outras, umas mais fundamentadas que outras.  Considerando-se que as 

espécies permaneceram imutáveis ao longo das eras, surge novamente a necessidade de 

identificar a causa do surgimento das espécies ancestrais. Dessas hipóteses salientam-se 

as mais conhecidas:  

• Hipótese da geração espontânea – já anteriormente discutida foi originalmente 

apresentada por Aristóteles, por sua vez influenciado por Platão (que referia que 

os seres vivos eram cópias imperfeitas de formas perfeitas de uma ideia - 

essencialismo), considerava que os seres vivos seriam constantemente formados, 

a partir de matéria não-viva como o pó e a sujidade. Os seres vivos estariam 

organizados num plano, designado Scala Naturae, eterna e imutável, pelo que os 

organismos assim formados não teriam a possibilidade de alterar as suas 

características;  

• Hipótese Criacionista – como comentamos antes é baseada na reunião de 

escritos bíblicos e das teorias universalmente aceites de Aristóteles, considera 

que Deus terá criado todas as espécies, animais e vegetais, num único acto. Após 

esse momento, as espécies permaneceriam imutáveis, sendo qualquer 

imperfeição resultante das condições ambientais.   

Durante a segunda metade do século XVIII começaram a surgir as primeiras ideias 

transformistas, contrariando o dogma criacionista-essencialista, que dominava 

firmemente o pensamento ocidental há muitos séculos.  O centro da polémica deixou de 

ser o facto de existir ou não evolução, passando a ser o mecanismo dessa evolução.  

Duas novas áreas de conhecimento vieram revolucionar a visão da ciência relativamente 

ao mecanismo de formação das espécies:  

• Sistemática – esta ciência teve um desenvolvimento extraordinário durante o 

século XVIII, tendo como ponto alto o trabalho de Lineu, botânico sueco que 

estabeleceu o sistema hierárquico de classificação dos organismos, ainda hoje 

utilizado. Os estudos de Lineu, cujo objectivo era revelar o plano de Deus, 

permitiram a outros cientistas identificar semelhanças e diferenças entre seres 

vivos e uma possível origem comum a todos eles, originando terreno fértil para 

as ideias evolucionistas;  
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• Paleontologia – no século XVIII, o estudo dos fósseis revelou a presença de 

espécies, distintas em cada estrato geológico, que não existiam na actualidade, 

contrariando a imutabilidade defendida pelo fixismo.  

Novamente, numerosos cientistas conceituados propuseram teorias tentando esclarecer 

estes fenómenos, nomeadamente:  

• Erros – teoria proposta por Pierre Maupertuis no início do século XVIII, 

considerava que todos os organismos derivavam da mesma fonte original, 

apresentando ligeiras alterações em relação aos progenitores ao longo das 

gerações, devido a acasos e erros na reprodução. Estes erros eram devidos ao 

facto de o descendente resultar da união de uma “semente” masculina e de uma 

“semente” feminina, formadas por partes que se organizavam no embrião graças 

a uma “memória” que podia ser errada. Deste modo, a partir de uma única 

espécie, poderiam obter-se numerosas outras aparentadas entre si, devido a 

diversos graus de “erro”;  

• Variações geográficas – teoria da autoria de Georges Leclerc, Conde de Buffon, 

intendente do Jardim do Rei em Paris em 1739, referia a existência de variações 

geográficas entre indivíduos da mesma espécie. O povoamento inicial teria sido 

feito por um certo número de espécies, as quais teriam sofrido uma sucessão de 

variações geográficas adaptativas, de acordo com as condições geográficas e 

alimentação do local para onde teriam migrado. Esta variação seria devida a 

sucessivas degenerações da espécie inicial, indicando já uma visão transformista 

do mundo natural. Buffon foi, também, o primeiro a questionar a idade da Terra, 

tendo proposto que a sua verdadeira idade seria de cerca de 70000 anos;  

• Hipótese catastrofista – teoria da autoria de Cuvier, naturalista muito 

conceituado na época (1799), que considerava que cataclismos locais 

(glaciações, dilúvios, terramotos, etc.) sucessivos teriam aniquilado as formas de 

vida preexistentes nessa zona, sobrevindo a cada um desses cataclismos um 

novo povoamento com novas espécies, vindas de outros locais. Deste modo 

explicava a descontinuidade entre estratos geológicos. Seguidores de Cuvier 

levaram esta teoria ao extremo de catástrofes globais destruírem a totalidade das 

espécies da Terra, sendo depois repostas por novos actos de criação divina 

(teoria das criações sucessivas). Esta teoria, portanto, tenta encontrar um meio-
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termo entre o fixismo, que considera correcto, e as evidências fósseis 

encontradas.  

Apenas no século XIX as ciências em geral abandonam a visão estática do mundo, até 

então prevalecente:  

Newton apresenta explicações matemáticas para o movimento dos planetas e objectos 

na Terra;  

Descobrimentos revelam grande diversidade de organismos, até então desconhecidos;  

Hutton, geólogo, indica uma idade da Terra muito superior ao até então aceite;  

Lyell, em 1830, apresenta uma explicação para a descontinuidade biológica entre os 

diversos estratos geológicos. Este geólogo considerou a acção erosiva da chuva e dos 

ventos a responsável pela eliminação dos estratos em falta, provocando a ilusão de 

descontinuidade entre eles. Esta teoria ficou conhecida como Lei do uniformismo, 

que inclui o Principio das causas actuais, segundo o qual os fenómenos que provocaram 

determinadas alterações geológicas no passado são iguais aos que provocam os mesmos 

acontecimentos no presente. Um aspecto é de salientar na análise de todas estas teorias, 

é que nenhuma delas propõe um mecanismo de evolução.  As verdadeiras teorias 

explicativas do mecanismo da evolução só surgiram após a avaliação da idade da Terra 

em milhares de milhões de anos, por oposição à idade considerada desde o tempo de 

Aristóteles, que era de cerca de 6000 anos.  Este facto permitiu a existência de uma 

evolução muito lenta, ao longo de incontáveis gerações de indivíduos.  

A história das investigações relativas à evolução constitui uma novela plena de 

interesse, na qual participam numerosos personagens, os cientistas, alguns dos quais 

dedicaram a sua vida inteira à investigação e que, inclusive, por sua causa sofreram 

graves dissabores e sacrifícios.  

Vamos, pois, reduzir o relato a umas quantas biografias correspondentes àqueles que 

exerceram maior influência no desenvolvimento das teorias. A primeira figura que 

ocorre é a de um francês algo louco. 

Na Picardia, numa região situada no norte de França, nasce em 1974, Jean Batptiste 

Pierre Antoine de Moinet, Chevalier de Lamarck, no seio de uma família de ilustre 

ascendência, mas de muito escassos recursos económicos. 
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Quando chega o momento de escolher o futuro de Jean-Baptiste, o pai decide que se 

dedique à Igreja, o que era algo que não agradava absolutamente nada ao jovem 

Lamarck. Por essa razão, ao morrer-lhe o pai quando tinha dezassete anos, abandona o 

seminário e vai em busca de aventuras, alistando-se no exército.  

Naquele momento, a França encontrava-se empenhada na Guerra dos Sete Anos e nela 

tem, Lamarck, a oportunidade de participar, intervindo numa acção em que se porta 

valorosamente, pelo que é recompensado com a promoção a Tenente. Não obstante, 

percebe que o seu futuro na carreira das armas é muito duvidoso e, por isso, decide 

abandoná-la, dirigindo-se a Paris com uns poucos francos no bolso. 

Na capital francesa leva uma vida em que se misturam a boémia e o estudo, e também 

as dificuldades económicas. 

Em certa altura trava conhecimento com o Conde de Buffon, um cientista muito 

afamado, o qual Ihe consegue um emprego no jardim botânico, que era, então, 

conhecido pelo nome de Jardim Real. O vencimento que recebia era bastante escasso, 

mas, mesmo assim, dedica-se com interesse e entusiasmo à investigação. 

A especialidade cultivada por Lamarck era a Botânica, sobre a qual já havia publicado, 

anteriormente, um livro com o título de Flora Francesa. Não obstante, o destino tinha-

lhe reservado uma mudança na sua orientação, a qual foi, possivelmente, a causa da 

descoberta da sua teoria sobre a evolução. 

A situação económica de Lamarck foi sempre muito precária, o que não constituiu 

obstáculo para contrair casamento par quatro vezes e chegar a ter oito filhos. 

Quando se encontrava no Jardim Real, ocorreu a Revolução Francesa, a qual não 

influenciou a vida de Lamarck , a não ser num certo aspecto. O novo regime realizou a 

reorganização das tarefas científicas, em que se incumbia Lamarck, juntamente com 

outro investigador chamado Geoffroy Saint-Hillaire, do estudo da Zoologia. 

Ambos decidiram, de comum acordo, dividir o reino animal em dois grandes grupos: 

vertebrados e invertebrados, cabendo, a Lamarck, o segundo. 

Tal facto constituiu, para Lamarck, uma mudança radical. Havia-se dedicado, 

anteriormente, à Botânica e agora tinha de enfrentar um mundo que lhe era quase 

totalmente desconhecido. Os invertebrados abarcam aproximadamente noventa por 

cento das espécies animais e para o seu estudo só se dispunha de uma classificação 
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realizada por Lineu, a qual reunia toda a fauna invertebrada, somente em dois gruipos: 

insectos e vermes. 

Lamarck compreendeu, imediatamente, que havia que estabelecer uma nova 

classificação de maior amplitude e pormenor e, para tal, concebe um plano. Fixa-se 

numa série de sistemas fisiológicos e órgãos anatómicos e situa os grupos em relação à 

presença ou ausência dessas partes, assim como à sua maior ou menor perfeição. Tudo 

isto constituiu um amplo trabalho em que aplicou bastantes anos.  

O resultado foi um sistema classificativo que apresentou num livro a que deu o título de 

Système des animaux sans vertèbres. Acerca da qualidade deste trabalho, basta dizer 

que é a base da classificação que, actualmente, e com muito pequenas variações, 

continue a ser utilizada. 

Este estudo, realizado sobre os animais, leva-o a reflectir sobre a progressiva 

diferenciação que se verifica à medida que se sobe pela árvore da vida, desde os seres 

mais simples até aos mais complexos. Perante ele, surge uma escala de complexidade 

crescente, como se os seres fossem adquirindo, progressivamente, novas estruturas 

aperfeiçoadas. 

O resultado dos seus estudos, é a publicação de um outro livro, intitulado Recherches 

sur I'organisation des corps vivants, em que expõe as suas teorias acerca da evolução 

animal. 

Lamarck, porém, teve poucas compensações pelo seu trabalho tenaz e paciente.  

Foi nomeado académico, da Academia de Ciências Naturais, ainda que tal facto não 

tenha significado qualquer melhoria para a sua situação económica. Já no fim da sua 

vida começou a ressentir-se da falta de vista, em consequência dos largos dias de 

trabalho ao microscópio, até que ficou completamente cego. As suas teorias também 

não foram demasiado apreciadas no seu tempo, pois não era considerado como um 

autêntico cientista, mas sim como um excêntrico. Devido a esse facto a sua fama não foi 

grande, sendo o seu nome conhecido, mundialmente, mas só depois da sua morte, 

quando as teorias darwinistas começaram a entrar no seu apogeu. Em 1829, morre em 

Paris.  

Assim, Jean-Baptiste de Monet, cavaleiro de Lamarck é considerado o verdadeiro 

fundador do evolucionismo, elaborando uma teoria que considera a acção evolutiva das 

circunstâncias ambientais a causa da variabilidade existente nos organismos vivos.  
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No entanto, como não conseguiu apresentar provas concretas para a sua teoria e como 

não tinha amigos e relações importantes no meio científico, as suas ideias não foram 

levadas a sério, apesar de alguns dos seus discípulos terem continuado a defender as 

suas ideias, como Saint-Hilaire, que realizou importantes estudos de anatomia 

comparada.  

 Lamarck é, também, o autor do termo Biologia, que baptiza em 1802.  

Lamarck era um botânico reconhecido e estreito colaborador de Buffon no Museu de 

História Natural de Paris. No entanto, tal não o poupou a ser severamente criticado pelas 

suas ideias transformistas, principalmente por Cuvier, tendo as suas teorias sucumbido 

ao fixismo da época. 

A propósito dos seus trabalhos de sistemática, Lamarck enunciou a Lei da gradação, 

segundo a qual os seres vivos não foram produzidos simultaneamente, num curto 

período de tempo, mas sim começando pelo mais simples até ao mais complexo.  Esta 

lei traduz a ideia de uma evolução geral e progressiva.  

Lamarck defendia a evolução como causa da variabilidade mas admitia a geração 

espontânea das formas mais simples. Observando os seres vivos à sua volta, Lamarck 

considerava que, por exemplo, o desenvolvimento da membrana interdigital de alguns 

vertebrados aquáticos era devida ao “esforço” que estes faziam para se deslocar na 

água.   

Assim, as alterações dos indivíduos de uma dada espécie eram explicadas por uma 

acção do meio, pois os organismos, passando a viver em condições diferentes, iriam 

sofrer alterações das suas características. Estas ideias levaram ao enunciado da Lei da 

transformação das espécies, que considera que o ambiente afecta a forma e a 

organização dos animais; logo quando o ambiente se altera produz, no decorrer do 

tempo, as correspondentes modificações na forma do animal.  

O corolário desta lei é o princípio do uso e desuso, que refere que o uso de um dado 

órgão leva ao seu desenvolvimento e o desuso de outro conduz à sua atrofia e, eventual, 

desaparecimento. Todas estas modificações seriam depois transmitidas às gerações 

seguintes – Lei da transmissão dos caracteres adquiridos.  

O mecanismo evolutivo proposto por Lamarck pode ser assim resumido:  

• Variações do meio ambiente levam o indivíduo a sentir necessidade de se lhe 

adaptar (busca da perfeição);  
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• O uso de um órgão desenvolve-o e o seu desuso atrofia-o (lei do uso e desuso);  

• Modificações adquiridas pelo uso e desuso são transmitidas aos descendentes 

(lei da transmissão dos caracteres adquiridos).  

Deste modo, a evolução, segundo Lamarck, ocorre por acção do ambiente sobre as 

espécies, que sofrem alterações na direcção desejada num espaço de tempo 

relativamente curto. Alguns aspectos desta teoria são válidos e comprováveis, como o 

caso do uso e desuso de estruturas. É sabido que a actividade física desenvolve os 

músculos e que um organismo sujeito a infecções desenvolve imunidade. Do mesmo 

modo, uma pessoa que fique paralisada, sofre atrofia dos membros que não utiliza.   

No entanto, também existem numerosas críticas ao Lamarquismo: 

A necessidade de adaptação, a “busca de perfeição” pelos organismos, não pode ser 

provada;  

Modificações devidas ao uso e desuso são adaptações individuais somáticas 

(fenotípicas), não são transmissíveis, não devendo ser confundidas com adaptações 

evolutivas, as quais implicam sempre uma modificação genética. Este facto foi 

comprovado por uma famosa experiência realizada por Weissman em 1880, que cortou 

caudas a sucessivas gerações de ratos e estes sempre nasceram com cauda;  

Lamarck afirmava que a função determinava a estrutura mas tal não é verdade pois os 

caracteres surgem independentemente da acção do meio (como os caracteres 

inconvenientes ou nefastos). Actualmente considera-se a relação função/estrutura como 

biunívoca.  

Pode-se concluir daqui que a teoria de Lamarck foi um importante marco na história da 

Biologia mas não foi capaz de explicar convenientemente o mecanismo da evolução.  

No entanto, deve ser referida a existência dos chamados neo-lamarckistas, uma minoria 

no panorama actual da Biologia, mas que defendem que o meio realmente modela o 

organismo. Consideram possível a presença de proteínas citoplasmáticas que alteram o 

DNA, tentando explicar à luz da genética molecular os fundamentos 

lamarckistas.  Reconhecem, no entanto, que apenas alterações nos gâmetas podem ser 

transmitidas à descendência.  
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Os anos seguintes foram férteis na recolha de dados de anatomia comparada, geologia e 

paleontologia, de tal modo que a teoria evolutiva de Darwin (1859) teve um impacto 

muito maior.  

Desde essa data que a teoria da selecção natural de Darwin e Wallace se tornou um dos 

grandes princípios unificadores da Biologia, juntamente com a teoria celular e a dupla 

hélice do ADN.  

Charles Darwin61 sofreu várias influências, as quais permitiram a criação da sua 

teoria sobre a evolução dos organismos.  

                                                           

 

61 Nasceu a 12 de Fevereiro de 1809 na cidade rural de Shrewsbury, em Inglaterra. O seu pai, Dr. Robert 

Darwin, foi um físico proeminente da época. A sua mãe, Susannah, morreu quando Charles Darwin tinha 

oito anos e, por uma razão ou por outra, ele nunca teve dela recordações muito vivas. 

 De facto, ao longo de toda a sua vida, Darwin nunca foi um bom observador de pessoas, tendo sido, no 

entanto, um excelente observador de objectos e animais. 

Darwin não foi um aluno brilhante, pois não se interessava pelas matérias que lhe ensinavam na escola. 

Estava destinado a viver da fortuna da família, mas o seu pai convenceu-o a optar por uma profissão.   

Em 1825, Charles Darwin é enviado para a Universidade de Edimburgo, para estudar medicina, tendo 

desistido dois anos mais tarde. Não porque não gostasse desses estudos, mas porque os mesmos o 

aborreciam. As suas inclinações iam para a caça e para a colecção de conchas, pássaros, rãs e pequenos 

animais marinhos.  

O pai acaba por resignar-se e o filho abandona os estudos de medicina e pensa em tornar-se sacerdote. O 

caso é que Charles Darwin também não sentia demasiada inclinação para a igreja, mas resigna-se, 

pensando que sendo eclesiástico poderá dispor de tempo suficiente para dedicar-se aos seus hobbies 

favoritos. 

 Mais tarde, acaba por ingressar no curso de direito na Universidade de Cambridge. Aí, um dos seus 

professores, Prof. Henslow, convenceu-o a levar mais a sério o seu interesse pelas Ciências. 

 Em Janeiro de 1831, Darwin formou-se. 

 O Prof. Henslow falou-lhe então de um navio cartográfico, o H.M.S. Beagle, que iria partir para uma 

viagem à volta do mundo numa missão de investigação e, assim, em 27 de Dezembro de 1831, Darwin, 

com apenas 22 anos, parte numa expedição que iria durar cinco anos e que se iria tornar um marco da 

história da Ciência. 

Foi efectuada no bergantim de dez toneladas Beagle, com o qual vão ser realizadas várias comprovações 

de certas medidas cronométricas, para o que terá que navegar até à Terra do Fogo e à Patagónia, e dar a 

volta ao mundo. O convite feito a Charles Darwin é que faça parte do grupo científico, como naturalista. 
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O pai opõe-se inicialmente, mas acaba por dar a sua autorização e Darwin embarca no Beagle, que larga 

do porto de Davenport, em 1831. Durante todo esse tempo, Darwin dedica-se a coleccionar um grande 

número de exemplares da fauna de variadíssimos lugares do mundo. Ao mesmo tempo, anota, 
minuciosamente, as suas observações, obtendo uma abundante colecção de dados zoológicos, 

desconhecidos até então. 

Assim, Charles Darwin, naturalista britânico, aprende bastante de Botânica, Entomologia e Geologia, 

nesta expedição científica, formando a sua vasta colecção naturalista, acumulando observações práticas, e 

modifica os postulados teóricos básicos da ciência biológica da época. 

Em 1836, aos 27 anos portanto, Darwin regressou a Inglaterra, tendo casado com Emma Wedgwood em 

1837.  

Aquando do seu regresso à Grã-bretanha, dedica-se ao estudo e classificação de todo o material recolhido 

durante a viagem. Durante a expedição observou uma série de aspectos singulares que o fizeram intuir o 

que, mais tarde, haveria de constituir a sua teoria sobre a evolução. Mas, prudentemente, decide não 

extrair conclusões definitivas, antes de estudar de um modo mais consciencioso todos os elementos de 

que dispunha. E, neste trabalho, leva vinte anos. 

Quando já tem elaborada a sua teoria e se dispõe a dá-la a conhecer, recebe uma carta de um naturalista 

chamado Alfred Russell Wallace, que anexa um estudo em que é exposto, de um modo quase idêntico, a 

teoria que Darwin realizara sobre a evolução. Wallace havia trabalhado durante vários anos na matéria e 

tinha chegado a conclusões idênticas às de Darwin, de um modo totalmente independente. Na carta, 

incluso, pedia que o trabalho fosse apresentado, por Darwin, numa academia científica. 

Charles Darwin sentiu-se aniquilado e, durante algum tempo, pensou em destruir o seu trabalho, para que 

ninguém pudesse suspeitar de que havia abusado da confiança depositada nele. Foi aconselhado por 

vários amigos, para que não tomasse tal atitude e, finalmente, o seu trabalho, juntamente com o de 

Wallace, foi apresentado numa sessão que foi realizada na Linnean Society. Mais tarde, publicou um livro 

em que expunha as suas investigações e que tinha o título abreviado de The Origin of Species. O título 

completo da obra era An Abstract on the Origin of Species and Varieties Through natural Selection on 

the Preservation of favoured Races in the Struggle for Life. 

Os trabalhos de Darwin causaram uma grande comoção nos meios científicos, dando origem a numerosas 

e muito acaloradas discussões de que Darwin sempre procurou manter-se afastado, pois tinha um carácter 

sossegado e aprazível, que o tornava pouco predisposto para discussões de qualquer tipo. Além disso, a 

sua saúde tinha-se ressentido, pelo que decidiu ir viver, com a família, para a sua propriedade em Down. 

Em 1842, com a herança paterna, retira-se para uma casa no campo, onde continuou a realizar os seus 

trabalhos de investigação, que não só se referiam a ampliações da sua teoria evolucionista, como 

versavam sobre aspectos muito diversos das ciências naturais. Passou o resto da sua vida a escrever 

livros, a estudar, a conduzir experiências e a corresponder-se com outros cientistas.  
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No século XIX, Charles Lyell, (1797-1875), geólogo e mestre de Charles 

Darwin, abre a geologia moderna com o seu princípio do uniformitarismo. 

Neste, Lyell refere que a Natureza manteve desde sempre as mesmas leis. 

Os processos geológicos desenvolvem-se de forma natural, devido a processos 

físicos, químicos e biológicos que actuam de forma lenta, gradual e contínua ao 

longo dos tempos geológicos.  

Com este princípio Lyell pôs em causa o catastrofismo associado ao Dilúvio, e 

assentou as bases para o desenvolvimento das ideias evolucionistas de Darwin. 

Os fósseis eram um poderoso auxiliar do geólogo de campo que lhe permitiam 

datar os terrenos, pois acreditava que estes correspondiam a unidades estáveis 

com uma variabilidade muito limitada e bem adaptados a um lugar próprio na 

natureza. 

Charles Lyell, devido à sua lei do uniformismo e à idade da Terra, terá mostrado a 

Darwin que o mundo vivo poderia ter tido tempo para sofrer alterações muito graduais. 

Igualmente, devido a essa mesma lei, a falta de fósseis não mais poderia ser argumento 

contra a evolução.  

Diversidade dos organismos de zona para zona e dentro da mesma espécie, embora 

pudessem ser notadas semelhanças, talvez devido a uma origem comum. Esta 

diversidade parecia relacionada com variações ambientais. Tal facto tornou-se aparente 

na sua viagem ao Arquipélago dos Galápagos.  

Aí, descobriu que existiam inúmeras diferenças e semelhanças entre os animais das 

diversas ilhas e do continente. Recolheu exemplares e conduziu diversas experiências 

para análise e estudos futuros. 

                                                                                                                                                                          

 

Morreu em 19 de Abril de 1882, sendo enterrado na Abadia de Westminster, onde também repousa o 

corpo de Isaac Newton. 

Darwin era de facto um médico sem vocação, filho de uma família abastada e com enorme interesse na 

natureza. No início da sua longa viagem, Darwin acreditava que todas as plantas e animais tinham 

sido criadas por Deus tal como se encontravam, mas os dados que recolheu permitiram-lhe 

questionar as suas crenças até à altura. 
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Selecção artificial, um aspecto do qual Darwin tinha experiência pessoal, devido a ser 

um criador de pombos conceituado. A escolha de certos cruzamentos leva a que 

características dos descendentes sejam muito diferentes das dos seus ancestrais, o que 

considerou poder ser uma pista para o modo como a natureza actuava (selecção natural, 

por oposição à selecção artificial, devida ao Homem).  

Thomas Malthus, no seu trabalho Essai sur la population, considerou que a população 

humana cresce muito mais rapidamente que os meios de subsistência pois a população 

cresce geometricamente (2n) e os alimentos crescem aritmeticamente (2n). Deste modo, 

a Terra estaria rapidamente superpovoada pois a sua população duplicaria a cada 25 

anos e os homens sofreriam a acção da selecção natural (fome, doenças, miséria, 

desemprego, etc.), que eliminaria as famílias pobres e de poucos recursos, os indivíduos 

de classe baixa, de modo geral. Darwin, abstraindo-se dos conceitos racistas e de classes 

implícitos na teoria de Malthus, transpô-la para as populações naturais, onde existiria 

uma “luta pela vida”: um ambiente finito, com recursos finitos, não pode sustentar um 

número infinito de indivíduos.  

O crescimento das populações naturais faz-se segundo uma curva sigmóide, em que 

após uma fase inicial de crescimento exponencial (a natalidade é superior à mortalidade 

pois há muito alimento disponível), a população entra numa fase de desaceleração do 

crescimento (quando a mortalidade é superior à natalidade devido à escassez de 

alimento), a população estabiliza (quando a mortalidade e a natalidade são iguais).   

Este “patamar” é bastante estável, mantendo-se a população nesse ponto durante 

gerações, se não surgirem alterações importantes no meio ambiente ou outro tipo de 

intervenções externas. Darwin não se satisfez com o facto de as populações naturais 

funcionarem desse modo, quis, também, descobrir o modo como esse equilíbrio é 

atingido e mantido. Dado que o ambiente não fornece os meios de subsistência a todos 

os indivíduos que nascem, é necessário que ocorra uma luta pela sobrevivência, sendo 

eliminados os indivíduos excedentes, mantendo-se a população num estado estacionário 

à volta de um valor mais ou menos constante.  

Deste modo, é necessário conhecer os fenómenos que regulam o número de indivíduos 

numa população, ou seja, os factores que afectam as taxas de mortalidade e natalidade. 

Os principais factores desse tipo são:  
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• Abastecimento de alimento: depende dos autotróficos existentes e do 

fornecimento de energia radiante;  

• Predação: afecta a grandeza das populações de presas e de predadores;  

• Parasitismo: afecta o crescimento da população de hospedeiros;  

• Competição: intra ou interespecífica, pelo alimento, nicho ecológico, fêmea, 

etc., afecta o crescimento populacional;  

• Cooperação: favorece o crescimento populacional das espécies envolvidas.  

Nas populações naturais existe variabilidade, mas como avaliá-la numericamente?  

O estudo dos caracteres quantitativos é fácil pois estes podem ser traduzir-se em valores 

numéricos e gráficos.  Verifica-se que todas as características das populações 

apresentam uma distribuição quantitativa que, em gráfico, segue uma curva em forma 

de sino, simétrica em relação a um ponto médio e máximo, ou seja, uma curva 

normal.  Esse ponto médio (ponto de ajuste ou de aferição) varia com as populações e 

deve corresponder, teoricamente, ao ideal para a característica considerada, nesse 

momento e nesse ambiente. 

Com base nos dados que foi recolhendo, Darwin formou a sua teoria sobre o mecanismo 

da evolução mas decidiu não a publicar, instruindo a sua mulher para o fazer após a sua 

morte.  

No entanto, por insistência de alguns amigos e da mulher, começou a preparar a sua 

publicação, em 4 volumes, em 1856.   

Em 1858, recebeu uma inesperada carta de um naturalista, Alfred Wallace, como aliás 

já foi feito referência, que descrevia resumidamente as mesmas ideias sobre a evolução.  

 Mesmo assim, publicou a sua A origem das espécies em 1859, onde descrevia a teoria 

da selecção natural, a qual pode ser resumida da seguinte forma:  

• Existe variação entre os indivíduos de uma dada população;  

• Cada população tem tendência para crescer exponencialmente, se o meio o 

permitir, levando à superprodução de descendentes;  

• O meio não suporta tantos descendentes logo desencadeia-se uma luta pela 

sobrevivência entre os membros da população;  
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• Indivíduos com caracteres que lhes confiram uma vantagem competitiva num 

dado meio e tempo são mantidos por selecção e produzem mais descendentes - 

reprodução diferencial -, enquanto os restantes são eliminados, não se 

reproduzindo – sobrevivência do mais apto;  

• Por reprodução diferencial, as características da população vão mudando num 

espaço de tempo mais ou menos alargado.  

A teoria de Darwin considera que o ambiente faz uma escolha dos indivíduos, tal como 

o Homem faz na domesticação.  Saliente-se, ainda, o facto que Darwin considerava 

possível a herança dos caracteres adquiridos, tal como Lamarck. No entanto, para 

Darwin as forças responsáveis pela variação e pela selecção são diferentes: a variação 

ocorre ao acaso, sem qualquer orientação evolutiva, enquanto a selecção muda a 

população conferindo maior êxito reprodutivo às variantes vantajosas. O vigor, a força, 

a duração da vida de um dado indivíduo apenas são significativos em termos da 

população na medida em que podem afectar o número de descendentes que lhe 

sobrevivem. O ser mais apto é, deste modo, um conceito relativo (uma característica 

pode não ser favorável mas ter pouco significado no conjunto de muitas outras 

características favoráveis que constituem o genoma do indivíduo) e temporal (uma 

característica favorável num dado momento pode ser altamente desfavorável noutro, 

como o exemplo das borboletas Biston betularia bem o demonstra). Depois destes 

argumentos poderíamos mesmo fazer referência ao fatal flaw de Van Potter. 

Existem dois tipos principais de selecção: a selecção artificial e a selecção natural.  

A selecção artificial, como o nome indica, é devida à intervenção humana nos 

ecossistemas e na reprodução dos organismos, sejam eles animais ou vegetais. O papel 

do Homem corresponde ao da competição e da luta pela sobrevivência na natureza, 

“escolhendo” os indivíduos que sobrevivem e os que são eliminados. Deste modo, 

controlando os indivíduos que se reproduzem, condiciona-se o património genético das 

gerações futuras, bem como a sua evolução.  

A selecção natural é definida como um conjunto de forças ambientais que actuam nas 

populações, tanto no sentido positivo (sobrevivência diferencial e capacidade 

reprodutora diferencial), como no sentido negativo (mortalidade diferencial).  

A selecção natural age quer favorecendo os possuidores de uma dada característica que 

proporcione uma melhor adaptação ao meio, quer eliminando os indivíduos cujas 
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características os coloquem em desvantagem nesse meio, como no conhecido caso das 

borboletas Biston betularia em Inglaterra, durante a revolução industrial.  

A selecção natural pode ser de dois tipos:  

• Selecção natural estabilizadora- mantém o fenótipo médio, correspondente ao 

ponto de ajuste da característica, eliminando os fenótipos extremos. Esta 

situação permite á população permanecer estável durante numerosas gerações;  

• Selecção natural evolutiva- favorece os fenótipos extremos, os que se afastam da 

média, “deslocando” o ponto de ajuste em direcção a um dos extremos de 

distribuição da característica ao longo das gerações, alterando gradualmente o 

fundo genético da população.  

O principal problema, ou ponto fraco, da teoria de Darwin era a origem e a transmissão 

das variações que se verificam entre os indivíduos de uma mesma espécie. Apenas em 

1930 e 1940 os investigadores combinaram as ideias de Darwin com os dados, 

entretanto surgidos, de genética, etologia e outros. O resultado foi o surgimento de uma 

teoria denominada teoria sintética da evolução ou Neodarwinismo, que combina as 

causas da variabilidade com a selecção natural. Estudos genéticos demonstraram que os 

fenótipos dos indivíduos resultam da acção do meio sobre os respectivos genótipos. Um 

genótipo é, potencialmente, capaz de originar uma multiplicidade de fenótipos, os quais 

se podem concretizar, se o ambiente necessário para as suas potencialidades se 

manifestarem, existir.  

Existem dois tipos de variação fenotípica: variações não hereditárias ou flutuações, 

devidas à influência do meio sobre o genótipo, e as variações hereditárias resultantes da 

expressão fenotípica de diferentes genótipos.  Estas últimas são as únicas com interesse 

evolutivo.  

Weissman considerou nos indivíduos a existência de duas linhas celulares 

independentes, que designou o soma e o gérmen.  O gérmen, formado pelas células 

sexuais, era considerado imortal pois era transmissível. Deste modo, apenas as 

alterações que envolvam as células sexuais são hereditárias e têm influência evolutiva.  

É certo que é pela reprodução que são transmitidos os caracteres das espécies de 

geração em geração.  No entanto, se a reprodução assexuada tende a manter as 

características, a reprodução sexuada tende a aumentar a variabilidade dessas 

populações e das espécies.  
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De que modo isso acontece?  

Meiose, processo de produção de células haplóides – gâmetas, apresenta alguns 

aspectos particulares que favorecem o aumento da variabilidade nos descendentes, 

nomeadamente: 

• Separação ao acaso dos homólogos – cada ser diplóide apresenta pares de 

cromossomas homólogos, metade de origem paterna e metade de origem 

materna. Durante a meiose (processo fundamental para a formação das células 

sexuais, devido à redução cromossómica) dá-se a recombinação génica. As 

células haplóides resultantes do processo apresentam os cromossomas 

resultantes da separação ao acaso dos homólogos. Considerando uma célula com 

apenas 4 cromossomas (2 pares), as células-filhas podem ficar com uma de 

quatro combinações possíveis de dois cromossomas. Este facto resulta de o 

número de combinações ser 2n, em que n é o número de pares de cromossomas 

(no caso humano será 223 = 8388608 possibilidades);  

• Crossing-over – o sobrecruzamento dos cromossomas durante a meiose I pode 

fazer aumentar a variabilidade genética dos gâmetas. O cross-over permite a 

recombinação de genes localizados em cromossomas homólogos. Dado que cada 

cromossoma contém milhares de pares de bases e que o cross-over pode ocorrer 

entre qualquer delas, as combinações são incalculáveis. A fecundação, é o 

fenómeno que permite transmitir ao novo indivíduo a constituição genética dos 

dois gâmetas. A união de dois dos gâmetas, entre milhares deles formados ou 

possíveis, faz com que a constituição genética de um novo indivíduo seja 

totalmente imprevisível.  

Resumindo, a reprodução sexuada pode contribuir para a variabilidade das populações 

por três vias: distribuição ao acaso dos cromossomas homólogos, sobrecruzamento e 

união, ao acaso, dos gâmetas formados. No entanto, a reprodução sexuada não cria nada 

de novo, apenas rearranja o que já existe nos progenitores.  

O mesmo não se pode dizer das:  

Mutações – as mutações, génicas e cromossómicas, alteram, respectivamente, a 

sequência nucleotídica (estrutura) e o arranjo dos genes ao longo do cromossoma. As 

mutações génicas podem ser delecções (perda de um ou mais nucleótidos), duplicações 

(acrescento de um ou mais nucleótidos) ou inversões (troca de posição entre 



REGADAS, SUSANA----------------------------------------------------------------------TESE DE MESTRADO 

 155

nucleótidos). As alterações no número de cromossomas são geralmente devidas à não 

disjunção na meiose, por altura da separação os homólogos, levando à falta ou ao 

excesso de cromossomas de um dado par nos gâmetas produzidos. De um modo ou de 

outro, a mensagem é alterada, reflectindo-se na sequência de aminoácidos das proteínas 

sintetizadas, nas suas propriedades e, finalmente, nas características evidenciadas pelos 

organismos.  

Por esta ordem de ideias, as mutações eliminam certos genes e originam outros. A 

maioria das mutações produz alterações tão profundas que os indivíduos delas 

portadores não são viáveis mas existem casos em que a mutação pode ser favorável, 

conduzindo à sua fixação. Deste modo, as mutações podem ser um importante factor de 

variabilidade e criação de novas espécies. É o caso das chamadas mutações tandem, 

duplicações de genes inteiros, que permitem a libertação de um dos genes duplicados 

para a evolução para outra função, sem impedir o desenrolar da função. Saliente-se, por 

último, que as mutações, tal como qualquer característica, também apresentam um valor 

relativo e temporal.  

Um bom exemplo do efeito de uma pequena mutação nas características evidenciadas 

pelo indivíduo é o caso da hemoglobina S, a qual se forma por uma troca de um 

nucleótido na posição 6 da cadeia b da molécula. Esta mutação provoca a doença 

anemia falciforme pois a hemoglobina mutante precipita nos glóbulos vermelhos, 

deformando-os. Este facto faz com que os glóbulos vermelhos, vistos ao Microscópio 

Óptico apresentem um aspecto de foice.  A hemoglobina mutante não é eficiente no 

transporte de O2, logo os indivíduos portadores deste gene modificado apresentam uma 

menor capacidade respiratória, morrendo jovens em casos de homozigotia.  

Esta situação potencialmente incapacitante é, no entanto, mantida em certas populações 

africanas particularmente sujeitas á malária, pois os glóbulos vermelhos falciformes não 

permitem a infecção pelo parasita causador da malária. Deste modo os indivíduos 

heterozigóticos para a anemia falciforme são seleccionados, pois a sua incapacidade 

respiratória não é dramática e são menos sujeitos à morte por malária. Este exemplo 

apenas reforça a ideia de que é a população e não o indivíduo a unidade de evolução 

pois estes não são heterozigóticos por opção, atendendo às vantagens fisiológicas que 

tal facto lhes permite em termos de adaptação ao meio, tal como não podem escolher se 

os seus descendentes o podem ser. No que se refere à sua constituição genética, cada 
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população é como um sistema aberto, em que existe um contínuo fluxo de genes: 

negativo pela morte e positivo pela reprodução.  

Outros importantes factores de variabilidade são:  

• Selecção natural – a recombinação genética e a mutação, referidas 

anteriormente, originam a variabilidade e a selecção natural “escolhe” entre os 

indivíduos portadores dessa variabilidade os que irão sobreviver, exercendo a 

sua acção continuamente, favorecendo os melhores adaptados. Conclui-se daí 

que a selecção natural diminui a variabilidade;  

• Isolamento – também diminui a variabilidade pois preserva e diferencia a 

população isolada em relação ás suas parentes mais directas.  

 

Considerando todas estas contribuições, bem como a intervenção directa de cientistas 

como Huxley, Dobzhansky e Simpson, a teoria sintética da evolução, ou 

Neodarwinismo, pode ser resumida da seguinte forma:  

• Nas células, são os cromossomas que transportam os genes responsáveis pelo 

desenvolvimento dos caracteres do indivíduo; 

• Os gâmetas, formados por meiose, transportam metade da constituição 

cromossómica da espécie, devido à separação dos homólogos;  

• Durante a meiose pode ocorrer cross-over, formando novas combinações 

genéticas;  

• Mutações aumentam a variabilidade;  

• Após a fecundação refaz-se o número diplóide da espécie, resultando uma 

descendência com diferentes possibilidades de combinações;  

• O potencial reprodutor das espécies é enorme, logo é sobre a variedade de 

descendentes que a selecção vai actuar, pois o meio não os pode manter a todos;  

• Indivíduos melhor adaptados a um dado meio têm maior probabilidade de atingir 

a idade adulta – ser mais apto;  

• Seres melhor adaptados reproduzem-se mais e transmitem os seus genes à 

geração seguinte – reprodução diferencial;  
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• A população, formada agora por um novo conjunto genético (alguns genes 

surgiram e outros foram eliminados), pode, por isolamento, preservá-lo e 

evoluir. 

 

As maiores críticas às teorias darwinistas estão relacionadas com a dificuldade em 

explicar o surgimento de estruturas complexas, que dificilmente teriam origem em 

apenas um acontecimento, por acção da selecção natural, como o olho, o cérebro, etc.  

Um exemplo dessa dificuldade está na explicação da origem das asas dos insectos. As 

asas dos insectos são expansões do tegumento dorsal, não resultando de membros 

modificados. Dada a complexidade da estrutura actual, é razoável considerar que 

inicialmente teriam surgido pequenas saliências dorsais no corpo dos indivíduos.   

Porque teriam sido seleccionadas?  

Experiências demonstraram que as proto-asas trariam mais dificuldades que vantagens, 

pois não permitiam que o indivíduo planasse de modo controlado.  Considerar que a 

selecção natural sabia antecipadamente a vantagem que o indivíduo teria com as asas 

plenamente desenvolvidas é tão absurdo como considerar que estas teriam surgido por 

uma única mutação, prontas a usar.  Novas experiências permitiram esclarecer, de 

algum modo, essa dificuldade pois revelaram que as proto-asas são excelentes 

termorreguladores, o que pode justificar a sua selecção.  Actualmente as asas dos 

insectos desempenham essas duas funções.  

Os principais críticos às teorias darwinistas consideram que estas não permitem explicar 

a macro evolução (diversificação dos grandes grupos), apenas explicando a micro 

evolução (diversificação das espécies).  

Deste modo, foram surgindo teorias alternativas, ainda não comprovadas, baseadas na 

teoria de Darwin mas com algumas alterações:  

• Neolamarckismo – o motor para a evolução seria a intervenção do meio sobre o 

genótipo, fazendo aparecer novos genes ou alelos. Este facto seria possível por 

acção de mutagénios, que aumentariam a taxa de mutação. No entanto, a 

principal dificuldade desta teoria é o facto de um aumento do número de 

mutações não conduzir a uma evolução direccionada pois as mutações 

continuam a ser aleatórias;  
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• Teoria neutralista – esta teoria considera que o papel da selecção natural se 

reduz ao de eliminar as mutações negativas. Segundo esta teoria a maioria das 

mutações seria neutra do ponto de vista adaptativo, podendo fixar-se na 

população sem qualquer vantagem para os indivíduos delas portadores;  

• Teoria do equilíbrio pontuado – segundo esta teoria, a evolução decorreria em 

curtos períodos de alterações bruscas e radicais, em que se formariam numerosas 

espécies (a maioria das quais acabaria por se extinguir), intervalados por longos 

períodos de calma e de evolução muito lenta das espécies sobreviventes. As 

espécies novas seriam formadas por pequenas populações marginais da espécie-

mãe, onde as mutações se espalhariam rapidamente. Neste caso, a sobrevivência 

da espécie não se deve exclusivamente à “sobrevivência do mais apto” mas 

também um pouco ao acaso.  

 

Em suma, e nesta altura apraz fazer referência ao facto de que, no estudo A Origem das 

Espécies, Charles Darwin formula a teoria da evolução dos seres vivos mediante uma 

selecção natural que favorece nos indivíduos variações úteis na luta pela existência; 

estas variações transmitem-se, reforçadas, aos descendentes.    

Charles Darwin formula a doutrina evolucionista, segundo a qual as espécies procedem 

umas das outras por evolução. Em virtude da selecção natural sobrevivem os indivíduos 

e as espécies melhor adaptados. Estas ideias revolucionam as concepções biológicas da 

sua época.    

A esta obra segue-se A Origem do Homem, em que aprofunda a sua teoria sobre a 

descendência do homem e do macaco de um antepassado comum. Por formular estas 

ideias vê-se violentamente combatido pelas mais diversas correntes religiosas, que vêm 

no homem a imagem de Deus. Consequentemente, em redor do pensamento de Darwin 

cristalizam as polémicas vitorianas sobre a natureza social, metafísica e fisiológica do 

homem.    

O impacto desta obra é imediato e sensacional. O público culto já está introduzido na 

concepção da evolução, mas o facto de um cientista respeitado contribuir com tal 

quantidade de evidências para provar esta ideia revolucionária convence um grande 

número de cientistas importantes, de modo que, por muitos oponentes que tenha, a 

opinião geral torna-se favorável.    
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Darwin tem uma influência decisiva sobre a literatura da segunda metade do século XIX 

e contribui involuntariamente para o advento do naturalismo literário. 

Não queria deixar de fazer aqui e agora referência a duas frases célebres e por demais 

conhecidas, que ilustram de facto aspectos do seu pensamento: 

"A man´s friendships are one of the best measures of his worth". 

 (as amizades de um homem são uma das melhores medidas de quanto vale) 

 

"An American Monkey after getting drunk on Brandy would never touch it again, and 

thus is much wiser than most man".  

(um macaco americano depois de se embebedar com brandy nunca mais volta a bebê-lo, 

neste sentido é muito mais sensato do que a maioria dos homens) 

Importante será ainda fazer referência a um outro marco evidente em todo este 

processo… 

Em 1822, nasceu no seio de uma humilde família de lavradores, Johann Gregor 

Mendel62. 

                                                           

 

62 Nos seus estudos escolares demonstra uma grande inteligência e o seu professor aconselha os pais a que 

o mandem para uma escola superior, mas estes não dispõem dos meios económicos. Contudo, conseguem 

que Gregor seja admitido no convento de Altbrunn, onde ingressa em 1843, e no qual permanece ate à sua 

morte ocorrida em 1884. 

Desde a infância tinha sentido uma grande inclinação para a Botânica, a qual cultiva nos momentos que 

Ihe são deixados livres pelas suas obrigações religiosas e de ensino, a que se dedica por ordem do abade 

do Convento. 

Dispõe de um pequeno terreno, com numerosos canteiros de ervilhas de cor, que são tratadas por Mendel, 

realizando a sua fecundação em condições rigorosamente controladas, de modo a poder estudar a 

transmissão hereditária dos caracteres. 

Depois de vinte anos de experiências, elabora um estudo pormenorizado, no qual apresenta a observação 

de uma série de regularidades hereditárias, que se podiam expressar de forma matemática. 

Envia o trabalho à sociedade Brunn para o estudo das Ciências naturais, onde é lido pelo próprio Mendel, 

sem que cause demasiado interesse entre os ouvintes, que não perceberam muito bem o que pretendia 

aquele monge agostinho com os seus trabalhos sobre ervilhas. O trabalho foi publicado como era 

costume, como todos os que eram apresentados na Academia, e, depois, totalmente esquecido. 

E assim continuaria se um botânico holandês, chamado Hugo de Vries, não o tivesse descoberto em 1900.  
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Este autor descobriu, sem o mais pequeno auxílio, os princípios da Genética, que desde 

então, são conhecidas com o nome de Leis de Mendel que podem ser apresentadas do 

seguinte modo: 

1. Todo o ser vivo é um complexo constituído por um número determinado de 

unidades independentes, hereditárias, e cada uma dessas unidades é 

independente das restantes. 

2. Cada par de caracteres contrastantes sofre a sua própria disfunção hereditária. 

Deste modo, por hibridação, podem obter-se todas as combinações possíveis. 

3. Os factores hereditários não são alterados, nem afectados pela sua complexa 

associação em cada híbrido. 

O que Mendel chama unidades independentes hereditárias (1ª lei) é o que actualmente 

se chama genes, cada um dos quais é portador de um determinado carácter. Porém, este 

carácter pode estar associado a vários genes, com o mesmo resultado. Para a 

constituição de um novo ser, há genes trazidos por via paterna e outros pela materna, 

que se unem aos pares. Se ambos são iguais, o carácter que daí resulta é determinado 

univocamente. Se são diferentes prevalecerá aquele que se chama dominante, e não se 

manifesta o carácter que vai unido ao outro tipo de genes, que se chama recessivo. 

 Mas a associação de genes, que se constitui no momento da união das células, não é 

alterada por este facto. E isto dá lugar à manutenção, durante o curso das gerações dos 

caracteres hereditários, e à conservação de uma grande estabilidade entre as espécies. 

Mais tarde, a Genética descobriria alterações acidentais dos genes, a que chamaria 

mutações. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 

De Vries dedicava-se, precisamente, a uma investigação idêntica à prosseguida por Mendel e, por esse 

motivo, ao coscuvilhar nas bibliotecas, teve conhecimento do antigo estudo que o surpreendeu pelo seu 

rigor científico. De Vries deu-lhe, imediatamente, divulgação, tirando do anonimato aquele humilde 

frade. 
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A EVOLUÇÃO DO HOMEM – PASSOS GIGANTES 
 

Nós os humanos sabemos muito acerca do nosso passado. 

Os nossos antecessores eram símios; 

Em África; 

Nós deslocamo-nos em duas pernas há mais de quatro milhões de anos; 

Fizemos ferramentas, fizemos obras de arte… 

A grande questão é porquê? Porque somos assim? 

As provas do passado estão no chão que pisamos. Quanto mais baixo descemos, 

mais atrás vamos no tempo. Esses vestígios podem contar histórias do passado. 

O nosso próprio corpo pode também contar histórias. 

A outra grande fonte de evidência da nossa história é a constituição que temos; 

o nosso corpo transporta em si as marcas do passado. 

Tudo o que aconteceu contribuiu para que sejamos como somos. 

Muito do passado, pode então ser encontrado no presente. 

Os cientistas conseguem analisar o mais pequeno elemento da nossa 

constituição o nosso ADN (o pequeno tijolo da vida que todos temos em 

comum).  

Sabemos através da genética e da anatomia que as pessoas actuais são, no 

fundamental, muito semelhantes. As diferenças “raciais” que observamos são de 

facto muito superficiais. Pode parecer um exagero esta afirmação para muitos, 

mas é mesmo um facto. 

À parte os aspectos da pele e outras características exteriores somos todos 

semelhantes. 

Debaixo da pele somos absolutamente africanos. 

Todas as características “raciais” que apresentamos, tiveram desenvolvimento 

nos últimos cem mil anos. 

As pessoas denominadas – Homo erectus, são muito anteriores; um milhão de 

anos ou mais, e muitos cientistas julgam que elas são uma chave muito 

importante da nossa existência. Foram os primeiros dos nossos antepassados a 

espalharem-se para fora de África. Estão sempre colocados em último plano, 
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como os primeiros hominídeos, ou seja aqueles que antecederam os Homens e 

que eram de alguma forma mais parecidos connosco do que os anteriores. 

E de facto não há qualquer dúvida no tocante à sua origem. 

África tem sido uma fonte de populações humanas ao longo de milhões de anos.   

África é um local onde as novidades evolucionárias terão ocorrido diversas 

vezes. Os hominídeos, os hominídeos arcaicos e homens modernos, saíram de 

África uma e outra vez. 

Em última análise os nossos antepassados são africanos. 

Há uma palavra científica que temos que aprender e que descreve um tipo de 

ADN individualizado e se chama ADN Mitocondrial. Pode pensar-se nele como 

o nome de família que passa através de gerações… neste caso este nome passa 

através da linha feminina de mães para filhos. E devido ao modo como é 

herdado sabemos que de regresso às origens tudo leva à mesma pessoa. Todo o 

ADN Mitocondrial e todas as pessoas que vivem hoje estão em relação com 

uma só mulher no passado. 

É aqui que temos de parar e pensar… 

Muitos cientistas julgam que esta mulher viveu algures em África há cerca de 

duzentos mil anos. 

Houve uma mulher que se diferenciou em África há cerca de duzentos mil anos. 

Temos um novo tipo de ADN mitocondrial e podemos chamar-lhe o ADN 

mitocondrial de Eva. Ela deu origem a um certo tipo de homens sendo que 

alguns deles ficaram em África e outros espalharam-se pelas várias partes do 

mundo antigo, substituindo mas não se misturando com as antigas populações 

de Homo erectus. 

E foi desta mulher que todos herdamos o tipo de ADN mitocondrial que temos 

hoje. Esta Eva não veio do nada. Todos descendemos dela e ela teve origem 

numa população de hominídeos em África. Ela era apenas especial no seu ADN. 

Foi assim que surgiu uma nova onda de pessoas, descendentes de Eva, os 

homens modernos que se pensa terem substituído as populações com quem 

cruzaram, como os homens de Neandertal na Europa.  

Isto preocupou os Paleontólogos porque eles acreditavam que teria havido uma 

ligação de continuidade entre o homo erectus e o homo sapiens que hoje vive. 

Por exemplo, eles referiam que no homo erectus da China se podiam observar 

algumas características raciais que se observam hoje nos Chineses. Os 
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Paleontólogos defendiam a existência de uma continuidade desde tempos muito 

recuados, desde um milhão de anos ou mais.  

Os Geneticistas por seu lado afirmavam que não. 

Não podendo haver continuidade dessa forma porque nós viemos de África 

numa época mais recente. 

Eles diziam, como é óbvio, que desde que os homens existem têm o mesmo 

ADN mitocondrial e quando estes indivíduos deixaram África há duzentos mil 

anos, substituíram totalmente os hominídeos que viviam noutros locais. 

Em Java, na China, em Israel, na Geórgia, e no Sul da Europa… e a ideia da 

substituição total ficou atravessada na garganta de outros Antropólogos. 

Eles não podiam conceber que uma coisa destas pudesse ser possível. 

Há duas teses no que respeita aos antepassados mais recentes dos homens 

modernos: 

Ou todos descendemos de Eva (a nossa estirpe Africana de Hominídeos) ou do 

Homo erectus (uma espécie muito mais antiga). 

Algumas pessoas acreditam ainda que o Homem de Pequim, uma forma de 

Homo erectus que vivia na China há quatrocentos anos, é o antecessor directo 

das populações asiáticas modernas. 

É um dos primeiros homens modernos. Há quem veja uma ideia evolucionária 

entre os dois. Mas se compararmos um desses crânios (com vinte e cinco mil 

anos) com um outro por exemplo na Austrália, ou com outro ainda da Europa, 

todos do mesmo período, as semelhanças entre esses três homens modernos são 

muito maiores que qualquer semelhança entre esses crânios e o crânio do 

Homem de Pequim. 

Há quem pense que o Homem de Pequim não tem inclusive lugar na nossa 

evolução. 

A linha do Homem de Pequim, tal como a linha do Homem de Neandertal 

extinguiram-se. 

Em África e no Médio Oriente temos candidatos muito melhores para ocupar o 

lugar dos antecessores dos homens modernos. 

Há um crânio em Israel com cerca de cem mil anos no lago de Kafsset. É 

verdade que tem algumas características primitivas (a saliência do rebordo 

ósseo supra orbitário é bastante pronunciada e tem um rosto grande) … mas 
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pensa tratar-se de um antecessor bastante razoável para todos os humanos 

modernos que encontramos no mundo depois disto. 

Durante os últimos dois milhões de anos, há uma sucessão de colonizações 

deste tipo, com o Homo erectus, uma espécie muito importante na nossa 

evolução, porque foi a primeira a sair de África e dispersou-se pela Ásia e 

possivelmente para a Europa. 

Provavelmente havia outras populações, outras espécies e subespécies que se 

movimentavam frequentemente para fora de África, através da Ásia e da 

Europa… E talvez regressassem a África. 

Nesse contexto aquilo a que se chama teoria da Saída de África para as origens 

do Homem moderno é realmente e apenas o último de muitos eventos de 

dispersão ao longo da nossa caminhada evolucionária. 

Todas as pessoas de hoje, por muito diferentes que possam parecer, têm um 

antecessor hominídeo comum. 

Vivia em África, talvez há tão pouco tempo, tal como cem mil anos atrás. 

Por baixo da pele e das características exteriores, basicamente todos são iguais. 

Mas sabemos que, há muito tempo atrás, muito antes de qualquer hominídeo 

aparecer em qualquer parte do mundo, houve uma altura em que África foi o 

ponto de início de certas criaturas que eventualmente estiveram envolvidas no 

desenvolvimento da vida humana. 

Qual será a razão de termos a mesma origem que, digamos, os chimpanzés? 

Porque continuaram eles a serem chimpanzés e nós subitamente passamos a ser 

aquilo que somos? 

Em parte terá sido acidentalmente… o que havia, era um tipo certo de animal, 

no ambiente certo, no momento exacto em que as coisas se estavam a alterar. 

E então nós, símios bípedes, começamos a fazer algo mais. 

Nesse sentido foi um acaso. Mas o facto dessas condições originarem um tipo 

característico de espécies, não é nenhum acidente, mas sim o resultado de um 

processo evolutivo – a selecção natural. 

O que torna a Evolução um assunto tão apaixonante é o balanço constante entre 

estes caprichos da sorte, o acidental e a implacável selecção natural, como um 

processo evolutivo. 

A evolução não acontece por acaso. Não tenta fazer humanos. Não consegue 

prever o futuro. 
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Num certo sentido está a inventar a vida à medida que ela acontece; quando um 

novo tipo de comportamento ou aparência parece resultar dá-se-lhe o nome de 

selecção. 

Se começássemos tudo de novo, poderíamos ter evoluído para outro símio de 

quatro membros.  

Características que não funcionarem extinguem-se, simplesmente não têm 

futuro. 

Podemos tentar compreender através de escavações no solo a razão de nos 

termos tornado humanos nos vários aspectos que nos caracterizam. 

Pensava-se frequentemente que o bipedismo, os instrumentos e o grande 

cérebro com inteligência teriam surgido, conjuntamente, como num pacote. 

Durante as últimas décadas de investigação temos vindo a descobrir que é 

forçoso separar estes acontecimentos.  

O bipedismo precede talvez em um milhão e meio ou dois milhões de anos. 

Já andávamos sobre dois pés há muito tempo, quando se começaram a ver 

registos do aumento do tamanho do cérebro humano. 

A explosão do tamanho do cérebro humano foi um processo evolutivo que 

aconteceu há uns dois milhões de anos. 

Não se pode realmente falar de tecnologia, sem falar da pose erecta e bípede. 

Não se pode falar da capacidade de mudar o ambiente sem pensar nas primeiras 

pedras trabalhadas de há dois milhões e meio de anos, nas primeiras ferramentas 

de pedra. 

E na capacidade de transportar recursos de um lado para o outro. 

Assim como não se pode falar em mercados e na capacidade para modificar a 

terra, sem todas estas coisas que remontam aos tempos primordiais do 

bipedismo. 

Do fabrico de instrumentos e algures mais tarde de cérebros maiores. 

A capacidade para fazer diferentes tipos de instrumentos e a diversidade cultural 

serão uma explicação para as tremendas alterações ambientais do último milhão 

de anos. 

A primeira mudança realmente grande que iniciou a linha dos hominídeos foi o 

bipedismo ou a posição erecta. 

A prova fóssil foi encontrada na Etiópia. A questão é porque ficou de pé o 

primeiro hominídeo? 
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A Lucy é a primeira representante de uma espécie muito bem sucedida que 

sobreviveu muito tempo. 

Yves Coppens, num dos seus livros chega mesmo a publicar um poema, 

intitulado “Fantasie préhistorique”, poema esse de um director da Escola, 

Marcel Pfister: 

 

“Tout commença par un fatal égarement: 

Dans une transaction, ce sont deux chromosomes 

Qu’Adam a oublié d’inscrire à son génome, 

Ce que les simiens trouvèrent infamant. 

 

D’autant qu’ils remarquèrent sa tête difforme, 

Le crâne hydrocéphale, monstrueux, aberrant, 

La face sans couleur, le regard hilarant, 

Le menton agressif et le naseau énorme. 

 

Et le Conseil primate, au fond de son Afrique, 

Ayant stigmatise cette incongruité, 

Décréta doctement, à l’unanimité, 

Qu’il faut bannir un tel monstre biologique. 

 

Et Adam renia l’ancêtre simiesque. 

Il alla habiter de rupestres abris, 

Pendit la crémaillère, invita les esprits, 

Et décora ses murs de somptueuses fresques. 

 

Il déroba Lucy à sa tribu sauvage, 

Cette Australopithèque experte en mutations, 

Cette fille gracile, aux yeux pleins d’émotions, 

Et l’emmena chez lui pur  tenir son ménage. 

 

Quelques lunes plus tard Lucy lui donna Ève. 

“Voici l’os de mes os, et la chair de ma chair!”, 

Put proclamer Adam. Cet enfant lui fut cher, 



REGADAS, SUSANA----------------------------------------------------------------------TESE DE MESTRADO 

 167

Car il concrétisait son fantastique rêve. 

 

Il put donc programmer la famille Sapiens; 

Ève s’épanouit comme un beau nénuphar. 

Lucy alla mourir au pays des Afars, 

Fidèle au rendez-vous avec Yves Coppens. 

 

Adam emmena Ève en randonnée pédestre, 

Vers la Terre promise, inspire d’intuition, 

Conscient d’être porteur d’une immense mission. 

Ainsi leur fut ouvert le paradis terrestre.” 

 

As primeiras referências à sua espécie encontradas em fósseis datam de há 3,8 

ou 3,9 milhões de anos, e prosseguindo no tempo continuamos a encontrar 

registos mais recentes que têm 3 milhões de anos.  

Há 3 milhões de anos, Afar era um local mais fresco e mais húmido. Estes 

primeiros hominídeos, incluindo a Lucy, viviam ao longo dos sistemas de água, 

que fluíam dentro e fora da região de Afar, juntamente com a riquíssima vida 

selvagem em que estavam inseridos.  

Com estas amostras foi possível determinar que a Lucy e os outros indivíduos 

do seu grupo eram mais primitivos que qualquer amostra fóssil de antepassados 

humanos alguma vez encontrados. 

Por isso ela recebeu um outro nome, dado à sua nova espécie, Australopitecus 

Afarensis, o Homem símio de Afar. 

O factor chave, a razão para toda a euforia em torno de Lucy é que ela 

caminhava erecta. 

Que problemas estavam a ser resolvidos quando a Lucy e os seus parentes 

começaram a caminhar? 

Foi algures no tempo entre 3 a 5 milhões de anos atrás…  

Devem ter tido uma boa razão para começarem a caminhar erectas; porque os 

animais de 4 patas andam perfeitamente e há um preço a pagar quando se anda 

erecto como nós! 

O preço é todos os problemas ortopédicos, vasculares e obstétricos com que 

estamos familiarizados.  
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Todas as dores no pescoço e costas e os problemas nas ligações sacro ilíacas e 

de joelhos, e a ladainha de problemas ortopédicos que alimentam a indústria da 

Medicina Moderna, que acompanham o bipedismo. Não só os problemas 

ortopédicos como também os obstétricos. Até há pouco tempo o parto era uma 

experiência perigosa e dolorosa para a mulher. Os chimpanzés e os gorilas não 

têm o problema que nós temos. E isto só acontece porque temos uma pélvis que 

está adaptada para andar sobre duas pernas. 

Assim sendo a evolução para os humanos não trouxe nada de benéfico, pelo 

contrário. O que fez foi criar um compromisso. 

Fazemos sacrifícios para podermos usar as mãos e temos que viver com este 

compromisso.  

Então o que aconteceria em África nessa altura? 

Quais foram as pressões que levaram a este compromisso desconfortável da 

caminhada erecta? 

Há 5 ou 6 milhões de anos, África estava a secar. 

Houve uma enorme seca. O grande continente ressentiu-se. A imensa floresta da 

África Central foi recuando cada vez mais. 

Esta imensa exuberância fresca, os habitats favoráveis que havia foram- se 

reduzindo drasticamente. Eles teriam sido apertados de tal forma que só 

algumas pequenas áreas teriam sobrevivido aqui e ali. 

As mudanças ter-se-ão feito sentir até nestas pequenas ilhas de refúgio e 

sobrevivência. 

As margens terão cedido mais e mais aos avanços da seca. 

O amadurecimento passou a dar-se mais rapidamente; alguns alimentos 

desapareciam e a pressão sobre as criaturas apanhadas nestas pequenas ilhas 

exigiu que mudassem ou desaparecessem. 

Terá sido nestas circunstâncias que surgiu o primeiro passo na direcção da linha 

humana. 

Foi na floresta que começamos! 

Os antigos símios eram sobre muitas formas diferentes dos actuais. Eles 

também podiam mover-se no cimo das árvores. 

A floresta que cobria África encolheu de uma forma dramática, e todas as 

criaturas que dependessem da protecção das árvores, dos seus frutos e folhas 

para se alimentarem seriam seriamente afectados por isso.  
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Penso que há poucas dúvidas que os primeiros hominídeos surgiram em parte, 

pelo menos em parte, como resposta a esta alteração climática. 

Quando começamos a caminhar erectus, pusemos em marcha uma série de 

adaptações, todas críticas para a evolução do homem moderno. 

Houve uma adaptação que libertou o quadrúpede para manipular o ambiente. Se 

estudarmos os chimpanzés dos tempos modernos e outros símios, e olharmos 

para estes animais, o que vemos é que eles sofreram a chamada selecção K. 

significa que eles estão muito intensamente adaptados a cuidar de uma 

descendência única. Aqueles descendentes tornam-se tão importantes para eles, 

que qualquer coisa, qualquer comportamento que possa quebrar a balança e 

fazer com que essa descendência tenha maior probabilidade de sobreviver, é 

fortemente seleccionado e favorecido. 

Uma maneira de conseguir isso, foi o envolvimento dos machos no processo de 

paternidade de uma forma secundária. Foi também a recolha ocasional de certos 

alimentos como répteis, anfíbios, ovos, pássaros, vermes, minhocas. Estes 

alimentos são extremamente ricos em calorias, proteínas e têm poucos ácidos 

gordos. Se o macho fosse obter esses alimentos e os trouxesse à fêmea, isso 

aumentaria a probabilidade de sobrevivência do grupo e da cria. 

Seria uma forma de adaptação extremamente favorável. Mas essa adaptação 

exige o caminhar erecto para que se possam apanhar os alimentos. 

A adaptação da posição erecta aumentou provavelmente a nossa taxa de 

reprodução, e pôs em marcha uma série de adaptações que levariam ao 

aparecimento do homem moderno. 

De repente estas criaturas, os antecessores que costumavam viver nas árvores da 

floresta de África, passaram a viver na Savana, uma área descampada, mais 

exposta e tinham que se adaptar, ou morrer. 

Há uma grande diferença entre uns poucos de passos descontrolados como dão 

hoje os chimpanzés e a utilização permanente de duas pernas para caminhar 

longas distâncias. 

Um dos principais problemas que os nossos antecessores terão encontrado é que 

ao tentarem colonizar um habitat mais aberto terão sofrido de stress térmico. 

Terão havido grandes pressões de selecção dos hominídeos, favorecendo 

qualquer adaptação que reduzisse a quantidade de calor recebido do ambiente 

ou ajudasse a sua rápida dissipação. 
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O bipedismo era uma vantagem no ambiente quente da savana.  

Há medida que o sol sobe no céu ao longo do dia, e o problema do calor 

aumenta, a área exposta do quadrúpede mantém-se mais ou menos a mesma. 

Mas no bípede diminui drasticamente. No período mais quente por volta do 

meio-dia, um bípede só expõe cerca de 40 por cento da sua superfície em 

comparação com um quadrúpede de igual tamanho. 

A segunda vantagem, é que a perda de calor aumenta, nas condições da savana. 

Na savana, junto da superfície do solo, o ar move-se relativamente devagar e é 

quente. Isso significa que relativamente pouco calor será perdido pelo corpo por 

convexão. A pele aquece e existem formas de determinar essas áreas, 

nomeadamente através de imagens termo gráficas (normalmente de cor 

vermelha).  

Há medida que se mantêm de pé, e se tornam bípedes, a situação muda; o ar em 

cima é mais fresco e move-se mais livremente, nas superfícies do corpo, 

levando mais calor. 

De facto há cálculos que indicam que esta forma permite o escoamento de algo 

mais do que um terço do calor acumulado. 

A pele arrefece, e nessas imagens, pode observar-se a passagem da cor 

vermelha para verde e azul. 

Este aumento de perda de calor por convexão significa que é necessário menos 

água e por consequência o animal não precisa de beber tanta água. 

Estar habitualmente a pé ou andar, constituiu um avanço evolucionário 

importante para os nossos antepassados. 

Exigiu muitas modificações a nível dos ossos e dos músculos.  

Esta mudança era provavelmente acompanhada por outras mudanças, 

nomeadamente a perda de pêlo, e outros mecanismos de sudação que ajudavam 

a dissipar o calor. Não se sabe quantas centenas de anos foram necessárias para 

que estas mudanças fossem conseguidas. 

Mas se as mudanças foram críticas para a sobrevivência, então a transição em 

termos evolucionários pode até ter sido muito rápida. 

Há 5 milhões de anos lançamo-nos num caminho completamente diferente. 

O ambiente tinha mudado, a floresta diminuiu, o clima era mais seco e quente… 

A evolução tinha seleccionado a posição vertical como o melhor modo de 

sobreviver e vencer a curto prazo. 
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A evolução não tem objectivo. As mudanças que observamos não visam chegar 

a nenhum lado, na medida em que não há produto final. 

A evolução trata de adaptações e acontecimentos localizados, portanto tem mais 

a ver com alterações da circunstância, próprias do dia a dia da vida de um 

animal, que com a procura de um objectivo concreto e longínquo. 

O conceito de Darwin – selecção natural – tem sido retratado como uma gradual 

capacidade de adaptação ao ambiente em particular. 

De facto Darwin foi um dos primeiros a defender que a savana tinha feito o 

homem, que a mudança da floresta para a vida na terra em espaço aberto foi 

fundamental para a sua evolução. 

Segundo ele, permitiu o primeiro impulso para a adaptação humana de caminhar 

sobre duas pernas. Assim como a criação de instrumentos que o ajudariam a 

viver na savana. Sendo que tudo o resto é o mero refinamento do conceito de 

humanidade. 

Se repararmos, um dos grandes factores da evolução é a necessidade de 

encontrar alimento. 

Os seres vivos adaptam-se sempre e a tudo o que os ajuda a permanecerem 

vivos. 

Temos muitas semelhanças biológicas com outros animais no que toca à 

obtenção de alimento. Se olharmos para um carnívoro, ele pode ter um dente 

muito afiado, próprio para rasgar a carne e nós não temos isso. Não temos o 

grande dente molar, o maxilar capaz de esmagar ossos como o caso da hiena. 

Não conseguimos escavar como os elefantes fazem com as patas ou como o 

javali que utiliza o focinho para procurar no chão ou até na água. 

Para viver, para nos reproduzirmos, tem que se arranjar forma para exercitar os 

músculos. É muito possível que o processamento dos minerais tenha sido uma 

das primeiras formas de darmos entrada num nicho de necrófagos. Se 

deparássemos por exemplo com presas de carnívoros que já tivessem sido 

destroçadas por algum predador, o mais certo era a maior parte da carne já ter 

sido retirada, e talvez uma parte do corpo já ter sido levada pelo carnívoro, pelo 

que poderiam sobrar só alguns restos. 

Se fosse possível ir ao interior do osso e ter acesso à fonte de proteínas e 

gorduras que ele tem, provavelmente era uma maneira frutuosa de avançarmos. 

Podemos compreender o que os instrumentos fizeram pelos hominídeos. 
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Os três elementos base que temos no início da tecnologia da pedra, são as 

pedras batidas a que chamamos martelos. Conseguimos demonstrar como o 

impacto ocorria. 

A peça que é atingida, da qual foram arrancadas algumas lascas são os núcleos, 

neste caso o núcleo de cutelo. Os pequenos pedaços afiados que são arrancados 

são as chamadas lascas ou fragmentos, são os mais antigos artefactos 

conhecidos e registados pelos arqueólogos. Determinam assim o início da idade 

da pedra. 

As ferramentas estavam a substituir algumas das falhas que os hominídeos 

tinham na procura vital pelo alimento. 

Estes instrumentos eram o seu cartão de visita, era o que sabiam fazer. 

Um tipo novo de “dentes” para os hominídeos. 

Podiam fazer “dentes” que, podiam ser utilizados para esmagar e, de certa 

forma, aumentar a capacidade dos molares que servem para esmagar; ou então 

fazer afiados, para cortar. O equivalente aos dentes caninos nos carnívoros e 

assim estenderem as suas possibilidades anatómicas usando estes instrumentos. 

Fizeram muitos, razão pela qual se vêm tantos vestígios deles. 

As pessoas que usaram estes instrumentos, que desenvolveram novas 

capacidades e que encontraram uma nova forma de sobrevivência eram 

chamadas homo habilis – o homem dotado de habilidade manual. 

Os primeiros hominídeos não eram uma espécie dominante como nós. Eles 

viviam numa situação de medo permanente. Não podiam expulsar pela luta 

outras criaturas perigosas. Tinham que arranjar progressivamente alimento onde 

podiam. Comiam enquanto caminhavam e dormiam, onde achavam que se 

encontravam em segurança. 

Temos que concordar que estes hominídeos eram criaturas muito vulneráveis. 

Se andarmos na savana africana hoje, como um bípede moderno, a situação é 

sempre de algum modo vulnerável apesar de todas as capacidades e de toda a 

tecnologia que temos. 

A planície africana deve ter sido um local muito ameaçador. Os parques de caça 

ainda hoje são um local perigoso para os humanos. Há muitos animais prontos a 

deixá-los em más condições e era muito pior no Calistoceno, em que havia mais 

carnívoros e mais ferozes. Alguns deles muito maiores do que os actuais, 

prontos para a carnificina. 
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Estes carnívoros eram muito mais rápidos e deviam estar muito melhor 

equipados para a predação, do que os hominídeos estariam. 

Uma chama oval, esta é uma forma característica que encontramos no homo 

erectus, que teve início há cerca de um milhão e meio de anos. 

Então arranca-se uma grande lasca, e regularizam-se os contornos. 

De algum modo lento adquire-se uma forma oval, e em termos de linha 

longitudinal o que se pretende é dar-lhe uma forma de lente. 

O machado de pedra começou a ser feito há cerca de um milhão e meio de anos, 

e pode-se ver que tem uma extremidade bastante aguçada ao longo de toda a 

peça. Ele era usado para uma grande quantidade de finalidades. 

 Durante mais de um milhão de anos, esta foi a forma dominante da tecnologia 

humana. Não só em África, como na Europa e na Ásia. 

Isto constitui num certo sentido o canivete suíço do Paleolítico. 

O principal desta primeira época era cortar a carcaça animal e levá-la para um 

local mais seguro para comer, antes de serem perseguidos por hienas, leões e 

outros animais da cadeia alimentar. 

Pensamos assim em ferramentas rápidas para usar em desmembramentos, para 

retirar a porção comestível do animal e levá-la para um local seguro para 

consumo. 

As ferramentas eram uma vitória mas não tinham garantido a sobrevivência. 

Durante milhões de anos houve muitas espécies de hominídeos diferentes que 

acabaram por se extinguir, a maioria dos quais com capacidade para fazer 

instrumentos. 

Não sabemos quais destes fazedores de ferramentas se tornaram homo erectus 

nesta fase. 

Por isso é difícil apontar o dedo àqueles que se extinguiram e aqueles que 

sobreviveram, mas sabemos quando isso aconteceu. 

Aqueles que não se extinguiram enfrentaram novos problemas originados pelo 

seu sucesso. 

Quando observamos populações bem sucedidas sendo elas humanas ou de 

outros animais, o que acontece é que o número de indivíduos aumenta. Há um 

aumento de população. Esses aumentos trazem sempre o problema da falta de 

recursos. 
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Assim sendo as populações são obrigadas a escolher entre intensificar a 

exploração da área em que se encontram, extraindo mais recursos ou então 

descobrir outros sítios para viverem. 

O homo erectus espalhou-se pela África há cerca de um milhão e meio de anos, 

talvez há um milhão… é tentador pensar que isto aconteceu porque o homo 

erectus, tinha obtido uma cultura residual que permitiu resolver os problemas de 

muitos ambientes diferentes. 

Naquele tempo é que o homo erectus, ou o primeiro homem, começou a utilizar 

mais a carne, a caçar mais, a ter mais recursos animais. 

A grande vantagem que os carnívoros têm é a capacidade de se adaptarem a 

novos ambientes, com relativa facilidade. 

Uma vez que o homo erectus era um carnívoro bem sucedido, as barreiras do 

habitat que ele antes tivera como necrófago ou caçador, desapareceram. 

Os hominídeos podiam ir onde houvesse animais para comer; da forma como a 

população estava a crescer tinham que resolver os seus problemas espalhando-

se. 

De certo modo não tinham alternativa a distribuírem-se por outros territórios. 

Não terá sido certamente uma grande viagem; o mais provável terá sido ter-se 

dado uma dispersão gradual, recorrendo a pequenas comunidades que, quando 

aumentavam em demasiado se dividiam em duas, formando outra comunidade a 

alguma distância da anterior. Isto ia acontecendo repetidamente uma e outra 

vez. 

Mas houve um êxodo muito maior há cerca de um milhão de anos quando os 

hominídeos de África, na fase de homo erectus partiram; mas não muito para 

Norte, é que naquele tempo o clima na Europa era gelado, era inclemente.  

Seguiram então para Leste, seguindo o Sol, encontramo-los em Jawa, pouco 

tempo depois; e um pouco mais tarde na China. 

Aquilo a que chamamos médio Oriente é um funil entre a África e o resto do 

mundo. 

Os nossos primeiros antepassados tinham que seguir esta direcção, e há muitos 

indícios de movimentação nesta zona, de pessoas diferentes durante centenas de 

milhares de anos. 

Os cientistas encontram pistas quentes nestas estradas pré-históricas e têm 

encontrado provas mais recentes de outra actividade humana. 
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A principal descoberta neste caso é a existência de fogueiras e de lixeiras para 

onde as pessoas atiravam os seus artefactos usados e os ossos de animais estão 

separados de uma forma clara, o que significa que os homens antigos estavam a 

fixar-se e a deitarem fora o lixo; estavam a deitar fora as suas ferramentas 

estragadas. 

O padrão emergente indica que o comportamento humano mudou através do 

tempo e o que verificamos como comportamento humano moderno começa a 

emergir de uma forma gradual aos duzentos ou cento e cinquenta mil anos. 

A partir de estudos efectuados em cavernas do médio Oriente, sabemos que o 

fogo era usado de forma rotineira há cerca de cento e cinquenta mil anos; mas 

quando terá sido usado pela primeira vez e que importância terá tido para os 

hominídeos, resta saber. 

Este foi, provavelmente, o passo principal de todos os que foram dados na longa 

caminhada tecnológica e que fizeram com que os humanos passassem de uma 

espécie subserviente para uma espécie dominante, que nós sabemos ser, hoje em 

dia, na Terra. 

Durante muitos anos os cientistas pensaram que a primeira utilização do fogo 

pelos humanos tinha sido na China. No entanto há vários povos provenientes de 

Swartkrans na África do Sul, que contam uma história bem diferente. 

Foi enquanto escavaram um barranco que encontraram mais de duzentos 

pedaços de ossos queimados, nestas camadas estratificadas. 

Os ossos queimados datam de há mais de um milhão de anos. 

Estamos agora a falar de um fogo que é três vezes mais antigo do que 

inicialmente se pensava, e não na China mas na África do Sul. 

Todos ficaram emocionados com a possibilidade disso ter acontecido. 

Como é que se pode mostrar que havia não só uma relação dos humanos com o 

fogo mas que ele estava a ser utilizado? 

A resposta a essa questão tem a ver não tanto com a demonstração que os 

homens usavam o fogo, mas com a contra demonstração de que estes resíduos 

não podiam ser causados por agentes naturais. 

No incêndio o fogo tende a espalhar-se rapidamente na paisagem e se um 

animal é apanhado nesse fogo a carne pode ficar queimada mas ela protege os 

ossos que não se queimam. 
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Se rasparmos numa carne queimada, podemos ver, como num assado que não 

está no forno há muito tempo que o osso está intacto e fresco. Não está 

escurecido pela temperatura elevada e não há vestígios de carbonização. 

Por outro lado se um osso for queimado durante um largo período de tempo e a 

temperatura for suficientemente elevada (cerca de trezentos a quatrocentos 

graus), então dá-se o escurecimento e o aparecimento de fuligem. 

É o caso de um osso se o pusermos a assar numa fogueira. Sofre uma alteração 

na cor, torna-se muito escuro e a zona que sofre temperaturas mais altas volta a 

ficar branca. 

O facto é que isto não acontece nos incêndios naturais e se encontramos ossos 

escurecidos num local arqueológico como Swartkrans, significa que os ossos 

foram colocados no fogo de forma propositada. 

Não só estamos a olhar para um fogo ancestral, como julgamos estar perante um 

fogo mais antigo que alguma vez vamos encontrar nesta área, porque foi nesta 

altura que eles o descobriram. 

Cientistas acham pouco provável que as pessoas nessa altura, conseguissem 

controlá-lo, porque como sabemos, fazer fogo envolve uma técnica muito 

apurada, mas ir até ao local onde um raio caiu, que provoca um incêndio no 

início do Verão, quando a erva ainda está seca e trazer uns carvões ou ramos em 

brasa, ou então uns troncos a arder. Isso já é um grande feito, mas não tão 

grandioso como fazer fogo pelos próprios meios.   

Ninguém sabe exactamente quando as pessoas começaram a fazer o fogo ou 

como o fizeram pela primeira vez. 

A forma de o produzir, mais disseminada no mundo inteiro era a fricção, 

esfregando dois paus um no outro, ou então por rotação, fazendo uma fricção 

tão intensa que conseguia produzir uma chama. 

Muitas vezes os excrementos dos animais eram utilizados para a produção do 

fogo, pois eram muito secos, e com muita erva a servir de combustível. 

Pode-se melhorar esta técnica de rotação adicionando outras coisas. Pode-se 

enrolar um pedaço de couro numa ponta dos paus e manter um movimento 

contínuo, obtendo um movimento realmente enérgico e vigoroso. 

Hoje essa técnica é ainda utilizada por determinadas tribos, nomeadamente 

africanas, como sendo a Massai, mas também pelos escuteiros por todo o lado. 
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Partindo da premissa de não se tratar de uma técnica fácil, o fogo significou 

uma grande vitória dos humanos sobre os predadores. 

Sabemos que os animais têm medo do fogo, então faz sentido que o fogo tenha 

sido um acontecimento fantástico para os humanos, pelo facto de que através 

dele conseguiram afastar a ameaça diária que os carnívoros representavam para 

as suas vidas, sobretudo durante o sono. 

É certo que o fogo nos trouxe benefícios enormes durante a nossa evolução; 

podíamos mover-nos para novos ambientes que anteriormente eram de difícil 

frequência por se situarem muito a Norte e por isso muito frios. 

Podíamos iluminar a noite; ao cozinhar, o fogo mata os parasitas e até as toxinas 

das plantas que não se podem comer sem serem cozinhadas. 

Expandiu o nosso mundo de tal forma que é para nós extremamente difícil 

imaginar o mundo sem fogo. 

Agora temos algumas respostas, sabemos porque nos erguemos para tomarmos 

uma posição erecta, porque foi tão importante o fogo. 

Mas porque usamos a luz desse fogo para entrarmos em cavernas e desenhar 

imagens? 

Se a evolução se destina a resolver problemas, qual foi o problema que a arte, a 

escultura e a decoração, vieram resolver? 

Talvez quando conseguirmos dar resposta a essa questão estejamos realmente 

na pista certa para descobrirmos os nossos antecessores… 

Talvez seja isto que nos torna únicos! 

Talvez seja mesmo algo que faz parte grande de nós. 

Talvez estas origens que procuramos estejam dentro dos nossos cérebros!  

Talvez… 

“Do primeiro machado de sílex aos sofisticados artefactos da inteligência 

artificial e ao brilho técnico do telescópio Hubble, das primeiras pinturas 

rupestres aos quadros de Van Gogh e de Picasso, dos sons pré-articulados do 

Homo habilis às palavras e aos símbolos de Rilke, Valle-Inclán, Einstein e 

Zubiri, da mais antiga gruta paleolítica ao mais moderno arranha-céus da Park 

Avenue, do tantã primitivo à sinfonia actual, do grupo tribal às Nações Unidas, 

dos medos ancestrais perante a força da Natureza à possibilidade de a orientar e 

corrigir, a auto-realização da intimidade humana no propósito de se expressar a 
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si mesma e de conhecer, dominar e recriar o mundo exterior tem sido 

literalmente fabulosa. 

Sobre este pequeno grumo infinitesimal de matéria cósmica a que chamamos 

Terra, o grupo tardio e sucessivo de parvenus bípedes – que, na evolução do 

cosmos, nós, os homens, somos a razão do Universo – colabora, pelo menos 

parcelarmente, na configuração do seu curso, e através do pensamento, da 

imaginação e do sonho recria e transfigura genialmente a sua realidade. Mais 

ainda: em representação de todos os homens, alguns deles, os místicos, 

mergulham nas profundezas do seu ser, que Agostinho de Hipona considerou 

intimior intimio meo, “mais interior e mais intimo de mim”, e conseguem entrar 

num contacto vivo e deificante com esse fundamento último de todo o existente 

a que a Humanidade deu o nome de Deus. A sabedoria judeu-cristã ensinou que 

o homem é a imagem e semelhança de Deus, realização finita do absoluto e do 

infinito. “Pequeno Deus”, dirá Leibniz do homem. “Vida prodigiosa, em cuja 

origem divina creio”, escreveu, perante o espectáculo do viver humano, o 

neurofisiologista Eccles.” 63 

       

   

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
63  ENTRALGO, Pedro Laín – “ Corpo e Alma – Estrutura dinâmica do corpo humano”, Editora 
Almedina, p. 197 
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A EVOLUÇÃO DO HOMEM: TUDO NA MENTE 
 

“ O homem é uma das raras espécies de animais que mata os seus semelhantes 

de maneira deliberada. Melhor dito: por um lado condena o crime individual e, 

por outro, condecora os responsáveis por homicídios colectivos e os inventores 

de máquinas de guerra atrozes. Este louco absurdo persegue-o ao longo da sua 

história… Mas o homem também pintou a Capela Sistina, compôs A 

Consagração da Primavera, descobriu os segredos do átomo… Que tem, então, 

na cabeça este Homo que sem o mínimo pudor atribui a si mesmo o epíteto de 

sapiens?”64 

 

Todas as espécies são únicas; é isso que as caracteriza, o facto de não serem 

iguais a nenhuma outra! 

O facto de poder constituir descendência, mas com outros membros da espécie. 

Não há nada de extraordinário em sermos únicos. 

Mas nós humanos somos mais únicos do que as outras.  

Há coisas em nós que não partilhamos com mais nenhuma espécie. 

Bem já o dissemos. Nós pensamos, nós pensamos ser únicos; pensamos no 

mundo exterior e em nós próprios; pensamos porque temos um cérebro. Um 

cérebro maior e relativamente melhor do que outros animais. 

Tentaremos então descobrir o que faz o nosso cérebro ser diferente e o que, para 

além do cérebro, nos torna especiais. 

Podemos ensinar as pessoas, podemos falar e então as outras pessoas podem 

aprender, até as pessoas crescidas todos os dias aprendem coisas novas. 

Os professores ensinam muitas coisas; ensinam a ler… 

As pessoas conseguem ler, os animais não. 

O cérebro é responsável por tudo o que faz com que os seres humanos sejam 

humanos. É responsável pelo processamento dos nossos pensamentos, pelos 

nossos golpes de génio, pela nossa linguagem, pela nossa capacidade de falar. 

                                                           
 
64  ENTRALGO, Pedro Laín – “ Corpo e Alma – Estrutura dinâmica do corpo humano”, Editora 
Almedina, p. 261 
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Tudo o que nos torna humanos está no cérebro. 

O que é estranho é que a simples observação, não consegue mostrar o que é 

extraordinário no cérebro humano. 

Poder-se-ia pensar que é uma tarefa fácil perceber o que torna os cérebros 

humanos diferentes, pela simples observação de um cérebro humano. 

Podemos observar nitidamente diferenças entre um cérebro humano e o de um 

chimpanzé.  

É grande, tem muitas dobras, provavelmente muitas coisas novas. 

Mas não é fácil realmente identificar o que é único e diferente nos cérebros 

humanos, comparados com cérebros não humanos. 

Aparentemente aconteceu alguma coisa para que a ligação entre os vários 

componentes do nosso cérebro se faça de uma forma diferente. Não penso que 

sejamos diferentes por sermos mais espertos. Apesar de fazermos coisas que 

parecem mostrar que somos realmente mais espertos, não pensamos que essa 

seja a questão chave. Julgo que o factor principal foi a capacidade que tivemos 

para adquirir uma linguagem. 

A linguagem e o pensamento caminham juntos. Surgem imagens, palavras, arte 

e desenhos. Até a transmissão da música a outras gerações. 

Nenhuma destas acções especificamente humanas seria possível sem a 

linguagem. 

Se pudéssemos saber de onde surgiu a linguagem e quando começou, talvez 

pudéssemos compreender porque pensamos. 

Talvez tenha sido tudo um acidente. 

No processo evolutivo da sobrevivência, que nos deu esta capacidade preciosa 

de criar símbolos, somos extraordinariamente bem sucedidos como espécie. 

Conseguimos dominar o planeta. Temos padrões de comportamento que não 

encontramos em mais nenhum animal.  

O facto de nos podermos sentar e dizer tudo isto, o facto de podermos apreciar 

as peças de Shakespeare, o facto de podermos ouvir música, a capacidade de 

fazermos grandes descobertas científicas; qualquer pessoa objectiva afirmaria 

que estas capacidades nos fazem muito diferentes. 

Uma das particularidades dos seres humanos é tornarmos como certo aquilo que 

ensinamos uns aos outros. 
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Fazemos um espaço enorme para ensinarmos as nossas crianças a fazerem 

coisas. Outras vezes impedimo-las de as fazer. 

O processo de educação, ele próprio reestrutura o cérebro, geração após 

geração… indivíduo após indivíduo. 

Se não se pode ensinar uma invenção às nossas crianças, ela não tem significado 

evolutivo, é um êxito passageiro. Se conseguirmos ensiná-la e passá-la aos 

outros, torna-se eficaz. 

À medida que a cultura se torna mais complexa, precisamos da linguagem para 

transmitirmos a cultura à nossa descendência. 

Os outros animais usam gritos e guinchos para comunicarem uns com os outros, 

ou até para passarem coisas para os seus descendentes. 

Mas a nossa linguagem é completamente diferente, muito mais complexa, e os 

sons não são fáceis de fazer. 

Os nossos antepassados precisaram tanto da linguagem que desenvolveram um 

formato especial na garganta e na boca. 

Corremos um grande risco de sufocar, pagamos um preço alto, mas falamos. 

O discurso humano tem uma propriedade fantástica, permite transmitir 

informação de três a dez vezes mais rapidamente, do que qualquer outra forma. 

Podemos ilustrar isto de uma forma simples, se pegarmos num lápis e batermos 

numa superfície e perguntarmos: quantas vezes bati?  

Responder-me-iam, por exemplo, cinco. 

Se bater muito rapidamente, já se torna mais complicado. 

Agora esta velocidade permite-nos comunicar rapidamente qualquer tipo de 

pensamento complexo. Os humanos podem modificar o seu discurso da forma 

que desejarem, desligando-se das emoções, e isto implica algumas mudanças 

importantes no cérebro. Tenho a certeza que esta facilidade em mudarmos a 

nossa conduta está relacionada com a própria noção da nossa vontade. Podemos 

modificar as nossas acções e, como tal, temos controlo sobre o nosso destino e 

assim por diante. 

A observação daquilo que a linguagem actualmente faz por nós, não explica 

nem como, nem quando, começou a linguagem. 

Sabemos que houve mais do que uma razão que levou os nossos antecessores a 

adoptarem a posição erecta. O mesmo pode ter acontecido com a linguagem. 

Mas há uma mensagem clara em algumas utilizações que lhe damos. 
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Podemos exprimir ideias a muita gente ao mesmo tempo e podemos falar com 

cada uma dessas pessoas individualmente, e isso é único. 

Penso tratar-se de um enigma espantoso, não encontramos nada parecido com 

esta linguagem em nenhuma outra espécie. 

Deveríamos conseguir observar noutras espécies vocabulários, com cerca de 

vinte palavras, uma gramática composta por uma ou duas composições de 

palavras, talvez por três ou quatro regras, uma linguagem por mais simples que 

fosse. 

O facto de nem sequer encontrarmos isso, sugere que a linguagem é algo de 

muito diferente. 

 O que faz então por nós a linguagem, que não pode ser feito por outras 

espécies? 

Penso que a resposta tem a ver com a natureza abstracta do significado da 

linguagem, do significado das palavras. 

Podemos falar de coisas que nunca experimentamos, como a vida depois da 

morte, por exemplo. Podemos especular acerca de onde estávamos antes de 

nascermos, ou para onde vamos depois de morrermos. 

Podemos falar das próximas estações do ano, e coisas assim. 

É algo, que se pode fazer, porque o significado das palavras é diferente de um 

soluço, de uma gargalhada ou de um guincho que significam apenas aquilo ou 

que apontam para aquilo. 

Podemos ver como a linguagem é útil para as coisas práticas: aviso de 

predadores, notícias sobre alimentos… Mas é mais do que isso. 

Os nossos antecessores começaram a viver em grupos, cada vez maiores e 

precisaram de arranjar um modo de comunicar com muitas pessoas. Foi também 

necessário desenvolverem relações interpessoais.  

A linguagem é como uma cola social, quebrando barreiras, criando amizades, 

resolvendo contendas e permitindo-nos fazer planos. 

Hoje a linguagem é complicada. 

Chegou até nós como tudo o resto, para nos ajudar a sobreviver como grupos de 

criaturas na Savana Africana. 

Actualmente a questão principal é: 

Quando começou a linguagem? 
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Penso que todos querem associar a linguagem a um determinado fóssil, ou 

poder dizer, foi aqui que a linguagem começou. 

Do meu ponto de vista, há que tentar encontrar aquele ponto na evolução do 

cérebro em que se verifica uma reestruturação em resposta às exigências que a 

linguagem impôs. 

Esse ponto de viragem já é muito antigo. 

Eu colocaria a linguagem como comunicação, algures há dois milhões de anos; 

na época dos fósseis a que chamamos homo habilis. 

A grande viragem deu-se com a passagem da animalidade para a humanidade. 

Quando a linha humana emergiu com o homo habilis. 

Com o aumento do seu cérebro, com a linguagem, surgiu uma nova dimensão 

do universo. Isso constituiu uma diferença crítica comparando com o 

Australopitecos, que ensinava os seus descendentes tal como o fez e faz o 

chimpanzé ou um gorila, sem diferenças. 

Mas o homo habilis e todos os que se lhe seguiram, desenvolveram um novo 

mecanismo de se relacionarem com o mundo, de se relacionarem com a 

sobrevivência, ensinando as crianças. 

A conservação das crianças é realmente a mensagem da evolução. 

Há uns dois ou três milhões de anos, quando a África estava a arrefecer e a 

tornar-se mais árida havia, obviamente, muitas pequenas populações que 

começavam a evoluir em sentidos diferentes. 

A diversificar-se… 

Este era o teatro em que a peça dos hominídeos teve lugar, e este foi o 

fundamento que produziu o género – Homo.  

A dimensão do cérebro e os instrumentos de pedra são a prova assombrosa que 

ficou para que conseguíssemos ver esta revolução total no comportamento.  

Uma série de situações como a vida social, a ecologia, o modo de vida, as 

formas de adquirir alimentos, até mesmo a estrutura do cérebro, tudo parece ter 

mudado simultaneamente. É uma espécie de reestruturação sistemática do modo 

de vida que a espécie enfrentou. 

Há dois ou mais milhões de anos viviam em África várias espécies de 

hominídeos, e não podemos deixar de pensar na influência que o 

desenvolvimento da linguagem teve no sucesso ou no insucesso dessas espécies. 
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É muito fácil esquecer que nem sempre fomos a única espécie de humanos, ou 

de criaturas como os humanos…em África há milhões de anos havia várias 

espécies a viverem em sítios diferentes, fazendo coisas diferentes, e competindo 

com os que os rodeavam para sobreviver. 

A que melhor se adaptou foi a que venceu… 

Penso que a diversidade de ramos na família dos humanos é muito maior do que 

imaginamos. 

Só muito recentemente nos apercebemos de que há uns dois ou três milhões de 

anos havia provavelmente várias espécies de hominídeos. 

Certamente que com o passar do tempo restaram dois hominídeos erectos em 

África. O Robustus Australopitecos, esse grande vegetariano, com maxilares 

enormes, com grandes dentes e um aparelho de mastigação e um grupo ao qual 

chamamos Homo Erectus. 

Consideramos automaticamente os nossos antepassados, pela razão óbvia de 

terem as ferramentas de pedra e comportamentos provavelmente semelhantes 

aos dos nossos grupos de caçadores modernos. 

Os Australopitecos eventualmente desapareceram e o Homo Erectus não. 

 De facto, este último, deslocou-se para fora de África, encontrámo-lo espalhado 

pelo globo na altura em que verificamos o desaparecimento daquela última 

espécie hominídea paralela. 

O Homo Erectus usava ferramentas e a carne disponível onde quer que ele se 

deslocasse. Podia sobreviver a grandes alterações climatéricas e teve um 

desenvolvimento populacional que acompanhou o desenvolvimento da 

linguagem e do cérebro. 

Os outros, os Australopitecos não possuíam essa flexibilidade. 

A extinção é um facto normal. À excepção da nossa, todas as espécies de 

hominídeos estão extintas. 

A extinção do último hominídeo foi muito recente. Demasiado recente, o que 

não nos deixa muito descansados. 

Há tão pouco tempo como seis mil anos atrás havia dois tipos de humanos, 

vivendo lado a lado em algumas partes do mundo. Havia os Homens de 

Neandertal, e os Homens Sapiens. 

Numa das alturas mais dramáticas da história, os Homens de Neandertal 

desapareceram, simplesmente não conseguiram sobreviver. 
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Qual terá sido o problema que não ultrapassaram?   

Essa pergunta é o cerne de um dos mais acesos debates nesta área.  

Os Homens de Neandertal puderam ser detectados durante muito tempo na 

Europa. Sabemos que primeiro havia uma espécie chamada Homo Erectus. O 

Homo Erectus começou provavelmente em África, há cerca de dois milhões de 

anos, e um milhão de anos depois o Homo Erectus estava espalhado por todo o 

mundo antigo. 

Provavelmente por toda a Europa, mas também no Oriente, certamente na China 

e em Java. 

Os descendentes do Homo Erectus em cada uma destas zonas, começaram a 

desenvolver as suas próprias características. A linha europeia pensa-se ter dado 

origem ao Homem de Neandertal. 

Durante a maior parte do tempo em que os Homens de Neandertal viveram na 

Europa, há cerca de cento e cinquenta mil anos, o clima era desagradável e frio. 

Eles tinham que ser robustos. Eram caçadores e procuravam o alimento no 

mundo hostil. O que provavelmente os ajudou, a robustez, era a força e a 

resistência dadas por um número variado de tarefas, mas os Homens de 

Neandertal precisavam desta força diariamente, ou semanalmente, para 

sobreviverem. 

Para arranjarem alimentos, evitaram serem comidos por grandes predadores, 

que eram muitos naquela época; grandes felinos, leões, hienas, ursos, lobos, 

entre muitos outros. 

O fascínio que rodeia o Homem de Neandertal é o facto de eles serem muito 

parecidos connosco. Usavam instrumentos e armas; tinham grandes cérebros e 

quase certamente alguma linguagem, uma vida social. 

E ainda assim não sobreviveram. 

Uma das características que encontramos no Homem de Neandertal é que no 

interior dos seus ossos das coxas, eles são tão fortes ou mais ainda do que o 

Homem moderno quando observados da frente para trás. 

Mas de lado são muito mais fortes que os ossos do Homem Moderno. 

Isto indica que as forças a que eles sujeitavam as pernas não tinham só a ver 

com o que consideramos ser um andar normal, mas também com forças 

resultantes de movimentos fora do comum, como as que fazem os jogadores de 
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râguebi, por exemplo, ou como quando abatiam um animal e tentavam removê-

lo lateralmente com a força do seu corpo. 

Eles caçavam animais selvagens à mão. 

Tinham de facto que ser muito fortes, e sabemos pelos seus ossos que sofriam 

exactamente o tipo de ferimentos que os homens modernos sofrem, quando 

ficam ao alcance de grandes animais. 

Qual a ligação? 

Obviamente os Homens de Neandertal não montavam cavalos selvagens, não 

andavam em rodeios a deitarem novilhos ao chão, mas sabemos da sua 

tecnologia. Quando caçavam animais, veados, pequenos cavalos, cabras 

selvagens, faziam-no por contacto próximo. Então o que estamos a detectar são 

encontros rápidos, contactos próximos, bastante perigosos, entre os Homens de 

Neandertal e as suas presas. 

Pode fazer-se o paralelo com os profissionais de rodeio, ou outros que sofrem 

quedas de cavalos ou de touros. Os ferimentos daí resultantes são à volta da 

cabeça ou do pescoço devido à queda sobre o pescoço. 

Os esqueletos do Homem de Neandertal mostram que eles muitas vezes 

resistiam a ferimentos. Havia alguém que tratava as feridas e as doenças da 

comunidade. As fracturas dos ossos curavam-se. Estes factos apontam para que 

eram de facto grupos sociais suficientemente fortes que cuidavam das pessoas 

por períodos de tempo relativamente longos. Cuidavam uns dos outros. As 

pessoas eram importantes umas para as outras como indivíduos, como 

elementos para o grupo social. 

O que depreendemos serem pessoas que se interessavam umas pelas outras, o 

que também se reflectem terem sido os primeiros humanos a enterrarem 

intencionalmente os seus mortos. Enterravam os seus mortos em campos muito 

simples, provavelmente sem quaisquer enfeites, mas é evidente que os 

enterravam. 

No que diz respeito aos Homens de Neandertal não tenho dúvidas em relação a 

haver funerais. Mas não é claro no entanto, se havia alguma cerimónia e qual o 

peso social que este hominídeo colocava nestes rituais. 

Mas isto dá-nos pelo menos uma ideia do cuidado que estes homens tinham 

para com os seus mortos. Porque cavar um buraco no chão de uma caverna não 

é tarefa fácil. Eles tinham certamente boas razões para fazerem isto a nível 
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social. Isto dá-nos a indicação de uma humanidade real, nos Homens de 

Neandertal, um cuidar pelos outros indivíduos, e essa preocupação parece 

estender-se ao período da morte. 

A ideia de cuidar dos mais velhos, devido aos seus conhecimentos e à memória 

que tinham da vida, pode ter começado nesta altura, e está ligado aos funerais 

porque estes sugerem respeito pelos membros da família ou da comunidade. 

Os Homens de Neandertal foram os primeiros humanos a enterrarem os seus 

mortos, mas não sabemos, nem nunca saberemos naquilo que pensavam quando 

o faziam. 

A partir do momento em que os indivíduos, pensam, a morte deveria ser para 

eles um dos grandes mistérios. 

Como é possível que alguém que está vivo num momento, se torne imóvel e 

morto no momento seguinte. 

E para onde vai? 

Para onde vai a propriedade da vida? 

É um dos grandes mistérios.  

Se os Homens de Neandertal, o viam desta forma é uma questão à qual nós não 

podemos responder neste momento. 

Na Europa e no Médio Oriente coexistiam duas populações separadas: os 

Homens de Neandertal e os Homens Modernos – Homo Sapiens, que tinham 

vindo de África há cem mil anos. Ninguém sabe bem o que aconteceu com os 

dois grupos, mas por alguma razão, nós, o Homem Sapiens, fomos mais bem 

sucedidos. Nós sobrevivemos. 

Pergunto-me: O que terá levado os Homens de Neandertal à extinção? 

A questão pode ser reformulada, não em termos de saber a razão do 

desaparecimento dos Homens de Neandertal, mas porque foi o Homem 

Moderno tão bem sucedido. 

Porque sabemos de estudos evolucionários já feitos, que se tivermos duas 

populações que entram em competição, bastam pequenas diferenças nas suas 

capacidades reprodutivas, uma pequena diferença demográfica para uma 

população substituir a outra em poucos milhares de anos. 

Mesmo hoje as pessoas continuam a pedir aos seus deuses ou aos seus espíritos 

que os ajudem nas mais variadas coisas. 



REGADAS, SUSANA----------------------------------------------------------------------TESE DE MESTRADO 

 188

No coração das suas necessidades está a fertilidade. Pedem para as suas 

colheitas, para o seu gado e para eles próprios. 

No fundo a questão para o sucesso é a fertilidade. Quanto mais bebés, maiores 

são as hipóteses das espécies. Mas ainda há que explicar porque é que uma das 

espécies produziu mais descendência do que a outra. 

Uma pequena diferença entre os Homens de Neandertal e os Homens 

Modernos, teria sido o suficiente.  

Se os casais férteis dos Homens de Neandertal produzissem dois filhos e os 

casais férteis dos Homens modernos produzissem três, era o suficiente para 

resultar nesta extinção muito rápida dos primeiros.  

O Homem Moderno pode ter desenvolvido um ascendente, simplesmente por 

ter maior capacidade de se adaptar a coisas novas na sua vida. 

E a linguagem pode ter sido uma delas. 

Penso que o que aconteceu há quarenta mil anos, a linguagem, a fala e a 

comunicação por símbolos se tornou mais importante do que era antigamente. 

Na minha opinião, o Homem de Neandertal clássico foi simplesmente 

substituído pelo Homem Moderno na maior parte dos locais onde surgiu a fala. 

Aparentemente os Homens de Neandertal tinham uma linguagem, mas talvez 

não conseguissem ir tão longe como os Homens Modernos. 

Cientistas defendem que o aparelho vocal do Homem de Neandertal era 

diferente do do Homem Moderno. A língua estava localizada mais acima e 

enchia a cavidade vocal. Se eles falassem, o seu discurso seria lento e 

provavelmente nasalado.  

Escavações no Médio Oriente, mostram que o Homem de Neandertal e o 

Homem Sapiens viveram lado a lado. Estiveram no mesmo local, 

aproximadamente na mesma altura. 

Não sabemos é o que aconteceu quando se encontraram. O que sabemos é que 

dez milhões de anos mais tarde, os Homens de Neandertal já não existam e 

tinham sido substituídos. 

A questão principal é obviamente: Será que eles se encontraram? 

Poderiam falar uns com os outros? 

Será que uns substituíram mesmo os outros? 

Ter-se-iam empurrado com violência para um lado e para o outro; quer dizer, 

isto é, a parte mais intrigante da história. 
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Mas sem escavar, sem encontrar provas, não conseguiremos encontrar 

respostas. Eles andavam uns com os outros? 

Isso pode ter acontecido. Não temos provas do que fizeram e não julgo que 

possamos olhar para trás para os nossos antepassados e dizer, isto foi um 

hominídeo assassino que matou as populações locais. Penso que andariam lado 

a lado, como muitas espécies o fazem e muitas populações. 

Mas, gradualmente, uma veio a substituir a outra. 

Eles teriam competido pelos mesmos recursos. Teriam tido poucos motivos para 

se juntarem uns com os outros, e todas as razões do mundo para se eliminarem 

uns aos outros. 

Podemos apontar como justificação para o sucedido o facto dos Homens de 

Neandertal terem sido ultrapassados até à extinção. 

Foram substituídos por pessoas que vinham de outro lado, que se apoderaram 

das suas cavernas, da sua casa, das suas mulheres… Demoraram pouco tempo a 

desaparecer. É um pouco como a história do império Britânico contada de trás 

para a frente. 

É certo que hoje em dia não há Homens de Neandertal, mas eles podem ter 

deixado uma herança. Talvez tenham deixado algumas das suas características 

para os Europeus modernos. Algumas pessoas julgam que eles não são uma 

espécie completamente separada da linha humana. 

Os Homens de Neandertal são sem sombra de dúvida um grupo especializado 

de pessoas – são uma raça. Uma raça que viveu no Norte e no Centro da 

Europa. 

Se existe uma continuidade entre eles e as pessoas modernas, é um ponto difícil 

de esclarecer. Podemos ver que algumas características do Homem de 

Neandertal aparecem nos Europeus modernos, e são muito marcantes. 

A mais significativa é o nariz; o nariz é muito grande… Tinham enormes 

narizes, do estilo do militar e político francês, Charles de Gaulle, e encontram-

se hoje em dia entre os Europeus. Em particular entre os Europeus ocidentais. 

É errado pensar que as características do Homem de Neandertal desapareceram 

totalmente. Mas certamente elas estão presentes numa frequência mais baixa do 

que originalmente nos Homens de Neandertal.  

A questão que se coloca é: Porquê? 
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Será porque os Homens de Neandertal se extinguiram ou evoluíram para darem 

origem ao Europeu Moderno? 

Será que se desenvolveram em “situ”, ou seja na Europa e sozinhos, ou terão 

vindo pessoas de outras áreas e se misturaram com eles? 

Pensa-se que a resposta a esta pergunta deve ser a segunda; a de uma Europa 

dinâmica. 

Estudiosos deste assunto, pensam que houve uma fase Neandertal na história 

dos homens, em pelo menos num grupo de Homens. 

Será que há genes de Homem de Neandertal no nosso organismo, hoje em dia – 

sim… sem sombra para dúvidas. 

Se perguntarmos: 

Terão os Homens Modernos, genes de Homem de Neandertal, a resposta será 

provavelmente afirmativa. 

Penso que como descendente de Europeus teria orgulho em ter pessoas como os 

Homens de Neandertal como meus antepassados. 

Quer eles tenham deixado genes no Homem Moderno, quer não, os Homens de 

Neandertal desapareceram há cerca de trinta e cinco mil anos. Então de onde 

vieram aquelas pessoas que os substituíram? 

Não sabemos com certeza, mas o que sabemos, é que num local chamado 

Klasies, há cem mil anos, havia uma comunidade de Homens Modernos, que 

vivia à beira mar, no Sul de África. 

Provavelmente foram estas pessoas de África que se deslocaram para o Norte. 

Esses humanos não são apenas anatomicamente modernos, mas são-no também 

do ponto de vista comportamental, e com base nessa afirmação, podia-se 

levantar a hipótese de eles terem o mesmo tipo de comunicação, através da 

linguagem que nós possuímos e penso que poderiam comunicar tão bem como 

nós podemos. 

Os instrumentos deixados pelos Homens que viveram em Klasies, sugerem 

ideias e capacidades modernas. 

Existem ferramentas de pedra de cavernas do rio Klasies, que podem ser feitas 

dos mais variados materiais. A grande maioria é de quartzito, que é o tipo de 

rocha que se encontra na parte debaixo de muitas cavernas. 

Existem desde lâminas lisas em quartzito, a outros instrumentos feitos em 

quartzo, muito menos comuns e muito bem seleccionados. 
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Sabemos que esta matéria-prima existe a trinta quilómetros de distância. 

Isto indica que foi uma carga de trabalhos para conseguir obter o material 

adequado para esta ferramenta em particular, e isso dá a estes instrumentos 

encontrados, um valor suplementar. 

Um valor potencial para trocas. Pensamos que artefactos como estes eram feitos 

nestes materiais de outras origens, sendo depois usados em processos de trocas 

para cimentar relações entre indivíduos e entre grupos. 

Estes objectos significavam mais do que a simples utilização prática imediata. 

Este facto aponta para uma direcção muito diferente. 

A disseminação do Homem Moderno é basicamente não a de um organismo 

superior, mas de uma mente superior, de um sistema comportamental superior. 

Pensa-se que isso terá conduzido o Homem Moderno ao sucesso. 

Ao longo do tempo houve outras experiências evolutivas noutras áreas e a mais 

favorável substituiu as outras. Então neste sentido deveríamos ver os Homens 

Modernos anatomicamente como os nossos antepassados. Substituindo outras 

populações muito bem sucedidas, como os Homens de Neandertal na Europa. 

Somos os Homens anatomicamente modernos, ou seja, somos a experiência 

evolutiva que acabou por sobreviver. 

Quaisquer que tenham sido as razões, os Homens de Neandertal foram 

substituídos pelos seres humanos modernos. 

Pessoas exactamente iguais ao que somos hoje, que se espalharam pelo mundo 

inteiro. O ramo Europeu destes Homens é vulgarmente chamado de Cro-

Magnon. 

Na Europa houve mais alterações tecnológicas nos primeiros cinco mil anos de 

Cro-Magnon, do que toda a anterior evolução do Homem. 

Desde há trinta mil anos para cá que as invenções se têm sucedido. 

Ferramentas melhores e mais recentes, melhores armas de caça, melhor 

organização social. 

O Homem Sapiens era capaz de ultrapassar quaisquer obstáculos. Parecia estar 

adaptado a quaisquer condições. 

As lâminas, ferramentas usadas há cerca de quarenta mil anos atrás, eram 

relativamente longas, finas e estreitas. Estas lascas revelam um grau muito 

especial de tecnologia, especialmente quando feitas com um tipo de pancadas. 
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Pedaços afiados de osso ou de chifre, um segundo pedaço de osso usado como 

martelo para concentrar todas as pancadas do martelo numa zona muito 

pequena, na superfície da pedra base. Assim conseguem-se arrancar com 

pancadas repetidas, lâminas com formas muito semelhantes; uma após a outra e 

assim por diante. 

As novas ferramentas eram difíceis de fazer; tinha que se saber como fazê-las, 

quais os passos da sua produção e qual a sequência. Tinham que ser trocadas 

informações. Tinha que se aprender como fazê-las e quando as utilizar. 

Pela primeira vez as ferramentas e as armas estavam associadas ao local do 

mundo onde eram feitas. A imaginação, o design, as necessidades locais 

começaram a ser importantes. Começaram a acontecer factos mais difíceis de 

explicar se considerarmos a evolução como resolução de problemas. 

Há uma tendência para pensar na evolução como um meio de resolver 

problemas relacionados com a alimentação, mas é necessário recordar que para 

muitas espécies, os problemas ultrapassam em muito a disponibilidade ou não 

de alimentos; surgem problemas relacionados com a sobrevivência num mundo 

socialmente complexo, num mundo ecologicamente complexo. 

Muitos dos problemas que os humanos enfrentaram não são necessariamente as 

primeiras coisas que nos ocorreriam se pensássemos em evolução. 

Estes problemas são de facto de uma subtileza muito maior. O mundo estava a 

tornar-se muito mais complicado. 

Os grupos de pessoas tinham que arranjar formas de lidar uns com os outros. 

Tinham de encontrar uma identidade, uma ideia, ou uma imagem do que eram 

objectos ou imagens… são coisas que os Homens de Neandertal nunca fizeram. 

Realmente é com os Homens de Cro-Maghon e com o seu aparecimento na 

Europa que encontramos indícios deste tipo de comportamento simbólico. 

Uma das perguntas mais difíceis que os arqueólogos têm que responder é: 

Porquê? 

Vemos claramente uma explosão simbólica a que chamamos representação e 

que permite às pessoas conceberem coisas, imaginá-las e partilhá-las com os 

outros, porque com a sua materialização estão a tirá-las da cabeça e a torná-las 

em objectos que depois são vistos por outros. Isto permite partilhar ideias, 

invenções que podem ser discutidas. 
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O facto é que há trinta e cinco mil anos as pessoas adornavam o corpo humano 

com contas e colares, e outros objectos de valor. O facto de ainda hoje o 

fazerem indica que de certa forma encontraram soluções para problemas sociais 

que ainda hoje são relevantes para nós. 

Não precisamos de procurar muito no mundo moderno para podermos ver 

pessoas expressarem a sua identidade pessoal, as suas ideias políticas, até a sua 

posição social através do uso de adornos pessoais. 

Não são apenas bugigangas sem significado; são de facto relevantes e foram 

feitas há centenas de anos, sendo realmente importantes para as pessoas que as 

fizeram. Porque todo o tempo dispendido a fazê-las era tempo de caça ou de 

outras actividades quotidianas. 

Graças a determinadas experiências sabe-se hoje, que eles demoravam mais de 

uma hora a fazer cada uma delas. Podemos ver em determinadas peças, que 

começam a tomar formas deveras diferentes. É provável que estes objectos 

fossem passados de geração em geração, evocando memórias e contendo 

histórias e o folclore das pessoas. 

São como mensagens porque perduram, são feitos para o futuro. 

Quando começamos a ver aparecer representações duráveis na Europa, estas 

começam a encontrar-se associadas a determinados locais. Áreas que parecem 

ser ocupadas por períodos mais longos. 

Contas e outros objectos decorativos foram encontrados por toda a Europa. 

Datam de há vinte mil anos. Estes pequenos pedaços de arte são parte da mesma 

história com que começamos… 

O cérebro, a linguagem, a comunicação… 

Uma das coisas que aprendemos ao estudar os Homens Modernos em 

Antropologia, é que os adornos pessoais e a comunicação por símbolos com 

identidade social estão envolvidos na manutenção de diferenças dentro da 

sociedade. 

Ao estudar este tipo de material, conseguimos imaginar o que se passava há 

cerca de trinta ou quarenta mil anos. Ocorriam pela primeira vez na evolução 

humana, divisões internas nas sociedades ou diferentes categorias de 

pessoas/pessoas sociais. 
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Em resultado disso, as nossas sociedades puderam tornar-se altamente 

complexas. Não há provavelmente limite para a complexidade das nossas 

sociedades, porque isso não depende unicamente do cérebro do indivíduo. 

A informação agora é distribuída pelos objectos da sociedade, pelos outros 

indivíduos dessa mesma sociedade e em padrões comportamentais que todos 

seguem, pois foram criadas regras; num certo sentido as nossas vidas ao 

contrário do que acontece nas outras espécies estão completamente submersas 

neste universo de símbolos. 

As pessoas que fizeram imagens em cavernas, há muitos anos, precisaram de 

algum tipo de andaime para conseguirem chegar tão acima nas paredes da gruta. 

Precisaram de luz para conseguirem ver o que faziam; precisaram de fazer tinta: 

misturaram o ocre com outras substâncias… 

Era uma tarefa grandiosa, num lugar escuro e assustador. É bom recordar que 

estas galerias no subsolo não são equiparáveis às nossas galerias de arte actuais. 

Não ocorriam situações do tipo de pessoas andantes na sala a verem as imagens. 

Uma caverna era um local aterrador para a maioria das pessoas. Estava escuro, 

ouviam sons estranhos. A experiência da caverna era apenas isso, uma 

experiência. 

As cavernas não funcionavam como locais de exposição, locais em que as 

pessoas iam admirar os trabalhos de outros, e também não funcionavam como 

habitação. É possível que funcionassem como locais especiais, locais de 

adoração, ou locais de ensino das coisas do mundo, pela representação. 

Nos Pirinéus Franceses existe uma caverna, caverna essa onde o fundo é 

revestido de uma argila muito fina, e também tem um precipício com um 

rebordo, de cerca de dois pés. Mesmo na borda estão as pegadas de uma criança 

de cerca de dois anos de idade. Os pés descalços de uma criança de dois anos… 

podendo-se ver que os dedos estavam contraídos, que esta criança tremia à beira 

do precipício. Uma criança de dois anos, oitocentos metros debaixo do solo, no 

escuro, tendo que ter gatinhado e lutado através de pequenas cavidades 

juntamente com os adultos que a acompanharam; isto dá-nos uma ideia de quem 

visitava as cavernas. 

Então isso significa que as pessoas já tinham chegado à fase em que a arte e a 

expressão das ideias era muito importante. Poder-se-ia chamar a isto o topo da 

evolução. 
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 Nós seremos o estado final? 

Certamente que não. Ao contrário do que as pessoas pensam, a evolução não é 

um pequeno mecanismo que afina o mundo na perfeição. Em vez disto, é um 

processo que não funciona a longo prazo. Ela funciona desta maneira: aqui 

temos uma solução para este problema, e agora temos outro problema. 

Pensa-se que toda a nossa evolução tem acontecido desta maneira. Temos 

resolvido problemas, encontrando novos problemas constantemente.  

Talvez o nosso cérebro grande e a nossa tecnologia sejam apenas parte desse 

processo contínuo. 

A linguagem, as ideias, a arte, são tudo factores que estão relacionados com a 

forma como nós os humanos evoluímos e convivemos. 

Não sabemos ainda que novos problemas estes factores irão criar. 

Pelo menos temos uma ideia mais clara acerca da razão de sermos como somos. 

Somos uma espécie animal, mas a evolução deu-nos algumas cartas 

extraordinárias para jogar. 

Temos noções de alguns aspectos da vida, do passado. 

Suponho que os cientistas do futuro irão imaginar como nós somos… mas serão 

imagens de apenas alguns de nós, nalguns lugares, nalguma altura. Não terão a 

certeza que todos os Homens são assim de facto. Não podemos sequer ter a 

certeza que todos nós humanos, iremos evoluir da mesma forma. 

Temos no entanto presente que o ser humano é qualitativamente e 

essencialmente distinto do animal. 

Pedro Laín Entralgo65, sublinha que existem algumas características 

importantes, constatáveis por qualquer observador atento, que explicam e 

permitem compreender essa referida diferença. 

Segundo este autor, em ordem ao conhecimento científico e filosófico do 

homem, o melhor ponto de partida é o de atenção à conduta humana. 

Refere que à semelhança dos animais, também o homem sente, recorda, 

procura, espera, joga, comunica, aprende e inventa… Existem notas 

especificamente humanas, que o tal observador atento pode discernir no 

desempenho dessas actividades por parte do homem. 

                                                           
 
65 Considerado um dos maiores pensadores de Espanha do século XX, cientista, filósofo, 
humanista cristão, historiador e dramaturgo, dono de uma cultura vastíssima e de uma reflexão 
profunda, metódica e inquietante, considerado por muitos um “sábio quase renascentista”. 
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O livre arbítrio, a simbolização, a inconclusão, o ensimesmamento, a vida 

no real, a pergunta, a criação, o sorriso e a sepultura. 

No tocante ao livre arbítrio diz-nos que “o animal é conduzido pelo instinto. 

Por isso, esfomeado, não se conterá perante a comida apropriada que lhe 

apareça. 

 Perante a fêmea no período do cio, não resistirá.  

O homem, pelo contrário, por motivos de ascese ou religiosos ou até pura e 

simplesmente para mostrar a si próprio que se não deixa arrastar pelo impulso, é 

capaz de conter-se, resistir e dizer não.  

Max Scheler66 é hoje, por razões de natureza ideológica, sobretudo divulgado 

como o filósofo dos valores. 

Foi neste sentido, que escreveu que o “homem é “o asceta da vida”, o único 

animal capaz de dizer não aos impulsos instintivos. Assim, uma vez que o 

homem é capaz de renunciar, abster-se, optar, é animal liberum e, por 

conseguinte animal morale: livre e moral.”67  

Referente à simbolização enfatiza o facto de que “tanto o animal como o 

homem comunicam com os seus semelhantes mediante signos. Mas só o homem 

comunica mediante símbolos. Os signos e os símbolos são sinais, mas enquanto 

que o signo é o sinal que manifesta a existência de algo distinto dele, mas 

natural e directamente relacionado com ele, os símbolos são sinais cuja 

significação foi estabelecida por convenção dentro de um determinado grupo 

humano: por exemplo, a bandeira nacional, a cruz…Portanto, só o homem é, 

                                                           

 

66 Nasceu em Munique, a 22 de Agosto de 1974, no seio de uma família judaica, e morreu em 

Frankfurt, a 19 de Maio de 1928. Na sua juventude converteu-se ao catolicismo, do qual se 

foi  gradualmente distanciando depois de 1923, aproximando-se depois de um panteísmo 

inspirado em Spinoza e Hegel.  

Ensinou nas Universidades de Iena, Munique e Colónia e nos seus primeiros anos recebeu 

influências do idealismo de Fichte, através do seu mestre R. Eucken.  

Entre 1915 e 1922 inspirou-se na fenomenologia de Husserl. 

 
67 ENTRALGO, Pedro Laín – “ Corpo e Alma – Estrutura dinâmica do corpo humano”, Editora 
Almedina, p. 10 
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como bem viu Cassirer, animal symbolicum ou, talvez melhor, animal 

symbolizans. Precisamente porque é capaz de simbolizar, o homem é 

constitutivamente animal loquens: falante. E bastaria constatar um corpo que 

fala para que surgisse a consciência do seu carácter enigmático.”68 

Quando nos fala de uma outra característica que permite a diferença, fala-nos da 

inconclusão, dizendo que: “ A acção do animal, uma vez alcançado o seu 

termo, fica encerrada e concluída em si mesma: para o animal, não há 

propriamente o novo. Pelo contrário, com excepção das raras experiências do 

que se chama o “instante eterno”, o homem, mesmo quando a sua acção tem 

êxito, sente a necessidade de “mais” e”outra coisa”. Há uma série de expressões 

célebres, precisamente em conexão com esta abertura ilimitada da realidade 

humana:”Mais, mais e cada vez mais; quero ser eu e, sem deixar de sê-lo, ser 

também os outros…!” (Unamuno); citius, altius, fortius (lema olímpico); o 

homem, bestia cupidíssima rerum novarum, o homem, “o eterno Fausto”, “a 

pergunta é a forma suprema do saber”, “o homem é o único animal que pode 

prometer” (Santo Agostinho, Scheler, Heidegger, Nietzsche, respectivamente). 

O homem nunca está satisfeito (satis-factum, feito suficientemente), acabado. A 

inconclusão das suas acções e de si mesmo manifesta que a sua temporalidade e 

o seu ser têm uma estrutura essencialmente aberta, de tal modo que deve dizer-

se que o homem é simultaneamente animal transcendens e animal inconclusum: 

transcendendo sempre e nunca concluído.”69 

O ensimesmamento, também constitui outra das características acima 

referenciadas. Relativamente a este refere que “o animal move-se e descansa, de 

tal modo que, quando não está em movimento, encontra-se em repouso. 

Também o homem repousa. Mas mesmo o behaviorista objectivo pode constatar 

que, por vezes, o aparente repouso é outra coisa: entrada dentro de si próprio, 

descida à intimidade, à sua subjectividade pessoal.”70  

                                                           
 
68 ENTRALGO, Pedro Laín – “ Corpo e Alma – Estrutura dinâmica do corpo humano”, Editora 
Almedina, p. 10. 
 
69 Ibidem, pp. 10-11. 
 
70 Ibidem, p. 11. 
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Quanto à vida real, refere e passo a citar: “Para o animal, o mundo (melhor, o 

seu meio, pois o animal propriamente não tem mundo) não passa de um 

conjunto de estímulos. O homem, pelo contrário, dada a sua capacidade de 

distanciação, vive no real, é um “animal de realidades”, como repetia Zubiri. 

Para ele, o mundo é um conjunto de coisas reais, que têm por si mesmas a 

propriedade de estimular.”71 

A pergunta, outra das características, é referida por este autor fazendo alusão 

ao facto de que o homem sabe que sabe, mas essa sabedoria é limitada, e por 

isso pergunta; “… na pergunta, reconhece ao mesmo tempo a sua indigência e a 

sua esperança ilimitada. De qualquer modo, perguntar é parte característica e 

específica da conduta humana. O homem é animal quaerens: procura e pergunta 

ilimitadamente.” 72   

A criação, também aparece como sendo uma das marcas da diferença… 

“Os animais propriamente não inventam. (…) É um facto de observação que há 

uma diferença essencial entre a inovação do antropóide e a criação humana. 

Mediante a sua actividade criadora, o ser humano produz novidades, que pode 

transmitir aos outros, de tal modo que a vida da humanidade é autenticamente 

histórica, com mudanças qualitativas, e não constante repetição. O homem é 

animal creans, e aliás esta capacidade criadora, também através da técnica, que 

faz com que ele possa viver em qualquer meio que fisicamente o não destrua, 

tornando-se assim um animal panecológico. O homem é animal 

instrumentificum, proiectivum, progrediens, labefeciens (destruidor), sociale, 

historicum: o homem é por natureza um ser histórico. E Laín volta uma e outra 

vez ao que Sófocles na Antígona disse do homem: o mais maravilhoso-terrível 

do mundo.”73 

O sorriso e a sepultura são apontados como os dois últimos indicadores. 

Segundo este autor pode-se também apresentar o riso, como acções 

especificamente humanas, essencialmente distintas do animal. Segundo ele, 

                                                           
 
71 Ibidem, p.11. 
 
72 Ibidem, p. 11. 
 
73 Ibidem, pp. 11-12. 
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“…o animal não ri nem sorri e também não gasta tempo com os seus mortos. 

Pelo contrário, o homem tem rituais funerários e não abandona os mortos à 

morte. Pode mesmo dizer-se que, na gigantesca história da evolução, o sinal 

indiscutível de que há homem são os rituais mortuários: o homem é animal 

sepeliens.”74  

A esta breve série de notas específicas da conduta humana, outras poderiam ser 

ainda acrescentadas; a capacidade do homem para o ódio, a admiração, a 

crueldade, a inveja, a extravagância e o luxo, o amor de autodoação, o suicídio, 

e ainda outras, tais como o jogo, a esperança, o choro, a contemplação e a 

criação de beleza.   

De facto o que constituiria para nós por exemplo um aperto de mão ou um 

sorriso, reduzidos à sua realidade objectiva, sem reflectirmos sobre o seu 

significado e sobre o seu sentido intencional?  

É isto que nos distingue… 

Note-se ainda e como refere Merlin Donald: 

“Não é exagerado dizer que as teorias da estrutura cognitiva são edificadas 

principalmente sobre estudos da mente humana como manifestações da 

sociedade pós-industrial e educada, e sobre estudos acerca das capacidades dos 

computadores. A gama extraordinária de teorias que daí resultou foi construída 

na sua maior parte sem as constrições que devem ser aplicadas às hipóteses 

evolutivas: continuidade com formas previamente existentes, consistência em 

relação às pressões selectivas, parcimónia ou economia em relação ao número e 

complexidade das sucessivas adaptações, etc. O resultado é que modelos 

estruturais da mente, isto é, modulares, proliferam sem atenção à sua 

credibilidade biológica, mesmo dentro da neuropsicologia. 

Por outro lado, de acordo com as tradições da biopsicologia e da biologia 

comparada, os seres humanos foram sempre vistos “de baixo para cima”, isto é, 

à luz dos seus antepassados mamíferos. 

A filogenia foi sempre um assunto central para muitos cientistas destes ramos, e 

fizeram-se esforços para construir uma ponte conceptual crucial entre as 

estruturas mentais dos macacos e dos homens. 

                                                           
 
74 Ibidem, p. 12. 
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(…) 

Todavia quer uma dada teoria da evolução cognitiva comece “de baixo para 

cima” ou “de cima para baixo”, acabará sempre por tomar um de dois caminhos 

gerais que podem ser designados como “modular” ou “unitário”. As teorias 

modulares, a que às vezes chamamos teorias das capacidades, propõem a 

existência de um número de “módulos” cognitivos quase-independentes, 

responsáveis por cada aspecto das funções superiores que se possa dissociar ou 

isolar. A organização exacta de cada módulo varia, naturalmente, em cada uma 

das teorias, mas de uma maneira geral, cada módulo mental tem em si uma 

função bem definida das capacidades mentais superiores, ou (pelo menos) um 

dos estádios dessas funções. 

Poderemos ter estruturas diferentes e separadas (e, portanto, adaptações 

evolutivas separadas) para o entendimento do espaço, para as capacidades 

matemáticas, para o talento musical, para as capacidades fonológicas, o léxico 

oral, o léxico escrito, a imaginação visual, o pensamento não verbal e o 

pensamento verbal, para identificar apenas alguns deles. 

(…) 

Pelo contrário, as teorias unitárias afirmam, de forma geral, que as funções 

superiores são obtidas por uma única estrutura cognitiva, isto é, por uma única 

adaptação, admitindo, no entanto, uma excepção para os mecanismos 

periféricos ou sensomotores da linguagem.  

(…) 

O ponto de vista unitário tem algum apoio na primatologia e na anatomia 

comparada. 

(…) 

De todo o modo, é evidente que qualquer hipótese evolutiva será grandemente 

afectada pela opinião que o seu autor tiver sobre a estrutura cognitiva. O 

contrário também é verdade. A credibilidade de qualquer hipótese estrutural 

será afectada pelo cenário evolutivo que implica. A filogénese e a estrutura são 

dois aspectos da mesma coisa – o primeiro um filme, o outro, uma fotografia, 

ambos tentando representar a mesma realidade. Há alturas em que a fotografia é 

mais nítida, outras em que o nevoeiro de uma simples fotografia é resolvido 

pelo movimento do filme. Uma vez que o nosso conhecimento das funções 
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superiores ainda é reduzido, não nos podemos dar ao luxo de não considerar 

ambos os pontos de vista.”75 

“ Um elemento que frequentemente se deixa de fora da modelização cognitiva é 

o elemento da cultura, isto é, padrões comuns de comportamentos adquiridos, 

característicos de uma espécie. Mas as capacidades cognitivas dos animais 

afectam directamente os tipos de cultura que produzem e, no caso dos humanos, 

o oposto também é verdade: tipos específicos de cultura humana têm efeitos 

directos sobre a cognição individual. De facto, pode dizer-se que a 

especificidade da humanidade não assenta tanto na linguagem mas na nossa 

capacidade para rápidas mudanças culturais. 

Se pretendermos reforçar esta ideia diremos que o que nos humanos evolui 

primeiro foi a capacidade generalizada para a inovação cultural. Parte desta 

capacidade foi a comunicação linguística; a outra foi ser capaz de pensar e 

representar o ambiente circundante. É muito fácil defender este argumento do 

ponto de vista evolutivo; as vantagens selectivas que adviriam para uma espécie 

capaz de invenção a nível cultural seriam tremendas. A evidência antropológica 

e arqueológica sustenta fortemente a ideia de que a velocidade de mudança 

cultural aumentou durante a evolução dos hominídeos, primeiro devagar (o 

Homo erectus mudou só ligeiramente através de um período de um milhão de 

anos), depois mais rapidamente (os primeiros Homo sapiens conseguiram 

diversas inovações decisivas num período de 200000 anos) e, finalmente, num 

passo continuamente acelerado na nossa própria espécie, Homo sapiens 

sapiens.” 76 

De um modo cada vez mais penetrante e profundo, é este tipo de questões 

(confrontos se assim lhe podemos chamar), que de uma forma lúcida mas 

entrelaçada, nos conduz, ou melhor nos vai empurrando para algumas 

conclusões e ou perplexidades.  

“Houve, portanto, três transições evolutivas principais no caminho da mente dos 

macacos à cognição humana moderna. As “transições” foram períodos de 

mudança rápida e radical – as pontuações no processo de equilíbrio pontual 
                                                           
 
75 DONALD, Merlin – Origens do Pensamento Moderno, Serviço de Educação Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1999, pp.15-20. 
 
76Ibidem, pp.20-21. 
 



REGADAS, SUSANA----------------------------------------------------------------------TESE DE MESTRADO 

 202

envolveram muito mais que mudanças cognitivas específicas ou inovações 

anatómicas particulares: cada transição envolveu um desenho completamente 

novo da forma da cultura humana como resultado directo de uma mudança na 

arquitectura da cognição humana. Isto não exclui a possibilidade de outras 

mudanças graduais entre as transições principais, especialmente dentro de uma 

única espécie – de facto estas mudanças podem ser detectadas em várias 

espécies hominídeas – mas colocaremos uma maior ênfase nas transições 

principais. 

A primeira transição será descrita (…) como um movimento que vem do nível 

de cultura dos macacos e dos australopitecíneos até ao nível de cultura de Homo 

erectus. (…) 

A segunda transição (…), foi a mudança de cultura de erectus para a de Homo 

sapiens. 

(…) 

A terceira transição foi recente e, na sua maior parte, não biológica; mesmo 

assim, em termos puramente cognitivos conduziu a um terceiro estádio da 

evolução marcado pela emergência do simbolismo visual e da memória externa 

como factores mais importantes da arquitectura cognitiva. A capacidade externa 

de armazenamento simbólico deve ser considerada uma mudança no 

“hardware” da estrutura cognitiva humana, embora uma mudança não 

biológica.”77  

Merlin Donald acrescenta, e de certa forma completa ou preenche esta ideia, 

escrevendo que: 

 “A mente humana tinha dado uma volta completa começando como uma 

representação concreta e ligada ao ambiente da cultura episódica e tornando-se, 

eventualmente, um mecanismo capaz de impor uma interpretação do mundo a 

partir de cima, isto é, através das suas criações míticas colectivamente 

partilhadas.”78 

 O que será portanto, que o futuro nos reserva? 

Somos únicos é certo, mas irá o nosso mundo trazer-nos problemas insolúveis? 

                                                           
 
77 DONALD, Merlin – Origens do Pensamento Moderno, Serviço de Educação Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1999, pp. 27-28. 
 
78 Ibidem, p. 325. 
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Será que podemos acabar como os dinossauros? 

Uma curiosidade extinta de um passado antigo ou haverá um futuro para o 

Homem Símio? 
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A EVOLUÇÃO DO HOMEM: CIÊNCIA E FICÇÃO 
 

Tal como milhares de pessoas, eu fui educada com as histórias da Bíblia e com 

as palavras que iniciavam o livro do Génesis. 

“No início Deus criou o céu e a terra, Deus criou o Homem à sua imagem e 

semelhança e deu-lhe o domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, os 

animais da terra e todas as criaturas vivas que habitassem o mundo.” 

“Deus criou o mundo à sua imagem e semelhança.” 

A ideia da evolução só surgiu pelo menos no mundo ocidental quando Charles 

Darwin, publicou o seu famoso livro sobre a origem das espécies, em meados 

do século passado. 

Na época, como já referimos, causou uma enorme controvérsia; o conceito de 

que o Homem era fruto de um processo evolutivo e não de uma perfeita criação 

divina. De facto o Homem ainda é um animal. 

Há muitas pessoas que acreditam na criação divina do Homem e embora 

respeitando essas crenças, salientam que a evolução não é uma teoria, é um 

facto comprovado cientificamente. 

Em 1871, Darwin propôs algumas ideias sobre a evolução humana que foram 

entretanto esquecidas. 

“As propostas de Darwin, embora baseadas em muito menos informação do que 

agora dispomos, têm a vantagem de terem sido elaboradas numa extrema 

revisão de factos evidentes. O esforço de Darwin era inerentemente 

interdisciplinar, e ele foi buscar informação a todas as fontes que fossem 

importantes para o argumento, fossem elas da botânica, da geografia, da 

zoologia, da psicologia, das ciências sociais ou da medicina.”79 

O problema da evolução da cognição exige a mais larga gama de informações, 

mas agora estão incluídos novos campos que não existiam como disciplinas 

separadas no tempo de Darwin; neurolinguística, antropologia, paleontologia, 

neuroanatomia e especialmente psicologia cognitiva. 

                                                           
 
79 DONALD, Merlin – Origens do Pensamento Moderno, Serviço de Educação Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1999, pp. 26. 
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De facto, os símios e os homens fazem parte da nossa história, uma história com 

voltas e reviravoltas que nos leva para um futuro incerto. 

Sabemos que não sabemos totalmente quem somos, mas prosseguimos 

perguntando. Somos comummente confrontados com a vectra pergunta, típica 

do saber antropológico: quem é o Homem?80  

Ou o Homem, quem é ele? 81 

Actualmente numa atmosfera de incertezas face à pluralidade e complexidade 

dos saberes, a questão antropológica pode ser alargada na sua formulação, em 

plena pós-modernidade, nestes termos: Quem somos nós? 82  

Qual a razão do interesse que há na evolução humana? 

Que peso representa, que importância encerra? 

Penso que talvez seja apropriado começar pelo livro do Génesis, em que se fala 

de Adão e Eva e do Jardim do paraíso; sendo Eva representada como tendo 

tentado Adão a comer do fruto da árvore proibida. 

Mas que árvore é essa?  

É a árvore do conhecimento… 

Conhecimento do quê? 

Conhecimento do bem e do mal. 

Na realidade, a história da Bíblia é concordante com a história humana, no 

sentido em que o nosso início e evolução estiveram sempre relacionados com a 

aquisição e o uso do conhecimento. 

É estranho pensar que foi a forma como os nossos cérebros evoluíram que 

permitiu compreender a nossa própria evolução. Somos seres inteligentes e com 

vontade própria. Temos hipóteses de escolha, alternativas que nenhum outro 

organismo possui. 

Durante os últimos vinte anos, o véu que envolvia o modo como evoluímos tem 

vindo a ser levantado. 

                                                           
 
80 CORETH, E. - Qué es el hombre? (tradução castelhana), Editorial Herder, Barcelona, 1974 
 
81 MODIN, Battista – O Homem, quem é ele? Elementos de Antropologia Filosófica (trad.), Ed. Paulinas, 
(7ª ed.), São Paulo, 1980 
 
82 CAVALLI-SFORZA, Luca e Francesco – Quem somos nós: A História da diversidade Humana (trad.), 
Instituto Piaget, Lisboa, 1997 
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A razão de termos adoptado uma posição erecta, e o porquê de possuirmos um 

cérebro tão especial. Mas cada detalhe do nosso passado, tem suscitado enormes 

discussões. 

A extinção é algo que conhecemos bem: mais de noventa e nove por cento de 

todas as espécies que existiram, já não vivem entre nós. Extinguiram-se sem 

motivo aparente, não porque tenham evoluído para se transformarem em algo 

diferente. Gostaríamos de evitar esse destino para nós. 

Se conseguimos ou não, é uma questão de resposta difícil, mas pelo menos 

podemos tentar. 

Não é por descendermos de um símio, que somos como somos. Somos assim, 

porque depois de divergirmos dos outros símios, sofremos uma evolução única 

de seis milhões de anos e ao observarmos o caminho percorrido, temos 

aprendido muito acerca de nós próprios. 

Os cientistas debateram durante muito tempo, quais as relações entre os nossos 

antepassados. 

“Parece existir uma profunda descontinuidade cognitiva entre os seres humanos 

e outros animais, apesar da evidência clara sobre a continuidade física entre 

homens e as formas de vida que os antecederam. Darwin preocupou-se 

principalmente com a última, isto é, com as continuidades da evolução física. 

No entanto procurou ser consistente na sua visão alargada do mundo e ser 

consistente exige que se o comportamento animal evolui em paralelo com a 

evolução física, o que é evidente, então o mesmo se deve aplicar aos seres 

humanos. O ponto de vista de Darwin, portanto, favorece em princípio uma 

teoria da continuidade para a linguagem e para o pensamento. 

No que se refere ao cérebro a teoria de Darwin não é hoje seriamente posta em 

causa. O nosso cérebro, como os nossos outros órgãos, é na sua essência 

semelhante aos dos outros mamíferos superiores. As principais estruturas têm as 

mesmas funções, localizações aproximadas e os mesmos nomes numa grande 

variedade de outras espécies. Num sentido muito real o cérebro humano é só 

uma manifestação daquilo a que poderíamos chamar o sistema nervoso comum 

aos mamíferos. O nosso cérebro contém a maior parte das mesmas doenças e 

tem os mesmos tipos de neurónios, incluindo os humanos, tem substancialmente 

a mesma organização cerebral ao nível microscópico; todos têm uma 

organização típica topográfica, laminar e colunar típica, de acordo com a qual as 
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entradas e as saídas e as várias ligações entre diferentes áreas do cérebro são 

arquitectadas. De acordo com o testemunho existente, os cérebros dos macacos 

e dos humanos são tão semelhantes que é muito difícil explicar a fantástica e 

aparentemente descontínua natureza das capacidades mentais dos humanos 

quando comparados com as dos (nossos primos) primatas. 

(…) 

Uma posição extrema, a que alguns chamariam de completo desespero, é a de 

proclamar que existe uma descontinuidade evolutiva quando consideramos a 

mente humana. É a posição tradicional dos racionalistas cartesianos, posição 

que eventualmente vem do tempo de Aristóteles.  

A mente humana é qualitativamente diferente, a linguagem e o espaço da 

representação simbólica são também diferentes de tudo o que aconteceu antes. 

Portanto, a esfera da linguagem, do sentido, do pensamento e da 

intencionalidade situa-se, de alguma forma, fora do alcance da ciência natural. 

Este ponto de vista tem os seus atractivos e, nas recentes décadas, tem 

constituído a opinião dominante na filosofia e nas ciências cognitivas. 

Esta situação está a mudar. Estamos agora a voltar atrás na direcção da síntese, 

numa junção das ciências cognitivas com a visão do mundo de Darwin.”83   

 

“Não estou disposto a discutir estas especificações!” 

Há alguns anos juntaram-se num programa de televisão, dois gigantes do mundo 

da Arqueologia: Richard Leakey e Tom Johanson. 

Eles não discutiam em si, mas sim a via que teria sido usada.  

A árvore genealógica humana. Os cientistas discutem muito, faz parte da sua 

forma de estar na vida. Mas o estudo dos fósseis humanos tem trazido 

momentos de discussão impressionantes, porque afinal é um assunto que nos diz 

respeito. 

As minhas coisas são melhores do que as vossas; os meus amigos não gostam 

dos vossos. Tudo isto decorre entre departamentos de Antropologia e até entre 

disciplinas de Antropologia. 

                                                           
 
83 DONALD, Merlin – Origens do Pensamento Moderno, Serviço de Educação Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1999, pp. 33-34. 
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Durante muitos, muitos anos, a ideia menos consensual foi a de que a evolução 

não teve como objectivo a nossa criação. Nós surgimos casualmente. Talvez o 

factor mais interessante que os fósseis nos têm mostrado, é que a evolução não é 

como uma escada, mas sim como um arbusto. 

Se andarmos para trás no tempo, em África, há cinco, seis ou sete milhões de 

anos, havia um símio, provavelmente um entre outros símios, que caminhava 

mais erecto, apenas em duas patas. Esse símio viria a dar origem a outras 

espécies. 

A noção de escada para a evolução tem vindo a ser substituída pelo arbusto, que 

no caso da evolução humana manteve vários ramos evolutivos.  

Este é o tipo de evolução que vemos noutras espécies animais. Uma das 

principais mudanças que a Antropologia sofreu nos últimos anos, foi a de 

colocar a evolução dos humanos nesse contexto. 

Estamos perante um paradoxo, somos muito especiais. Mas o processo que nos 

tornou assim especiais é bastante comum e ocorre em todas as outras espécies. 

Isso torna o estudo desta disciplina apaixonante e difícil, e por isso tão 

desconcertante. Por um lado pretendemos ser únicos, queremos ser um tipo 

novo de animal e por outro lado não o somos. Temos antecedentes comuns com 

outros animais. Possuímos os mesmos mecanismos biológicos, a mesma 

estrutura básica que qualquer outra espécie do planeta. 

A história, já comentada, dos Homens de Neandertal, que viveram na Europa há 

cerca de cem mil anos constitui um exemplo fascinante, de como os humanos se 

podem confrontar com o passado. 

Eles são os nossos parentes mais recentes e mais próximos, mas aparentemente 

hesitamos em os incluir na família. 

Os Homens de Neandertal têm sido desacreditados e difamados ao longo dos 

anos, mais do que qualquer outro fóssil humano. 

Penso que isto acontece porque são um problema Europeu e aqueles que os 

maldizem também são Europeus. 

É um debate que nos acompanha há muito tempo. Julgo que se refere, mais do 

que qualquer outro, ao sentimento que temos de nós próprios. 

Queremos ver criaturas semi-humanas como os Homens de Neandertal entre os 

nossos antepassados? 
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Preferiremos andar mais atrás no tempo, e afirmar que os humanos são 

realmente especiais e que a sua antiguidade é muito maior? 

O primeiro fóssil de um Homem de Neandertal foi descoberto em 1869 na 

Alemanha, no Vale de Neander, tendo sido um dos primeiros fósseis humanos a 

ser encontrado. 

Não parecia muito atractivo para nosso antepassado. É importante ter em conta 

que era o único fóssil conhecido. É muito fácil olhar para um fóssil e dizer: isto 

nada tem a ver connosco, por outro lado também é fácil olhar para ele e afirmar, 

e até é bastante parecido com os humanos. 

O facto é que aconteceram ambas as situações. 

Nos finais do século XIX, na segunda metade, à medida que se encontravam 

mais fósseis de Homens de Neandertal, e que estes eram reconhecidos como 

humanos arcaicos, estes seres foram colocados no sistema evolutivo cultural ou 

racial que prevalecia no mundo ocidental. Os povos tinham atravessado 

períodos de selvajaria e de barbárie para atingirem a civilização ou conceito de 

civilização dos Europeus ocidentais. 

Os Homens de Neandertal foram simplesmente incluídos na categoria de 

selvagens. Eram selvagens e pré-históricos. Os seus ossos não eram delicados 

como os nossos, e por isso os filmes retratavam-nos como estúpidos, violentos e 

anárquicos. Nesses filmes estes homens eram caracterizados com os joelhos 

dobrados, o polegar do pé divergente, os ombros largos e arrastando os pés.  

No princípio do século XX, pensava-se que eles aliavam estas características a 

uma personalidade semi-humana mais ligada à destruição, ao sangue, a 

matanças e tudo o que se imaginasse de mal. 

A brutalidade, a rudeza e bestialidade que se via nos Homens de Neandertal, 

eram apenas algumas das formas com que eram encarados. 

Mas também havia quem os considerasse filhos de Deus, personificando as 

formas mais primitivas dos humanos no sentido de já não serem animais. 

No período que se seguiu à segunda grande Guerra Mundial, e durante os anos 

cinquenta e sessenta, alguns vestígios muito antigos foram considerados 

humanos como os Homens Erectos, Os Australopitecos e os Homens de 

Neandertal. Começaram a parecer-se muito connosco. Começaram então a ser 

vistos como muito perto de nós, ou quase idênticos no que concerne às relações 
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interpessoais. É interessante, quanto mais próximos os consideravam, mais eles 

pareciam ter comportamentos como os nossos. 

No período Hippie, em que as pessoas queriam acreditar que eram muito 

melhores, que estávamos à beira do reino da paz, os Homens de Neandertal 

começaram a ser retratados não de uma forma brutal mas como seres pacíficos, 

calmos, amantes da paz, que colocavam flores nos túmulos dos mortos, e eram 

amigos uns dos outros de diferentes modos, indicando que os horrores das 

sociedades modernas eram responsáveis pela crueldade existente na natureza 

humana. 

O cientista francês Marce Lambul, criou uma imagem muito enganadora do 

Homem de Neandertal. Ele escreveu que este fóssil, este esqueleto admirável e 

quase completo como sendo um homem curvado. A imagem do Homem das 

cavernas classicamente brutal.  

Ombros inclinados para a frente, a face projectada, aparentando uma postura 

semi-humana, não completamente erecta, afirmou:  

“Eles são muito primitivos, muito diferentes e isso exclui-os da linha de 

antepassados dos Homens Modernos.” 

Claro que os fósseis não podiam contradizê-lo e mostrar-lhe o quanto estava 

enganado. 

O grande anatomista, um cientista integro, tinha simplesmente menosprezado o 

facto daquele Homem de Neandertal ter sofrido de artrite, e que a sua postura 

ligeiramente dobrada poderia ser causada por uma artrite perfeitamente evidente 

para qualquer bom anatomista. No entanto ele não mencionou sequer este facto. 

Observou com os olhos de quem procura de um modo teórico, ramos laterais 

para uma evolução e assim sendo procurou encontrar características de 

antiguidade no Homem de Neandertal que o afastassem da linhagem directa dos 

humanos. 

As razões que levavam pessoas como este cientista a desejarem ver estes 

Homens separados de nós próprios, não são absolutamente evidentes. Eles 

consideravam-nos divergentes dos Homens Modernos, colocaram-nos numa 

posição errada na linha genealógica humana. 

Nas vésperas da primeira Guerra Mundial, na sequência de enormes alterações 

sociais na viragem do século, bem como as mudanças sociais e políticas que 

resultaram da guerra, as pessoas estavam supostamente bastante inseguras na 
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posição que tinham. O derramamento de sangue na guerra, veio a provar que as 

suas inseguranças tinham fundamento. 

O que aconteceu foi que muito subitamente, de uma forma que, estou 

convencida, foi absolutamente inconsciente, eles não se sentiam confortáveis 

em ser descendentes de qualquer ser menos humano que eles próprios. 

Por se admitir que os Homens de Neandertal eram genealogicamente recentes, 

com apenas cinquenta ou cem mil anos, e muito próximos do Homem Moderno, 

foi necessário exclui-los da linha dos antepassados humanos. Fazer deles, ramo 

divergente e extinto, e procurar muito atrás no tempo os verdadeiros 

antecessores humanos.  

As pessoas queriam antecessores que não parecessem muito humanos e que 

fossem os mais antigos possível. 

Muitos dos equívocos e erros do passado neste campo, têm a ver com esta ideia 

de que somos uma espécie muito à parte, que já devemos andar a 

especializarmo-nos há muito tempo. 

Não há dúvida que a forma de observação dos dados é muito influenciada pelas 

teorias vigentes. Diz-se que por vezes é crer para ver, em vez da frase habitual, 

ver para crer. Isso tem sido muitas vezes aplicado na interpretação dos fósseis 

humanos através da história, da breve história da ciência, desde o início até aos 

dias de hoje. 

Este desejo, talvez inconsciente de obrigar os factos a encaixar na teoria, está na 

base do escândalo de toda a nossa atribulada história. 

O crânio do Homem de Piltdown, foi considerado durante muitos anos como 

peça chave da nossa história. Infelizmente é falso. 

Os restos de Piltdown foram encontrados em 1912 numa escavação em Sussex, 

no Sul de Inglaterra. Causaram grande sensação e interferiram na interpretação 

correcta da nossa história durante quarenta anos. 

Quando se observam algumas das peças de Piltdown, nomeadamente o maxilar 

e uma parte do crânio, que foram achados em 1912, imediatamente se verifica 

que havia algumas características raras nestes vestígios. As partes do crânio 

pareciam muito modernas, pareciam-se bastante com o crânio de um Homem 

Moderno. Apesar disso o maxilar era estranho, era semelhante ao de alguns 

símios, excepto os dentes que eram lisos e pareciam gastos como os dos 

humanos. 
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As pessoas que escavaram este material, estavam convencidas que estas duas 

peças pertenciam a um mesmo esqueleto, que eram muito antigas, e que 

representavam um novo tipo de humanos. 

Naquele tempo havia a opinião defendida por homens como Sir Graft Elliot 

Smith e outros, que o aumento do cérebro tinha sido uma primeira característica 

humana a surgir e a humanização das características dos dentes e dos maxilares, 

tinham sido posteriores. 

No entanto nunca se tinha encontrado uma caveira que traduzisse a sua ideia 

fixa em factos reais e então houve alguém que criou uma caveira assim. O fóssil 

de Piltdown tinha de facto um grande crânio, um grande cérebro, tinha um 

maxilar símio e isso satisfez a teoria do cérebro ter sido a primeira característica 

a surgir. 

Estes fósseis eram provenientes de um extracto muito antigo, o que veio 

fortalecer a noção de que existiam criaturas com características de Homem 

Moderno há muito mais tempo. 

Piltdown foi uma farsa, mas encaixava na teoria de que o cérebro que dava 

humanidade aos humanos já era muito antigo. 

Então este tipo de humano chamou a atenção porque possuía um cérebro 

moderno enquanto que outras partes do corpo eram mais simianas. Era 

fantástico, ali estava um Homem Moderno, uma criatura de grande antiguidade, 

tão antiga como os Homens de Neandertal e esta descoberta deu na época à 

Antropologia Britânica um grande avanço. 

Havia outros países que tinham os seus fósseis antigos, mas Inglaterra não tinha 

nada, e este achado vinha trazer provas que esta região tinha sido central para a 

história da evolução humana. Isto trazia muito orgulho a Inglaterra e os Ingleses 

queriam muito acreditar. 

Não havia quaisquer dúvidas, o sentimento era geral. 

C. Smith W. escreveu o seu livro acerca deste assunto, deu-lhe o título de “O 

primeiro Inglês” e muitas pessoas foram enganadas. 

Apesar de, desde o início, haver algumas pessoas que não acreditavam e não 

aceitavam o Homem de Piltdown. 

Há um Paleontólogo Americano – William King Gregory, que escreveu um 

artigo numa revista publicada por um museu americano de História Natural em 

1914, em que afirma e passo a citar resumidamente: 
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“Há quem suspeite que não são genealogicamente antigos e que podem até 

constituir uma farsa deliberada. Um crânio de um negro, ou de um australiano e 

um maxilar partido de um símio, fossilizados artificialmente e colocados no 

local de escavação para enganar os cientistas”. 

Gregory tinha estado em Inglaterra no Verão de 1913 e esta declaração 

representa aquilo que ouvira dizer naquela altura. Para além de esta declaração, 

ele publicou dois esquemas. 

Os esquemas mostravam como o maxilar era parecido com um de um 

orangotango. Os cientistas acharam muito difícil acreditar que Gregory não 

soubesse exactamente o que se passava. É óbvio que as pessoas que o alertaram 

em 1913, não sabiam exactamente o que se passava e penso que seria  

interessante perceber porque não aprofundaram esse conhecimento. 

Tem-se suspeitado que os cientistas pertencentes à equipa Britânica estavam 

envolvidos na fraude. As pessoas que descreveram o material foram – Charles 

Dalson, um investigador amador e A. Smith W., pertencente ao Museu de 

História Natural. Eles eram os dois escavadores principais, sendo eles os 

responsáveis por descreverem o material. Mais tarde surgem outros nomes na 

história como Sir Arthur Keith, um famoso anatomista e antropólogo que pegou 

também neste material para escrever um livro – “A Antiguidade do Homem”. 

Ninguém sabe ao certo quem foi responsável e o dedo da suspeita é apontado a 

todos os envolvidos. Resta-nos então saber o porquê; a razão que leva uma 

pessoa ou um grupo de pessoas a criarem um dado, uma prova para demonstrar 

a sua teoria. Eles acreditavam na teoria da evolução e sentiram que estavam a 

criar algo, que mais cedo ou mais tarde iria ser descoberto e encontrado, que os 

levava a pensar estarem só a apressar os factos. 

O mundo de então era de cavalheiros e penso que Gregory e os outros que 

conhecessem a verdade, não queriam apresentá-la, não queriam acusar ninguém 

abertamente. Preferiram que os culpados se acusassem. 

Mas ninguém o fez. Em seguida as pessoas envolvidas investiram mais e mais 

neste facto, e à medida que o tempo ia passando mais difícil foi admitir a 

verdade, tanto profissionalmente como psicologicamente. 

Em 1953, finalmente a fraude de Piltdown foi desmacarada. Tendo desorientado 

os cientistas durante quarenta anos… 
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Toda a sociedade científica se manifestou de forma a deixar claro, que não 

gostariam nunca mais de ver nada semelhante ao que havia acontecido em 

Piltdown. 

Os materiais hoje em dia estão muito mais expostos e existem muitos testes 

disponíveis que permitem relatar a composição química e até a data de fósseis e 

o caso de Piltdown ensinou-nos muito, mas sobretudo mostrou o perigo das 

ideias pré-concebidas e a facilidade com que se perde o espírito crítico quando 

se está na presença de algo que encaixa perfeitamente nas nossas teorias. 

Os achados de Piltdown menosprezaram um fóssil muito importante, descoberto 

na África do Sul – “o bebé de Taung”. 

Estes fósseis foram descobertos por Raimond Dart em 1925, e o primeiro a ser 

encontrado foi um pequeno crânio de bebé com uma face e caveira muito 

simianas. 

Sabemos hoje que estas criaturas muito semelhantes aos outros símios 

correspondem de facto aos primeiros hominídeos, mas na época, o bebé de 

“Taung” teve problemas em ser aceite. 

Uma das dificuldades tinha a ver com os achados de Piltdown. Quando se 

descobriu o bebé, ele era o oposto do tipo de fóssil que se estava à espera. Tinha 

um cérebro muito pequeno e os dentes eram muito como os dos humanos, bem 

como os maxilares e a postura erecta.  

A criança de Taung era incompatível com os achados de Piltdown. Se não 

fossem os fósseis de Piltdown, a criança de Taung poderia ser considerada um 

antepassado nosso. Mas não podiam ambos representar um antecessor humano. 

Mesmo colocando lado a lado os achados de Piltdown, havia ainda barreiras que 

limitavam a aceitação da genuinidade do bebé de Taung, como um antecessor 

humano. 

Era o facto de ser Africano e todos na altura achavam que o Homem se tinha 

desenvolvido na Ásia e não em África. 

 Por alguma razão o mundo favorecia o Oriente romântico, e o fascínio pela 

Ásia era tão forte que quando o Homem de Pequim foi encontrado alguns anos 

depois da criança de Taung, o mundo aceitou-o com avidez dizendo: este é o 

dado que faltava, este é o nosso antecessor. 

A descoberta do Homem de Pequim em 1929, um fóssil de hominídeo com 

alguns milhões de anos, trouxe a ideia confortável que a humanidade tinha 
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origem asiática. Havia uma certa empatia pela Ásia e esta descoberta 

representava de uma forma muito lírica, o nascimento da humanidade na 

atmosfera da Nobreza Asiática. 

A atitude perante o Continente Africano era muito diferente da actual. Era 

considerado um local nos trópicos perfeitamente degenerado. 

Segundo os preconceitos do tempo, as selvas Africanas não eram um sítio de 

onde os Homens pudessem vir. Quando se analisava a evolução dos humanos 

sabia-se que os símios e o Homem eram próximos, mas pensava-se que os 

símios tinham permanecido inferiores porque não tinham tentado evoluir para se 

tornar humanos enérgicos, decentes e trabalhadores. Da mesma forma pensava-

se que as pessoas que viviam nos trópicos eram selvagens, eram encaradas 

assim por viverem nesse local. 

Raimond Dart, sofreu este tipo de preconceito e hostilidade durante muitos 

anos. No final Robert Grum, encontrou um fóssil de um adulto com uma criança 

de Taung e o óbvio já não poderia ser ignorado. 

Sem surgirem mais fósseis do mesmo tipo, as ideias das pessoas não mudariam 

e não haveria qualquer interesse em ter o apoio das pessoas se não surgissem 

mais provas do mesmo tipo. 

Isso veio a acontecer no ano de 1948. De facto, África foi o local de nascimento 

da humanidade. Não há qualquer dúvida acerca disso, mas para desafiar todos 

os preconceitos, as provas tinham que ser irrefutáveis.  

Enfatizando sempre este aspecto, hoje há muitas razões que apoiam a ideia de a 

linha humana ter começado em África. Actualmente sabe-se que os nossos 

parentes mais próximos são os macacos Africanos; o chimpanzé e os gorilas. 

Sabe-se também que os fósseis dos hominídeos Africanos são mais antigos três 

milhões de anos, dos quaisquer outros fósseis humanos no mundo.  

Como já foi referido podemos então afirmar com muita certeza que os 

hominídeos, a família humana é uma família Africana, e só mais tarde se 

expandiram para outras partes do mundo. 

Como consequência da segunda grande guerra mundial, foi necessário tentar 

compreender as coisas horríveis que alguns humanos fizeram a outros. 

Raimond Dart descobriu um fóssil que parecia sugerir que a humanidade tinha 

já um passado sangrento, que talvez a violência estivesse nos genes. Parecia que 

através das ramificações de um maxilar, que estas criaturas se molestavam 
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propositadamente e dessa imagem criou-se uma ideia de violência inerente, uma 

explicação para o entusiasmo natural que os humanos sentem na presença de 

crueldades. 

Esta ideia tinha sido reformulada muitas vezes e Raimond Dart adaptou-a 

criando o conceito que os nossos antepassados já eram caçadores e que usavam 

mocas para atingirem as suas presas. Lutavam com as hienas, feriam-nas até à 

morte, eram extremamente violentos. 

Raimond, sabia que estas ideias atraíam a imprensa para a sua escavação. Os 

ossos que encontrou pareciam ter sido usados como mocas e ele pensou que eles 

tinham sido reunidos para esse fim. 

Ele sugeriu que a zona mais baixa do úmero era escolhida como ferramenta, 

como arma, como moca e era usada para bater na cabeça dos outros ou para 

atingir outros babuínos, seria, enfim, uma das nossas principais armas. 

Raimond pensou que estes ossos indicavam que na nossa origem tínhamos sido 

canibais assassinos, caçadores destemidos, capazes de matar os animais maiores 

e mais perigosos do nosso ambiente, e estas ideias levaram muita gente a falar 

no assunto. 

Muitos se deixaram levar por estas ideias, nomeadamente o dramaturgo 

Americano Robert Hardley, que escreveu vários livros que foram best-sellers. O 

primeiro intitulava-se “Génesis Africano”, focava este inicio sangrento da 

humanidade, da passagem de símio a Homem predador. 

Bob Bryan, propôs-se testar as teorias de Raimond para averiguar que outras 

razões poderia haver para tal acumulação de ossos. Pretendia recolher todos os 

outros ossos acumulados no local e verificar então se a teoria de Raimond, se 

confirmava. 

Iniciou aí o seu trabalho, prevendo demorar alguns anos para conseguir compor 

a história; vinte e cinco anos depois ainda lá está a tentar acabar o projecto. Foi 

encontrado um local riquíssimo… já foram trabalhados trezentos e cinquenta 

mil ossos fossilizados, nesse local. 

Ele observou o que acontecia aos corpos de animais mortos num ambiente 

selvagem, e prestou particular atenção ao que resta de corpos caçados por 

predadores como os leopardos, depois deste deixar a presa. Um dos principais 

problemas que surgem quando queremos explicar a origem desta acumulação de 

ossos, prende-se com o facto de que entre muitos ossos de hominídeos 
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encontramos muitos crânios destes primeiros humanos sem o esqueleto 

correspondente. Isto constitui um sério problema. 

O que teria acontecido a esses corpos? 

 O que ele estava a descobrir era diferente da teoria de hominídeos sanguinários 

que Raimond defendia? 

Aquilo que vira era muito diferente do que o investigador que os encontrou 

tinha proposto. Sugeria com ênfase que estes primeiros humanos não eram, em 

escala nenhuma, caçadores poderosos, dominadores de predadores como os 

leopardos ou outros felinos. Eram estes, sim, que com dentes de sabre, criaturas 

sombrias da noite, que dominavam naquela época, sendo os humanos até 

bastante subservientes. 

Se observarmos alguns exemplos demonstrativos de fósseis de hominídeos 

danificados, por exemplo, a parte traseira de um crânio de uma criança que 

viveu há um milhão e quinhentos mil anos. Vemos que apresenta, numa região 

do crânio, marcas de duas perfurações espaçadas, cuja distância é bastante 

semelhante há que existe entre os caninos deste maxilar fossilizado de leopardo, 

encontrado no mesmo local da caverna. 

Isto sugere que esta criança pode ter sido morta pelo leopardo, arrastada até ao 

local de alimentação do animal, que podia ser esta caverna. Estes ossos mostram 

que os homens eram caçados e não caçadores. Surpreendidamente, Raimond, 

não se mostrou perturbado quando as suas ideias foram ultrapassadas. Por isso, 

acredita-se que ele era um grande Homem da Ciência; ele fazia declarações que 

exigiam uma resposta, pretendia uma explicação; quando surgia uma 

interpretação alternativa, como a que surgiu depois, ele ficava encantado.    

Acredita-se pois que existam dois tipos de cientistas. Há uns mais falados que 

vão erguendo letreiros ao longo do caminho e há outros mais cautelosos que 

sugerem essa estrada, descobrindo os pormenores a pouco e pouco, entre os 

letreiros. 

Raimond era definitivamente um cientista dos que erguem letreiros. 

A comunidade científica é consensual quanto à necessidade da existência de 

ambos os tipos. Pensa-se que a história daqueles que estudaram a evolução 

humana, está repleta de situações ricas e extraordinárias, o que dá a impressão 

de que são figuras titânicas lutando para defenderem as suas teorias acerca da 

evolução do Homem. Se ocorreu na Europa ou em África, ou se os cérebros se 
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desenvolveram antes ou depois do bipedismo, isso reflecte a natureza do 

assunto. Para além disso, o facto de durante muito tempo não ter havido muitas 

provas, dos fósseis serem raros, sempre que se descobria um novo local 

arqueológico, as teorias vigentes eram abaladas ou ultrapassadas. 

O que vimos durante os mais de vinte últimos anos, foi uma alteração nesse tipo 

de posições.  

Os registos fósseis são mais abundantes do que eram, e hoje contamos os fósseis 

às centenas ou aos milhares. Outra alteração muito importante é o facto de 

actualmente haver muitas pessoas a fazerem diferentes tipos de abordagem do 

mesmo problema. 

Antigamente os fósseis estavam no centro e todos viam neles o início e o fim da 

história da evolução humana. 

Hoje contamos com a Biologia Molecular, a Genética, a Zoologia e um número 

considerável de outras disciplinas que permitem ver outros aspectos da 

evolução. 

Actualmente, este assunto é muito mais abrangente, e tenta juntar as 

informações de diferentes ângulos de estudo. 

Hoje sabemos muito mais acerca do nosso passado. Há muitas certezas onde 

antes só haviam ideias e não há dúvida que uma delas é que a evolução 

continuará quer o Homem permaneça na Terra, quer não. 

Outra certeza, está nos Homens quererem saber o que o futuro lhes reserva. 

Estudando o passado, especialmente o passado mais remoto, nas origens do 

Homem, podemos aprender muito sobre nós próprios, em termos do que há de 

especial na nossa natureza. 

Podemos descobri-lo projectando as nossas ideias no passado, nos Homens de 

Neandertal, por exemplo. 

Com alguma sorte conseguiremos ver o que realmente é humano e o que faz 

parte do mundo complexo e artificial que criamos à nossa volta, durante as 

últimas centenas de anos com as industrializações e as urbanizações. 

O estudo da evolução humana, faz-nos certamente pensar no nosso futuro, na 

bagagem que permanentemente fazemos avançar connosco, na forma de sermos 

actualmente como peixes fora de água. Vivemos num contexto ambiental que é 

radicalmente diferente daquele que nos viu nascer. 
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É um mundo para o qual os nossos organismos, a nossa anatomia e a nossa 

fisiologia não estão, ainda, completamente preparados. 

Não evoluímos para isto. Evoluímos como caçadores, colectores, pessoas que 

apenas sobrevivem na planície. Nós vivemos como caçadores, colectores, 

durante mais de noventa e nove por cento da nossa história como seres 

humanos. 

Por isso, os nossos sentimentos, sentimentos tão especificamente humanos 

foram moldados nesse ambiente. 

Mas nós já não vivemos nesse mundo… A densidade populacional que nos 

rodeia é talvez mais de cem vezes superior à daquela que era. 

Temos que interagir de uma forma muito mais complexa, com um número 

muito maior de pessoas do que aquilo para que estamos preparados em termos 

evolutivos. Isto faz prever de imediato grandes dificuldades. 

Quando as pessoas começam a multiplicar-se de uma forma que ultrapassa a 

área que podem ocupar, há sempre genocídios, há sempre crueldade e miséria. 

Todas as doenças sociais, e todas as doenças do ambiente que enfrentamos e 

que pioram exponencialmente, podiam ser atenuadas se conseguíssemos refrear 

a nossa tendência para a expansão populacional.  

Cinquenta por cento dos humanos vivem em cidades; criamos novos desafios à 

sobrevivência. No entanto também temos desenvolvido sistemas éticos, aquilo 

que chamamos Princípios, regras de vida. Penso que é aí que o futuro nos leva.  

Se conseguirmos olhar nesta direcção, a mensagem que vislumbro da evolução 

humana, é uma mensagem de esperança, de progresso, de optimismo. 

Não sou profeta da desgraça, correndo mundo com a minha mala e fazendo 

prognósticos da destruição iminente da nossa espécie. 

Ao fim e ao cabo somos apenas mais uma espécie animal, e todas podem ter um 

fim. Sim, eventualmente seremos extintos. A certa altura, as características 

morfológicas e os genes que existem na população humana moderna, deixarão 

de existir. Todas as outras espécies que só conhecemos em fósseis tiveram um 

tempo limitado de existência, não querendo dizer com isto, que não possamos 

ter descendentes que venham a tomar outra forma. Talvez não muito diferente 

ou talvez profundamente diferente. 

Mas isso dependerá do contexto em que essa evolução ocorrer. 
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Penso que o futuro da nossa espécie é totalmente desconhecido e por esse 

motivo não tenho qualquer opinião acerca dele. Simplesmente, não consigo ter 

uma opinião de como vai ser. Estamos tão ligados à cultura e à tecnologia que o 

futuro que nos está reservado está claramente dependente daquilo que 

aprendermos e de como o aprendemos. 

Por um lado os fósseis são um testemunho bastante forte de que todas as 

espécies se extinguem, por outro lado nenhuma outra espécie em toda a história 

da evolução atingiu um meio ambiente cultural tão complexo. De facto, de uma 

forma ou de outra, conseguimos construir à nossa volta um escudo que nos 

protege das forças da evolução de muitas formas. 

O futuro da nossa espécie está nas nossas mãos. 

Hoje em dia só existe uma espécie de humanos; Será que nos podemos vir a 

dividir novamente em duas ou mais espécies? 

Nas condições actuais não há hipótese de isso acontecer devido à exigência de 

isolamento que essa situação requer. No entanto estamos potencialmente a 

entrar na era espacial e nessa altura vão surgir populações humanas tão isoladas 

como nos primórdios da humanidade. À medida que os homens se dispersarem 

e colonizarem o sistema solar, as populações que se fixarem noutros planetas ou 

luas irão eventualmente divergir umas das outras. 

As distâncias entre as populações serão enormes. 

Esta é uma consequência previsível da era espacial. 

A fixação da população noutros planetas, ainda é ficção científica. Por agora, e 

por nós, a evolução continuará a resolver problemas e a jogar os seus jogos de 

azar. 

Penso que o modo como as pessoas vivem hoje, ilustra bem a forma de como 

funciona a evolução. Isto porque se nos dirigirmos a dois indivíduos, um em 

Nova Iorque e outro na Etiópia, e lhes perguntarmos: 

Para onde te leva a evolução? 

Ambos se rirão e pensarão que a questão é despropositada. Mas se lhes 

perguntarmos quais os problemas da sobrevivência que enfrentam actualmente, 

as respostas já são diversas… falta de dinheiro, ou de comida, ou de cuidados de 

saúde, ou qualquer outro problema. 

Podemos, então, concluir que os problemas dos indivíduos, são problemas de 

sobrevivência. O que de facto nos recorda, que a evolução não segue numa 
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direcção predefinida. Não se dirige a lado nenhum, mas resulta de pequenas 

adaptações. É constituída pelas soluções que vão surgindo. 

A evolução de facto não é mais do que a acumulação de todas as pequenas 

decisões, acções e acontecimentos. 

O tempo que se passa em África, mostra-nos a paixão com que podemos olhar 

para o passado. Podemos responder a perguntas, como: 

De onde viemos? 

Para onde vamos? 

Podemos até saber talvez, quem somos…. 

Porquê olhar para o passado? 

Porque queremos saber de onde viemos. Mas há outras mensagens que podemos 

receber do passado. Suponho que seria correcto ter dito quando analisamos 

alguns dos hominídeos nossos antecessores, que eles são os nossos tetravós. 

Não só dos Africanos, mas de todos os seres humanos à face da Terra. Se 

quisermos um exemplo de fraternidade entre os seres humanos, não conheço 

nenhum argumento melhor do que termos um antepassado comum. 

Quando os Antropólogos vão para África para encontrar os nossos antecessores, 

não sei se de facto os encontram… Mas podem descobrir algo mais importante 

e muito mais comovente. 

Encontram os seus lugares na História! 

Descobrem que são, e somos membros de uma espécie; são e somos apenas 

elementos frágeis, mas dentro deles e de nós está o passado, o presente e o 

futuro!  
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OS HOMINOIDEA 

 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS E DIVERSIDADE 
 
“É ainda possível, um século depois das advertências de Darwin acerca dos 

nossos preconceitos, subestimar a inteligência dos grandes macacos. Isto deve-

se talvez ao facto de a sua cultura se assemelhar mais às culturas de outros 

mamíferos do que à nossa. Os macacos não produzem artefactos culturais 

duráveis e, quando transportados para a nossa cultura, sentem dificuldade na 

aprendizagem ainda que nas tarefas e hábitos mais elementares. Todavia, uma 

lista das suas proezas cognitivas mais elevadas revela que as suas capacidades 

intelectuais são ricas e diversificadas.”84 

 

Os Hominoidea (Grandes Primatas e o Homem), são uma das duas super 

famílias que constituem a infra ordem Catarrhini;  

A segunda super família é a Cercopithecoidea (Macacos do Velho Mundo); 

As infra ordens Catarrhini e Platyrrhini (Macacos do Novo Mundo), juntas 

formam a subordem Anthropoidea.  

Existem apenas cinco géneros vivos de hominóides, que são tradicionalmente 

agrupados em três famílias: 

• Hilobatidae (gibões);  

• Pongidae (orangotangos, gorilas e chimpanzés); 

• Hominidae (humanos). 

Apesar desta classificação, em que os Primatas africanos (gorila e chimpanzé) 

são incluídos na família Pongidae juntamente com o orangotango, ser a mais 

usual, actualmente testes imunológicos, electroforese de proteínas e 

                                                           
 
84 DONALD, Merlin – Origens do Pensamento Moderno, Serviço de Educação Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1999, p.155. 
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emparelhamento de ADN, demonstram claramente que os Primatas africanos se 

encontram mais próximos do Homem que do orangotango. 

Sabe-se também que o chimpanzé se encontra mais próximo do Homem que do 

próprio gorila. 

Os Hominoidea são mais diversificados que os Cercopithecoidea, observando-

se uma grande variação no tamanho corporal (dos gibões asiáticos aos imensos 

gorilas africanos) e na cobertura do corpo (da densa cobertura de pêlos dos 

gibões aos ralos pêlos remanescentes dos Humanos). 

Evidenciam características de Primatas tais como: ênfase da visão, uma vida 

social complexa e uma descendência que leva muito tempo a desenvolver-se. 

Com a notável excepção da nossa espécie, a sua distribuição geográfica é muito 

restrita; florestas tropicais de África e Sudeste Asiático.  

Tal como os cercopithecoides, todos os hominóides vivos possuem o osso do 

tímpano tubular e uma fórmula dentária 2.1.2.3.  

Embora todos os Hominoidea modernos possam permanecer erectos e 

caminhar, em algum grau, apenas os seres humanos, entre as formas actuais, 

apresentam uma locomoção bípede exclusiva. 

São morfologicamente distintos de outros Anthropoidea recentes, incluindo os 

Cercopithecoidea, pela presença de um acentuado alargamento e achatamento 

dorso ventral do tronco em relação ao comprimento do corpo, de modo que os 

ombros, o tórax e o quadril se tornaram proporcionalmente mais largos que nos 

macacos. As clavículas alongadas, as lâminas ilíacas da pélvis são largas e o 

esterno é uma estrutura larga, cujos elementos ósseos se fundem logo após o 

nascimento, para formar um único osso achatado. 

Os ombros situam-se sobre o dorso, em contraste com a sua posição lateral nos 

macacos e maioria dos quadrúpedes. 

As cinturas pélvica e escapular estão, relativamente próximas uma da outra 

devido à redução da região lombar.  

As vértebras caudais tornaram-se reduzidas a vestígios, não existindo cauda 

após o nascimento. 

Existe uma tendência para a coluna vertebral se curvar, especialmente na região 

lombar, aproximando-se do centro de gravidade do corpo, quando o tronco é 

mantido erecto. 
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O equilíbrio é facilitado pelo achatamento do tórax que também coloca o centro 

de gravidade perto da coluna vertebral. 

Estas e outras especializações anatómicas do tronco, comuns a todos os 

Hominoidea, ajudam na manutenção da postura que estes Primatas assumem 

quando se sentam, sobem na vertical ou andam de modo bípede. 

Os membros anteriores são, relativamente longos, e os ombros e cotovelos são 

muito flexíveis. 

Os pulsos não têm articulação entre os ossos ulnar e carpal, mas sim um 

menisco fibroso. 

O aumento do cérebro tem sido a força evolutiva dominante a moldar a forma 

do crânio, sobretudo nos últimos dois milhões de anos, havendo uma tendência 

para um aumento da abóbada neurocraniana mais do que a sua base. 

Os crânios de hominóides também diferem de outros Catarrhini pela existência 

de cavidades cheias de ar, designadas seios, revestidas com membranas 

mucosas que se desenvolvem entre as superfícies externa e interna dos ossos do 

crânio. 

O carácter derivado de grandes seios frontais é compartilhado por chimpanzés, 

gorilas e homens. 

Na identificação dos fósseis, as diferenças nos dentes pré-molares e molares 

entre os Hominoidea e os macacos do Velho Mundo são muito importantes, 

pois muitos fósseis de Primatas estão representados por dentes individuais ou 

por dentes em fragmentos do maxilar. Os macacos do Velho Mundo possuem 

molares inferiores com quatro cúspides, uma em cada canto da coroa 

rectangular. O par anterior de cúspides, assim como o par posterior, é ligado por 

uma crista. 

Desde o Mioceno, os molares inferiores dos Hominoidea têm coroas com cinco 

cúspides, mas nos seres humanos actuais, embora não na maioria dos parentes 

fósseis, este padrão é frequentemente obscurecido por cremulações ou variações 

no número de cúspides.  

Quando as cinco cúspides aparecem, as ranhuras entre elas, geralmente, 

parecem-se com a letra Y, rodeando a cúspide hipoconídio.  

 Este padrão molar, chamado y-5, persistiu entre os hominóides por mais de 

vinte milhões de anos. 
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As primeiras indicações das linhagens de Cercopithecoidea e de Hominoidea 

são fósseis de dentes e maxilares encontrados nos depósitos do Oligoceno, em 

Fayum (Egipto), com aproximadamente trinta e cinco milhões de anos. 

Fósseis atribuídos ao género Propliopithecus e outros de estrutura similar, 

especialmente Aegyptopithecus, possuem caracteres ancestrais de ambos os 

taxons de Catarrhini. 

Durante o Mioceno, os Hominoidea ancestrais diversificaram-se por vários tipos 

ecológicos e espalharam-se pelo Velho Mundo, incluindo África, Europa e 

Ásia. 

O Género, Pliopithecus, possui um crânio como os dos gibões, mas os seus 

membros anteriores e posteriores são de comprimento quase igual, não sendo 

tão especializado para a vida arborícola como os gibões actuais ou os 

Oreopithecus, que surgiram um pouco depois. 

O Oreopithecus assemelha-se aos gibões no esqueleto pós-craniano, mas possui 

um crânio menos especializado e dentes que não apresentam a configuração y-5. 

Assim, Oreopithecus pode ser um Cercopithecoidea ou um Hominoidea pré- y-

5 e deve ter sido muito parecido com os gibões actuais. 

De grande interesse são os fósseis do Mioceno, diversamente referidos como 

Dryopithecidae e Sivapithecidae, que demonstram características dos grandes 

Primatas e dos seres humanos. 

Estes Primatas ocorreram amplamente através da Euroásia e África, tendo 

recebido vários nomes genéricos: Dryopithecus, Proconsul, Kenyapithecus, 

Otavipithecus, Sivapithecus e Ramapithecus (Proconsul é geralmente sinónimo 

de Dryopithecus e Ramapithecus e é frequentemente incluído em Sivapithecus, 

ilustrando os agrupamentos típicos de algumas áreas da paleontologia de 

Primatas).  

Todos eles são Hominoidea intimamente relacionados, mas evidências 

paleoclimáticas e paleofaunísticas sugerem que ocupavam uma vasta extensão 

de nichos ecológicos. 

Alguns Dryopithecidae do Mioceno inferior viviam em áreas de florestas densas 

em África e, posteriormente, na Euroásia. 

Os Ramapithecinae (posteriores) apareceram, pela primeira vez, no registo 

fóssil datado de há dezassete milhões de anos, durante o Mioceno, quando as 
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densas áreas florestais do Velho Mundo deram lugar a ambientes mistos 

constituídos de manchas de florestas, savanas e campos abertos. 

Os tipos de fósseis de mamíferos encontrados com os Ramapithecinae sugerem 

que estes Primatas viveram nas margens das florestas e em áreas abertas e 

obtinham alimento de ambos os habitats. 

Se esta hipótese estiver correcta, algumas linhagens de Primatas poderiam estar 

a evoluir para um modo de locomoção terrestre. 

É entre as formas do Mioceno de treze a catorze milhões de anos atrás (como 

Kenyapithecus e Otavipithecus), que se tem maior probabilidade de encontrar os 

ancestrais dos grandes Primatas e dos seres humanos. 

Os fósseis mais antigos, que mostram características dos grandes Primatas e dos 

humanos, são alguns fragmentos de dentes e maxilares, datados do Mioceno, e 

encontrados nas colinas Siwalik, no Paquistão, na Índia, na Ilha Maboko e em 

Fort Ternan, no Quénia, na Namíbia e em localidades da Europa e da China. 

Eles abrangem um enorme período de tempo, para fósseis de Primatas, indo de 

cerca de dezassete a nove milhões de anos atrás. 

È amplamente aceite que estes são a provável linhagem ancestral da qual os 

grandes Primatas evoluíram. 

A forma e o tamanho relativo dos dentes são mais semelhantes aos dos humanos 

do que aos dos grandes Primatas, mas a fileira de dentes inferiores tem a forma 

de V, ao contrário dos grandes Primatas ou dos seres humanos. 

O tamanho dos dentes e dos maxilares sugere que os animais tinham cerca de 

um metro de altura. A drástica mudança de dentição, com caninos reduzidos e 

molares densamente esmaltados, sugere que estes Primatas se alimentavam de 

material que precisava de ser triturado (esmalte grosso) e moído (caninos 

reduzidos). 

Os dentes desses fósseis são mais semelhantes, considerando os Primatas 

actuais, àqueles de formas arborícolas que se alimentam de nozes e frutos duros. 

A conclusão, agora, parece ser a de que, por volta do Mioceno, populações de 

Hominoidea derivadas da Ásia, Europa e África, se estavam a aproximar das 

características dos ancestrais dos grandes Primatas e seres humanos. 

O parente actual mais próximo dos Sivapithecidae, especialmente dos 

Ramapithecus, é o orangotango. 
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Uma conclusão inevitável também é a de que, em numerosas características 

dentais e associadas ao crânio, os seres humanos retêm características ancestrais 

da nossa classe, enquanto as linhagens dos grandes Primatas têm, cada uma, 

especializações derivadas únicas.  

Isto quer dizer que os grandes Primatas evoluíram de uma linhagem mais 

parecida com a humana e não o contrário. 

Note-se que a maioria dos dados em que assenta o cavername das hipóteses 

evolucionistas é estudada pelos geólogos, que investigam a história da terra e 

pelos paleontólogos, que se concentram nos vestígios de formas antigas de vida 

que praticamente estão todas extintas e que são vulgarmente designados de 

fósseis. Estes dois grupos de homens trabalham em conjunto porque os resíduos 

de organismos antigos são encontrados com frequência embebidos em lama e 

nos lodos que formaram muitas das rochas e estratos antigos da terra.  

Estes cientistas forneceram-nos uma escala cronológica que faz comummente as 

vezes de um horário aproximado dos acontecimentos em que os estudiosos dos 

princípios do homem estão altamente interessados. 

Uma vez que as camadas do solo que contêm vestígios cada vez mais próximos 

da configuração humana estão, em muitos casos, empilhadas sobre outras que 

contêm relíquias muito mais afastadas do Homo sapiens, os estudiosos 

adquiriram o hábito de utilizar frases tais como “evolução superior” aplicadas 

àquelas criaturas que mais se assemelham ao homem.  

Note-se ainda que: 

 “As rochas mais antigas conhecidas na terra, que datam de dois milhões ou 

mais de anos antes da nossa época, são chamadas Azóicas o que quer dizer que 

são literalmente, “sem vida”. Depois disso, estratos sucessivamente superiores 

de rocha são designados, de acordo com a ordem pela qual se supõe que tenham 

aparecido: Arqueozóicas (“vida antiga”), Proterozóicas (“primeira vida”), 

Paleozóicas (“vida velha”), Mezozóicas (“vida intermédia”), e Cenozóicas 

(“vida recente”). Estas seis grandes eras, e os fósseis que os últimos cinco 

contêm, produzem a evidência em que se baseia a teoria da evolução.”85 

                                                           
 
85 TITIEV, Mischa – Introdução à Antropologia Cultural, 9ª Ed., Fundação Calouste 

Gulbenkian, Lisboa, 1969. 
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ERA 

 

PERÍODO 

DATA 

APROXIMADA DO 

INÍCIO 

PRINCIPAL 

GRUPO ANIMAL 

Azóiea  2.000.000.000  

a. C. 

Nenhum 

Arqueozóiea  1.500.000.000 

a.C. 

Protozoários 

Protozóiea  1.000.000.000 

a.C. 

Metazoários 

invertebrados 

Paleozóiea  500.000.000 

a. C. 

Peixes e 

Devónico 

 Devónico 350.000.000 

a. C. 

Anfíbios 

Mezozóiea  200.000.000 

a. C. 

Répteis 

Cenozóiea Paleocénico 70.000.000 

a.C. 

Insectívoros 

Cenozóiea Eocénico 60.000.000 a.C. Lémures e 

Tarseiros 

Cenozóiea Oligocénico 40.000.000 a. C. 

 

Macacos 

Cenozóiea Miocénico 30.000.000 a. C. 

 

Simídeos 

Cenozóiea Pliocénico 13.000.000 a. C. 

 

Homens-macacos 

Cenozóiea Pleistocénico 1.000.000 a. C. Hominídeos 

extintos 

Cenozóiea Holocénico 20.000 a. C. 

 

Homo Sapiem 

 

Quadro 1 – Horário geológico da evolução orgânica. (Só para a era Cenozóica é que se indica 

uma lista completa de períodos.) – Adaptado do livro de TITIEV, Mischa – Introdução à 

Antropologia Cultural, 9ª Ed., Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1969. 
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HIPÓTESES EXPLICATIVAS DA ORIGEM DO BIPEDISMO 
 

Uma boa compilação é apresentada por Fleagle, que acerca da evolução dos 

Primatas consegue ilustrar o estado dos actuais conhecimentos sobre a origem 

do bipedismo nos primeiros Hominídeos.  

É a este autor que vamos recorrer para esclarecer um pouco mais as várias 

propostas para a evolução do bipedismo nos Hominídeos. 

H1- Libertação das mãos para transporte de objectos 

Hewes (1961,1964) 

H2- Manipulação de objectos disponíveis na natureza 

Washburn (1960) 

H3- Adaptação a incursões por terreno plano, com a passagem da floresta para 

savana (devido a variações ambientais) 

Sigmon (1971); Brain (1980); Boaz e Burckle (1985); Vrba (1988); Rodman e 

McHenry (1980); Kevin Hunt (1996) 

H4- Libertação das mãos para transporte de alimentos extra 

Tanner & Jolly (1970) 

H5- Modo de locomoção mais eficiente 

Rodman & McHenry 

H6- Aumento da amplitude do campo de visão 

H7- Aumento do sucesso reprodutor e intensificação das relações entre 

progenitores 

Parker (1987); Kurodo (1984); Lovejoy (1981); Tim White 

H8- Vantagens termorregulatórias 

Peter Wheeler (1984, 1991, 1993)  

H9- Extensão das manifestações de ameaça ou prazer 

Wescott (1967); Jablonski e Chaplin (1993) 

H10- Intensificação da relação mãe/filho 

H11- Maior velocidade de reacção 

H12- Recurso mais intensivo à caça 

H13- Adaptação aquática 

Considerada “capricho do autor”- Morgan (1994) 
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Nenhuma delas se apresenta capaz de suportar isoladamente a resposta para a 

evolução do bipedismo, mas será antes a conjugação dinâmica ao longo do 

tempo, dentro de um contexto ecológico particular a força motriz e de 

continuidade deste acontecimento. 

Tanto a panóplia de estratégias locomotoras apresentadas pelos Primatas 

ancestrais e da sua capacidade para optarem entre duas ou mais, de forma 

confortável e de acordo com determinado tipo de situação; como as variações 

climáticas e geográficas que ocorreram, e que colocaram novos desafios a estes 

indivíduos (por perturbação do seu habitat ou estabelecimento de corredores de 

circulação entre áreas geográficas antes separadas); constituem pressões com 

todo um gradiente de intensidade, a que têm que dar resposta de forma a 

encontrarem novo equilíbrio com o seu habitat. 

O posicionamento das massas continentais quase como actualmente as 

encontramos permite que novos corredores de migração se estabeleçam e que 

algumas populações se desloquem aumentando ou redireccionando a sua 

distribuição. 

O arrefecimento global, com as glaciações no Hemisfério Norte e o padrão de 

correntes frias que reduzem a transferência de calor do Equador para a 

Antárctica, são dois factores cuja interacção resulta numa alteração (não reúne 

consenso entre cientistas se gradual ou abrupta) dos ecossistemas em que os 

vários animais normalmente se movimentam. 

Mais particularmente, os Primatas estão sujeitos ao empobrecimento das 

florestas tropicais húmidas com o progressivo domínio de savanas abertas com 

locais de suporte e alimentação mais escassos e dispersos. 

Tudo isto é propício a alterações anatómicas e de comportamento, compatíveis 

com as predisposições existentes em cada grupo de organismos; e é neste 

âmbito que a origem do bipedismo é integrada no contexto hominídeo, como 

uma adaptação vantajosa às novas necessidades sociais, de reprodução e de 

segurança. 

A libertação dos membros anteriores revela-se preciosa para carregar objectos e 

alimentos entre dois locais sem ter que interromper a marcha, ou carregar 

quantidades extra de alimentos. 
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Para além de a postura erecta possibilitar apanhar frutos e bagas de pequenas 

árvores, abundantes neste novo habitat (como se verifica nos chimpanzés 

actuais). 

A capacidade de obter e transportar maiores quantidades de comida é 

particularmente importante num habitat tipo mosaico, onde as fontes 

alimentares estão cada vez mais dispersas e escassas (savana aberta). Este 

aspecto é defendido por Jolly em 1970, se bem que muitos outros autores 

contradigam a força desta hipótese, ao sugerirem que esta não seria a melhor 

altura para adoptar uma posição erecta que nos exporia a mais perigos e 

potenciais predadores (que têm sucesso num ambiente que nos é completamente 

estranho), e que se fosse realmente vantajosa teria sido adoptada por outros 

Primatas. 

A manipulação dos objectos que têm à sua disposição, não necessariamente 

iniciada neste novo contexto ecológico, é uma mais valia no leque de 

movimentos possíveis pelos membros anteriores e amplifica as capacidades de 

exploração dos indivíduos (para além de ser um possível auxilio na defesa e 

caça, componente que adquire mais importância numa alimentação vegetal 

agora mais limitada). 

A sugestão de maior eficácia neste tipo de locomoção é uma das mais 

controversas, com alguns fisiologistas apresentando estudos que colocam o 

bipedismo no mesmo patamar energético que o quadrupedismo, afirmando 

serem nulas ou quase nulas as vantagens do primeiro em relação ao segundo 

mecanismo locomotor. 

Uma reinterpretação associa esta eficiência a um aumento da resistência e ao 

aumento da capacidade de recolha de alimentos. 

Com as necessidades alimentares e de segurança satisfeitas, a reprodução é um 

parâmetro em que qualquer suplemento energético é vantajoso (Lovejoy-1981). 

Estando grande parte do sucesso reprodutor relacionado com as reservas 

energéticas maternas e com os cuidados parentais dedicados, a estratégia de 

aumentar esse sucesso passa pela intensificação das relações entre progenitores 

e na divisão dos papéis que competem a cada um. O macho dedica-se à 

protecção e alimentação (dele, da parceira e do seu descendente), enquanto a 

fêmea investe a maioria das suas reservas na reprodução – há a redução do 

período entre as gestações consecutivas e a adopção de um sistema social 
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monogâmico (pelo menos durante o período infantil da cria) de forma a 

assegurar a paternidade do macho em relação à cria (única forma de “aceitar” o 

compromisso de garantir a subsistência da parceira e da cria). 

Uma teoria fisiológica aponta para a importância da termorregulação (Peter 

Wheeler – 1984,1991,1993), e em como a posição erecta associada ao 

bipedismo reduz a área corporal sujeita à insolação directa a meio do dia, no 

pico do Sol, e facilita a perda conectiva do calor excessivo. 

Num contexto de intensificação das relações sociais e de exploração de um 

ambiente hostil e desconhecido, o bipedismo pode aparecer associado a 

comportamentos de “display” (manifestações de afecto e ou agressividade) - 

(Jablonski e Chaplin – 1993), como que uma extensão e intensificação destes 

padrões e manifestações de comportamento, como encontrado nos macacos 

africanos actuais, antes de quaisquer benefícios energéticos e ou fisiológicos 

que possam ter experimentado posteriormente. 

A teoria aquática de Morgan (1994), é mais uma teoria simbólica do que uma 

proposta aceite na comunidade científica, ainda que fervorosamente defendida 

pelo seu autor; sendo descontextualizada em relação a todas as outras 

concepções assumidas. 

Todas as propostas podem estar correctas, e todas podem estar erradas; mas o 

que é certo é que nenhuma é capaz de justificar por si só todo o mecanismo da 

progressão do bipedismo, um acontecimento complexo e cujas componentes 

não podem ser dissociadas em variáveis de estudo independentes. 

Tudo interage com tudo, e tudo determina as respostas possíveis a uma 

situação… Com a selecção natural a desempenhar o papel de juiz quanto às 

soluções apresentadas, é a pressão selectiva que no fim determina quais as 

propostas mais engenhosas e que serão progressivamente adoptadas e 

aperfeiçoadas. 

Assim, para além de todas as variáveis implicadas, há um compromisso 

poderoso entre as pressões selectivas e a dimensão temporal, que acaba por ter a 

decisão final e sobre o qual apenas podemos supor - o único modelo bípede 

comparativo que temos na actualidade somos nós, e seria muito improvável a 

postura inicial corresponder ou aproximar-se ao que presenciamos actualmente. 

Resumindo, quando se trabalha no campo da evolução humana é de se esperar 

alguma controvérsia, ou melhor dizendo, variedade nas várias propostas 
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apresentadas, uma vez que estas estão baseadas em escassa informação e não 

podem ser directamente confrontadas com a realidade actual, sendo necessárias 

referências alternativas nos Primatas contemporâneos e fósseis identificados, e 

em todo um contexto ecológico inerente. 

Assim sendo podemos encontrar uma compilação de ideias variadas e reunidas 

ao longo do tempo, das suas semelhanças e particularidades, de acordo com o 

raciocínio e evidências que lhes servem de base, fazendo referência ao facto de 

muitas vezes não se saber qual ou quais as correctas, tendo cada uma 

legitimidade dentro do contexto evocado, e no qual foram apresentadas e 

abordadas. 

De acordo com S. Jones, o bipedismo pode ser explicado dentro de um contexto 

de mudanças e novas necessidades a que os nossos ancestrais se viram sujeitos, 

intimamente ligadas com alterações climáticas que então se verificaram: 

1. Surge com o uso de ferramentas de pedra (se bem que evidências fósseis 

apontem para que o bipedismo anteceda a produção de artefactos). 

2. Associa-se à libertação das mãos pata transporte de comida e água, 

devido a intensificação das relações entre os progenitores (os machos 

garantem a segurança e alimentação das fêmeas e crias, de forma a que as 

fêmeas possam direccionar a maioria das suas reservas energéticas para a 

reprodução - redução do tempo entre as gestações e aumento do período 

e qualidade dos cuidados parentais – ao mesmo tempo que assegura a 

paternidade por manter uma relação de monogamia, pelo menos durante 

o período de infância). Ao mesmo tempo, a perda de pilosidade dificulta 

o transporte das crias que agora vêm reduzidos os meios de se agarrarem 

à mãe. 

3. Reflecte a necessidade de percorrer as florestas, cada vez mais esparsas 

devido ao arrefecimento do clima, à procura de alimento, apresentando-

se como uma forma mais eficiente (em energia e tempo) para os grandes 

Primatas viajarem longas distâncias por terrenos relativamente planos. 

 

Segundo N. T. Boyd, para além da maior eficiência na locomoção terrestre, e a 

libertação das mãos para o manuseamento de instrumentos e para o transporte 

de materiais e alimentos (o que é impossível para os macacos do Velho Mundo, 
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que têm que se alimentar imediatamente no local, transportar ou armazenar na 

boca para mais tarde mastigarem e engolirem). 

Kevin Hunt (Universidade de Indiana) discute que chegando mais facilmente às 

pequenas árvores de fruto que abundavam neste contexto climático, os 

hominídeos estavam em vantagem, e tal foi favorecido selectivamente; 

baseando-se no facto de os chimpanzés raramente serem bípedes mas passarem 

bastante tempo numa postura erecta aquando colectam frutos, e nas 

semelhanças anatómicas entre os primeiros hominídeos (Australophitecus 

afarensis) e os homens actuais quanto as características associadas ao 

bipedismo. 

Para além do já referido, Boyd, acrescenta uma outra variável relacionada com 

o bipedismo: 

4. A insolação, um problema que se apresenta com a diminuição do coberto 

vegetal e a necessidade de aumentar o tempo de actividade (incluir o meio 

do dia, o pico do calor), é necessária uma estratégia que reduza o stress 

térmico (especialmente a nível cerebral). Muitas das espécies da savana 

apresentam estas estratégias (toleram o aumento de calor durante o dia e o 

arrefecimento à noite, garantindo que o sangue que irriga o cérebro nunca 

ultrapassa uma temperatura de segurança, por amplas câmaras nasais, ou nos 

hominídeos pelo processo da sudação). 

 

Peter Wheeler (Liverpool John Moores University) aponta para a estreita 

relação entre a postura, locomoção e a insolação, que se reflecte na redução da 

insolação e água perdida por sudação, provando por mecanismos standard de 

engenharia que são três os princípios básicos que habilitam um ser bípede a ser 

mais bem sucedido nesta relação que um quadrúpede. 

Assim argumenta: 

1. Num individuo erecto a fracção corporal sujeita directamente à insolação 

(cabeça e ombros) é menor que num quadrúpede (cabeça, ombros e todo 

o dorso); 

2. A proximidade do solo está proporcionalmente relacionada com a 

temperatura do ar (o calor é reflectido para as camadas de ar 

imediatamente acima do solo); 
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3. A distância do solo é directamente proporcional à velocidade do ar, que 

por sua vez é directamente proporcional à eficácia do processo de 

arrefecimento corporal (maior rapidez e menor consumo de água); 

 

Se tivermos presentes as hipóteses avançadas, podemos ainda acrescentar que: 

A postura erecta associada ao bipedismo aumenta o campo de visão, o que é 

uma vantagem para o individuo que se desloca por espaços abertos e muitas 

vezes associados a erva densa e alta, e sobre o qual ele conhece muito pouco. 

Já se fez referência ao facto de que as alterações climáticas foram um motor da 

evolução humana, e dentro deste contexto pode-se relacionar a idade 

determinada para os registos fósseis com o facto de, há cerca de vinte milhões 

de anos, se terem verificado alterações na dinâmica de placas e a sucessão de 

arrefecimentos graduais, que resultaram então no empobrecimento florestal 

progressivo e num aumento de áreas abertas e de savana e de baixa humidade, 

que colocando os organismos sob novas pressões leva ao favorecimento de 

determinadas predisposições ou inovações em resposta a este novo leque de 

constrangimentos. 

Vários estudos indicam que o bipedismo exigiu uma preparação de milhões de 

anos, motivada pela adaptação a um novo meio e estratégia de sobrevivência 

(culminando no Homem: bípede, erecto, e com um cérebro altamente 

complexo), num período que terá ocorrido no continente africano em 

consonância com a vantagem da utilização dos membros posteriores (no 

deslocamento dos mais novos, para reagir mais rapidamente a potenciais 

perigos e mudanças ambientais). 

Mas a panóplia de hipóteses aponta ainda para: 

O recurso consistente à caça para obtenção de alimento (adopção de uma dieta 

com maior protagonismo da componente carnívora), aumenta a pressão para a 

marcha e corrida pois a sobrevivência corresponderia à capacidade de perseguir 

uma presa durante horas /dias e à capacidade de manusear eficientemente 

instrumentos de apoio a esta actividade. 

O reforço das relações entre os progenitores e a forte divisão de papéis na 

actividade reprodutora levaram a que os machos apresentassem uma postura 

cada vez mais erecta (que permitia melhor obtenção de alimentos - por caça ou 

recolha de vegetais), e que de acordo com a referência citada levava a que os 
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caracteres sexuais estivessem mais expostos – elemento atractivo para o sexo 

oposto. 

Indo mais longe, Owen Lovejoy (universidade de Kent nos Estados Unidos da 

América) descreve o bipedalismo como “uma questão de sexo”, de fidelidade 

para com o ou a companheira, reforçando a proposta de que provavelmente os 

primeiros bípedes seriam monógamos – pelo menos no período de gestação e 

enquanto a infância dos descendentes – para que a paternidade fosse garantida. 

Vários são os autores que avançam com propostas que são a reafirmação ou 

reformulação das que já foram apresentadas, com ou sem o acréscimo de novas 

alternativas ou informação sobre um determinado tema. Claro que muitas 

também vieram afirmar aquilo que outras negavam, ou que mais tarde vieram a 

colocar no campo da improbabilidade (a impossibilidade é um parâmetro 

relativo no âmbito da evolução hominídea). 

Uma perspectiva interessante é a defendida por Owen Lovejoy (Paleontólogo da 

Universidade Estadual de Kent), em que explica a selecção do bipedalismo com 

base naquilo que designou de “tríade selectiva fundamental”, os três 

comportamentos que exigem maior investimento energético e são os objectivos 

“existenciais” de qualquer espécie: reprodução, alimentação e segurança. 

Lovejoy faz notar que a partir de determinada altura não existem benefícios em 

investir mais na alimentação e segurança, mas que na reprodução é sempre 

vantajoso. Assim, passa a haver como que uma divisão de tarefas em que os 

machos estariam encarregados de garantir a alimentação e segurança do grupo, 

enquanto que as fêmeas investiriam a sua energia quase exclusivamente na 

reprodução (redução dos intervalos entre as gestações, aumento do período e 

qualidade dos cuidados parentais e garantia da paternidade pelo menos durante 

a infância), resultando numa cooperação mutuamente vantajosa que culminava 

na maior probabilidade de a descendência sobreviver e de assim garantir a 

perpetuação genética. 

Importante é também a alteração climática no final do Mioceno, onde a 

proliferação dos macacos de reprodução rápida e que se adaptavam agora à 

savana era simultânea com o declínio do número e diversidade de espécies de 

macacos, que por consequência leva a que os hominídeos sejam o único grupo 

bem sucedido, por apresentar um pacote único de reprodução (onde o bipedismo 

ocupa uma posição chave). 
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As especulações sobre as nossas origens remontam já a tempos darwinianos, e 

sem dúvida que desde então algumas se destacaram, ganhando maior 

popularidade entre a comunidade científica. 

Apesar de toda a multiplicidade de propostas, todas elas tiveram que se basear 

em factos e estabelecer um encadeamento lógico das considerações de forma a 

se puderem manter como possibilidades de resposta capazes; podemos dizer que 

se mantêm possíveis enquanto não forem refutadas e expostos os seus erros ou 

lacunas. 

Em todas as abordagens podemos observar que três vertentes são comummente 

focadas, numa estratificação de três etapas diferenciadas mas interrelacionadas 

que permite maior clareza no estudo e conclusões. 

São elas: 

• Estádio primata ancestral – quadrúpedes arbóreos; 

• Estádio símio ancestral – com retenção da cauda para equilíbrio e 

locomoção, maior sensibilidade táctil, algum padrão de hábitos terrestres, 

escalada quadrúpede arbórea dominada pelos membros posteriores, 

saltadores; 

• Estádio hominóide ancestral – mudança de quadrupedismo acima dos 

ramos para um comportamento suspensivo abaixo dos ramos, com perda 

da cauda. 

A abordagem à origem do bipedismo não se resume às teorias que a procuram 

explicar pois estas são apenas o reflexo e a síntese final de todo um estudo de 

base que envolve desde a paleogeografia até à anatomia comparada e estudos de 

comportamento social. 

Para a reconstituição dos padrões comportamentais dos hominídeos, os registos 

fósseis são como que um diário da evolução, onde cada estrato geológico 

representa uma determinada página ou período. 

Sem padrão ancestral comparativo, os registos fósseis são em parte entendidos 

segundo o seu grau de semelhança para com actual anatomia humana. Neste 

âmbito, é interessante o conhecimento de algumas das principais características 

diagnosticantes que permitem uma distinção a priori dos indivíduos. 
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ASPECTOS ANATÓMICOS DOS DIFERENTES MODOS DE 
LOCOMOÇÃO DOS PRIMATAS 
 

As adaptações à locomoção dos Primatas são encontradas em muitas partes do 

corpo. Contudo, a maioria destas diferenças encontram-se na anatomia dos 

membros e do tronco dos Primatas e estão relacionadas com as diferenças nas 

suas capacidades locomotoras e de postura – a forma como andam, se penduram 

e se sentam. 

A locomoção e a postura também afectam a orientação da cabeça no tronco, a 

forma do tórax, e o posicionamento das vísceras abdominais. Assim como em 

muitas outras adaptações, as modificações do sistema músculo-esquelético 

relacionadas com as diferenças locomotoras, são influenciadas pela ascendência 

do ser no grupo em causa. 

Os Primatas durante a evolução sempre encontraram diferentes soluções para o 

mesmo problema. 

Para o paleontólogo, esta característica é uma vantagem; significa que os ossos 

podem fornecer informação sobre filogenia e adaptação. 

Como alternativa, visto as adaptações nas locomoções poderem ter diferentes 

expressões em diferentes espécies, a melhor aproximação é examinar os 

problemas mecânicos dos diferentes tipos de locomoção no presente. 

Então, podemos considerar que o modo de vida dos Primatas fez evoluir as 

diferenças músculo-esqueléticas no processo das exigências mecânicas.  

As características do esqueleto podem ser relacionadas com as diferentes 

posturas e métodos de progressão, porque estes são os aspectos mais bem 

documentados da anatomia do sistema locomotor dos Primatas e esses aspectos 

são muito úteis para reconstruir como seriam os hábitos de locomoção dos 

fósseis. É importante perceber as correlações entre a morfologia óssea e 

comportamento locomotor que constantemente estão a ser testadas e melhoradas 

por estudos experimentais que permitem compreender os biomecanismos e 

mecanismos fisiológicos da locomoção dos Primatas. 
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QUADRÚPEDES ARBORÍCOLAS 
 

Dentro dos Primatas é o modo mais comum de locomoção e o qual tem um 

maior número de radiações adaptativas dentro deste mesmo grupo de Primatas. 

Os quadrúpedes arborícolas evidenciam uma morfologia do esqueleto 

generalizada, mas que pode ser modificada em modos de locomoção mais 

especializados; é natural que tenha sido o tipo de locomoção dos primeiros 

mamíferos e Primatas. 

Por definição os quadrúpedes usam os quatro membros no processo da 

locomoção. Nos Primatas, os membros posteriores desempenham um papel 

mais importante que os anteriores no processo da impulsão. 

O maior problema dos quadrúpedes arborícolas quanto à locomoção consiste na 

dificuldade de impulsão quando têm como base de suporte algo muito pequeno 

para o seu tamanho. 

Toda a constituição corporal dos quadrúpedes arborícolas está adaptada de 

várias formas para solucionar estes problemas de estabilidade e balanço. Estes 

Primatas têm membros anteriores e posteriores semelhantes entre si quanto ao 

comprimento. Os membros inferiores e superiores do quadrúpedes arborícolas 

são normalmente pequenos, para assim permitir que o centro da gravidade fique 

mais próximo do apoio arbóreo. 

A maior parte dos Primatas arborícolas têm o centro de gravidade mais próximo 

desse apoio quando flectem mais os membros ao utilizarem com mais 

frequência os apoios arbóreos do que os terrestres, assim estes últimos 

movimentam-se com mais lentidão. 

Muitos têm uma cauda comprida que ajuda o processo do balanço. 

As almofadas palmares das mãos e pés da maior parte dos Primatas 

quadrúpedes arborícolas garantem uma base firme de impulsão e uma protecção 

contra a queda. 

Os seus membros anteriores exibem um número de características osteológicas 

distintas relacionadas com a sua postura e forma de progressão típicas. 

A articulação do ombro é caracterizada por uma fossa glenóide de forma 

elíptica na omoplata e uma cabeça umeral extensa rodeada por tubérculos 
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relativamente grandes que servem de ligação para os músculos da omoplata que 

controlam a posição da cabeça do úmero. A extremidade umeral tem uma 

robustez moderada, visto os membros anteriores desempenharem um papel de 

maior relevo quer no apoio, quer na impulsão. 

A área do ombro evidencia características específicas. Na extremidade distal do 

úmero, o epicôndilo medial é grande e orientado medialmente. Este processo, 

com origem nos maiores músculos flexores do pulso e em alguns dos dedos, 

serve como alavanca para estes músculos quando a mão e o pulso se encontram 

em graus diferentes de pronação (movimento de rotação da mão ou do 

antebraço de maneira a que a palma fique voltada para baixo) e supinação 

(posição da mão com a palma voltada para cima). 

O processo olecraneo (apófise saliente que forma a articulação do cotovelo) do 

cúbito é longo para assim servir de alavanca aos músculos tricípites no 

momento em que o ombro se encontra em posição flectida. 

Dentro destes Primatas têm dedos de comprimento moderado, mais compridos 

do que os quadrúpedes terrestres, mas mais pequenos do que os saltadores. 

As características mais importantes das articulações do membro posterior de um 

quadrúpede arborícola reflectem a postura abduzida desse membro. O pescoço 

femoral está situado num ângulo moderadamente elevado em relação ao eixo, 

aumentando a abdução da anca. 

No joelho, a abdução do membro posterior expressa-se no tamanho assimétrico 

dos côndilos femorais e nas suas articulações situadas na extremidade superior 

da tíbia.  

No tornozelo, a articulação tíbio-talar é assimétrica. A margem lateral da 

superfície talar proximal é mais elevada do que a margem medial, reflectindo a 

postura normalmente invertida do pé com capacidade para agarrar.  
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QUADRÚPEDES TERRESTRES 
 

Estes Primatas são relativamente raros e não apresentam a surpreendente 

adaptação morfológica encontrada nos corredores como cheetas e antílopes.  

Grande parte destas características relaciona o uso mais alargado da posição dos 

membros adutores numa superfície plana e ampla. 

O balanço não é necessário, estes Primatas são pequenos, tronco forte e longos 

membros, projectados para longas passadas e velocidade, com caudas curtas ou 

ausentes. 

Na articulação do ombro as superfícies articulares da escápula e da cabeça do 

úmero conferem um movimento limitado antero-posterior, e a maior 

tuberosidade do úmero é elevada e posicionada diante da articulação do ombro 

para estabilizar esta articulação durante a fase de apoio da locomoção. 

Os quadrúpedes terrestres têm a articulação do cotovelo que evidencia uma 

maior extensão do membro. Em vez de ser longo e estendido proximalmente 

como nos quadrúpedes arborícolas, o processo olecranico estende-se 

dorsalmente ao longo do eixo do cúbito, orientação que maximiza alavanca dos 

músculos extensores do cotovelo, quando este se encontra mais recto em vez de 

flectido. 

Uma característica relacionada com este factor é que a fossa olecranea da 

superfície posterior do úmero é profunda, como a superfície articular expendida 

na parte lateral da fossa que articula com o cúbito.  

A articulação do cúbito com o úmero faz-se de forma relativamente estreita, de 

forma oval e achatada proximalmente (em direcção ao centro do corpo), 

sugerindo que o último osso desempenha um papel mais importante na 

transmissão do peso do cotovelo para o pulso nos quadrúpedes terrestres do que 

nos restantes Primatas. 

O epicôndilo medial do úmero é curto e direccionado posteriormente, direcção 

esta que facilita a utilização dos flexores do pulso e da mão quando o antebraço 

está pronado, postura normal das espécies terrestres. 
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Os ossos cárpicos dos quadrúpedes terrestres são relativamente curtos e largos, 

mais adequados para o transporte de pesos e menos adaptados para os 

movimentos de rotação.  

As suas mãos têm metacarpos robustos e falanges curtas e longilíneas. 

Os membros posteriores dos quadrúpedes terrestres são longos, tal como os 

anteriores. 

Os seus pés têm tarsos e metatarsos robustos e falanges curtas. 
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SALTADORES 
 

Muitos primatas são excelentes saltadores e muitos grupos de Primatas têm 

diferentes adaptações de salto. Embora haja muitas diferenças entre os Primatas 

saltadores, também existe um número de semelhanças resultantes das exigências 

mecânicas do salto. Ao saltar, a maior parte da impulsão provém de uma rápida 

e única extensão dos membros posteriores com pouca ou nenhuma contribuição 

dos anteriores. Assim as pernas mais compridas permitem um maior salto a 

partir da mesma força locomotora. 

Quanto ao comprimento do membro posterior, os saltadores têm membros 

superiores relativamente curtos e mais delgados. Embora os membros anteriores 

sejam mais utilizados para atenuar a queda após os saltos, em agarrar-se entre os 

saltos, e para outras tarefas, tais como alimentar-se. O seu papel mais 

importante durante o salto consiste, provavelmente, em controlar as forças de 

rotação durante o voo. 

A anatomia da coluna vertebral varia consideravelmente consoante os 

saltadores, dependendo da postura do tronco. 

Muitas espécies quadrúpedes parecem ter regiões lombares relativamente longas 

e flexíveis. 

A extensão da anca tem muita importância na impulsão do salto, por esta razão 

os saltadores Primatas têm um ísquio comprido, que aumenta o poder de 

alavanca dos músculos do tendão do jarrete. 

Os saltadores utilizam os seus membros apenas para flexões simples e 

movimentos de extensão, não só para uma maior eficiência mecânica, mas 

também para evitar lesões nas articulações durante os saltos com maior 

dificuldade. 

Muitas características dos membros posteriores dos saltadores parecem estar 

relacionadas com este alinhamento do movimento e com o aumento do tipo de 

flexão e extensão. 

Por exemplo, o colo do fémur é muito curto e grosso nos saltadores, e em 

muitas espécies a cabeça do fémur tem uma forma cilíndrica para permitir 

movimentos simples de flexão e extensão. 



REGADAS, SUSANA----------------------------------------------------------------------TESE DE MESTRADO 

 245

Na articulação do joelho, os côndilos femorais são muito profundos, para assim 

permitirem uma fácil capacidade de flexão e extensão, e são simétricos por 

causa das posturas do membro aduzido. 

A ranhura patelar tem uma extremidade lateral acentuada para prevenir o 

deslocamento da patela durante fortes extensões do joelho. 

Em muitos saltadores o perónio é muito delgado e está ligado distalmente à 

tíbia, para que a articulação do tornozelo se torne numa simples articulação 

flexível, quer para flectir, quer para estender. 

A morfologia da região társica varia consideravelmente consoante os saltadores. 

Em muitos saltadores pequenos, o calcâneo e o navicular/escafóide são 

extremamente compridos, servindo como alavanca para quando haja 

necessidade de um salto rápido. 

Os dedos dos saltadores parecem evidenciar com mais clareza os seus hábitos 

de postura do que as adaptações directamente relacionadas com o salto. 
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PRIMATAS SUSPENSIVOS 
 

Muitos Primatas circulam de ramo em ramo, apoiando-se com mãos e pés. 

Devido à natureza acrobática deste comportamento, o esqueleto dos Primatas 

suspensivos evidencia características que aumentam as suas capacidades para 

alcançar suportes para muitas direcções. 

Quanto às suas proporções corporais, os Primatas suspensivos têm longos 

membros especialmente os anteriores. 

O tronco é relativamente curto, têm o tórax largo, um esterno largo e achatado e 

uma região lombar muito curta para reduzir a curvatura do tronco quando em 

movimento e pendurado. 

Relativamente profunda, a escápula destes Primatas é estreita e encontra-se 

mais na parte dorsal do que na parte lateral do tórax, aumentando a sua eficácia 

no salto. 

A articulação do ombro, numa posição ascensional, é composta por uma fossa 

glenóide redonda e relativamente pequena e por uma grande cabeça globular do 

úmero com poucos tubérculos. 

Esta combinação permite uma grande variedade de movimentos. 

O epicôndilo medial do úmero é largo e orientado medialmente para aumentar a 

acção dos flexores do pulso em todos os tipos de pronação e supinação. 

Os Primatas suspensivos evidenciam numerosas características do pulso que 

parece aumentar a mobilidade da articulação. 

Em muitas espécies, o cúbito não se articula com os ossos cárpicos e as filas 

distais e proximais, desses ossos formam uma junta esférica com uma 

capacidade rotacional melhorada.  

As espécies suspensivas têm dedos longos com falanges curvas para agarrar 

uma grande variedade de suportes arborícolas. 

Assim como o membro anterior, o membro posterior destes Primatas são 

caracterizados por uma grande mobilidade das articulações. 

A mobilidade da articulação da anca é aumentada pela cabeça esférica do fémur 

iniciada no pescoço femoral com um grande ângulo, para permitir uma fácil 

abdução. 
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A articulação do joelho é caracterizada por côndilos femorais extensos e 

superficiais, e por uma ranhura patelar pouco profunda. 

Existe um relevo ósseo pouco relevante no astrágalo junto à articulação do 

tornozelo, condição esta que permite ao Primata movimentar-se em muitas 

direcções. 

Na maior parte das espécies, o calcâneo tem um curto braço que serve de 

alavanca para os músculos da barriga da perna que se prolongam até ao 

tornozelo; é, um processo adicional que deu origem ao pequeno músculo flexor 

dos dedos dos pés que permite a adaptação do pé ao suporte. 

Os pés dos Primatas suspensivos tal como as suas mãos, têm falanges 

compridas e curvas para agarrar-se aos ramos. 
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BIPEDISMO 
 
Na cadeia da mudança evolutiva que conduziu do antepassado que partilhámos 

com os nossos companheiros primatas até ao Homo sapiens sapiens, o maior 

acontecimento foi a adopção do bipedalismo. Já neste século, logo muito no 

início, dominaram as teorias de que o cérebro apareceria primeiro, isto é, 

defendeu-se que o cérebro se expandiu em tamanho antes da emergência do 

bipedalismo na sequência evolutiva.  

De qualquer modo, essas teorias dependeram grandemente do crânio de 

Piltdown, e quando a descoberta foi exposta como fraude por Weiner e Oakley 

(1954), foram largamente desacreditadas. 

Os estudos de Dart (1925) contendo provas sobre a existência de uma espécie 

bípede muito antiga, os australopitecíneos, puseram em questão as teorias do 

cérebro primário trinta anos mais cedo que o escândalo da fraude de Piltdown; 

Dart demonstrou que os australopitecíneos dispunham de cérebros pequenos, 

pouco ou mais ou menos do mesmo tamanho que um macaco, ao passo que 

possuíam postura erecta e mãos bastante modernas. 

A mecânica e a dinâmica da locomoção humana têm sido estudadas com mais 

acuidade do que qualquer outro tipo de movimento animal, embora muitos 

aspectos da locomoção humana ainda estejam longe de se entender. 

Comparado com outros tipos de locomoção primata, o bipedismo é apenas 

utilizado pelos humanos. 

 

“O bipedalismo dos australopitecíneos implicou muitas mudanças estruturais na 

anatomia primata, não só da abertura pélvica e ossos da coxa mas também do 

pé, mão, caixa toráxica e aparelho respiratório. Gould (1980) denominou estas 

transformações como a mais importante adaptação da evolução humana e, do 

ponto de vista das maiores mudanças fisiológicas e anatómicas, ele tem razão. 

O bipedalismo implicou o abandono da segurança que as árvores constituíam e 

a perda de pés preênseis, a adopção de meios de locomoção menos eficazes e 

um risco muito maior de predadores terrestres.”86 
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A maior parte das características ósseas associada com o bipedismo encontra-se 

no tronco e nas extremidades inferiores. 

A extremidade superior dos humanos não desempenha usualmente um papel na 

locomoção e é adaptada para outras funções. 

A maior parte dos problemas mecânicos dos Primatas bípedes são o balanço, e a 

dificuldade em suportar todo o peso do corpo num só par de membros. 

Para mantermos a nossa postura vertical, o tamanho de todas as vértebras 

aumenta bastante desde a região cervical até à lombar, pois todas as vértebras 

têm de suportar uma grande parte da massa do corpo. 

A pélvis humana possui uma lâmina ilíaca muito pequena e extensa que tem 

como função baixar o centro de gravidade e fornecer um melhor balanço e 

estabilidade. 

Esta situação faz com que muitos músculos compridos da anca fiquem mais 

posicionados na parte lateral do membro inferior do que na parte traseira; nesta 

posição, podem permitir o balanço do tronco sobre os membros inferiores 

enquanto se anda e se corre. 

O fémur humano tem uma cabeça bastante volumosa, que tem de suportar com 

o peso de todo o corpo.  

Os humanos têm por natureza as pernas tortas viradas para dentro. Este 

alinhamento do fémur (denominado por posição valgus) coloca os joelhos, 

directamente abaixo do corpo e não tanto ao lado do mesmo. 

Como resultado um andar erecto constante impede que o corpo balanceie 

durante este tipo de movimento, em que apenas um dos membros está em 

contacto com o solo, esse membro está sempre mais perto da linha média do 

corpo (o seu centro de gravidade). 

Esta orientação oblíqua do fémur reflecte-se em muitas das suas 

particularidades ósseas. 

O pé humano tem-se transformado numa alavanca rígida para a impulsão. 

A tuberosidade comprida do calcâneo forma o braço que serve de alavanca, 

enquanto que os fortes metatarsos e o hálux grande alinhados com os outros 

dedos fornecem um braço firme de suporte. 

                                                                                                                                                                          
 
86 DONALD, Merlin – Origens do Pensamento Moderno, Serviço de Educação Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1999, p. 131. 
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As falanges nos nossos dedos dos pés são muito pequenas, visto não serem 

utilizadas para agarrar. 

Os fortes ligamentos da planta do pé ligam entre si tarsos e metatarsos, que 

formam dois arcos ósseos que funcionam de alguma forma como uma mola para 

evitar a brusquidão do contacto entre o solo e o pé. 

Além disso, eles direccionam o peso do corpo através da parte externa do pé em 

cada passo, conferindo-nos a impressão da pegada humana que nos caracteriza. 

Mas qual teria sido a vantagem imediata de adoptar tais inovações? 

Libertar a mão para o uso extensivo de ferramentas, não pode ter sido a 

vantagem inicial… 

O fabrico de ferramentas, mesmo na sua forma mais rudimentar, não apareceu 

até um milhão de anos após a locomoção bípede. 

Nem a razão inicial foi, concerteza, conseguir uma maior altura para uma 

melhor visão à distância na savana! 

“A estabilidade social nos humanos é função, entre outras coisas, do 

acasalamento entre machos e fêmeas para reduzir a agressividade nos machos, 

partilhar alimentos, ter um abrigo estável e partilhar os cuidados com os filhos. 

Esta estrutura familiar não se encontra, de modo característico, nas sociedades 

de macacos, embora alguns elementos do padrão, tais como a partilha ocasional 

de alimentos, ocorram nos chimpanzés. Com efeito, Lovejoy, estava a sugerir 

que a presença de locomoção bípede nos australopitecíneos assinalou a 

emergência de uma estrutura familiar caracteristicamente humana, com um 

aumento da taxa de nascimentos e tamanho do grupo, estabilidade social e 

cooperação na educação dos mais novos e obtenção da comida.”87  

Foi dado um passo crucial para a forma anatómica humana e a estrutura social, 

mas a reestruturação cognitiva que conduziu aos poderes da nossa mente ainda 

estava para vir. 

O bipedismo em si mesmo não conduziu a essa reestruturação. 
  

                                                           
 
87 DONALD, Merlin – Origens do Pensamento Moderno, Serviço de Educação Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1999, p. 132. 
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A OCUPAÇÃO DOS DIFERENTES CONTINENTES PELO 
HOMO SAPIENS ANATOMICAMENTE MODERNO 
 

A evolução do Homo Sapiens começou há aproximadamente duzentos ou 

trezentos mil anos.  

A estrutura é bastante semelhante à do Homo erectus, mas o seu esqueleto é 

mais arredondado e mais largo. 

Os seus dentes e maxilares são notavelmente menores, razão pela qual este 

apresenta um aspecto mais frágil da sua cara, relativamente ao segundo. A 

capacidade do cérebro do Homem Sapiens é em média de 1350 cm3, 

surpreendentemente, o mesmo tamanho do cérebro humano hoje em dia. 

As populações humanas adaptam-se aos diferentes ambientes, de diversas 

formas, nas várias partes do mundo. 

Tais variações são o resultado da evolução do Homo Sapiens anatomicamente 

moderno. 

Para explicar a variedade dos seres humanos, fizeram-se classificações dos 

diferentes povos, de acordo com a sua estrutura e forma dos diversos órgãos: 

• Caucasianos: foram do Norte da Europa para o Norte de África e Índia. 

São despigmentados para um maior ou menor grau. 

O cabelo nos homens é geralmente bem desenvolvido na face e no corpo, e é na 

maior parte das vezes fino, encaracolado ou liso. 

Têm uma face estreita, apresentando um nariz proeminente e estreito. 

 

• Negróides: são provenientes de África. 

O grupo de negróides mais divergentes é os Khoisan do Sul de África.  

Os negróides são um povo bastante característico, tendo pigmentação densa, 

cabelo que parece lã, nariz largo, lábios grossos e orelhas sem lóbulos. 

A estatura varia, de pigmeus (com face curta), a uma estatura alta (com face 

mais longa). 

 

• Mongolóides: Existem em toda a Ásia excepto no Oeste e Sul (Índia), no 

Norte e Este do Pacifico, e nas Américas. A pigmentação pode variar de 
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escura a clara, o cabelo é grosso, liso ou encaracolado e escasso na cara e 

corpo. A cara é larga e achatada. No olho têm um pormenor, sendo a 

pálpebra coberta por uma prega, nas populações de centro, mas noutras 

regiões esta prega é pouco evidente ou mesmo inexistente. Os dentes têm 

coroas mais complexas que noutros povos, e a superfície dos incisivos 

têm frequentemente um aspecto achatado. Os Chineses e os Japoneses 

são populações típicas. No Nordeste e Centro Asiático, a cara e o nariz 

achatados são uma característica diagnosticante deste povo. No entanto, 

nas populações mais marginais, como os Ainu no Japão, os aborígenes da 

Ilha Formosa (Taiwan), os Filipinos, os Indonésios e os Asiáticos do 

Sudeste, estes traços são menos evidentes. Nos Índios americanos, a face 

é larga e as pontes nasais são mais proeminentes que os olhos. Os dentes 

são especialmente complexos e os incisivos em forma de pá, isto é, 

ligeiramente achatados. 

• Australóides: são os aborígenes da Austrália e Melanésia. A pele é escura 

e o cabelo é predominantemente encaracolado nas regiões da Austrália. É 

frisado na Melanésia, aloirado nas crianças, loiro esse que é perdido na 

maturidade. A cabeça é longa e estreita, a cara é ligeiramente oblíqua, 

com a testa e o queixo proeminentes. No entanto todas estas descrições 

podem variar. 

 

 

Até 1930, os fósseis humanos encontrados eram muito poucos e alguns 

indicavam erros na estratigrafia. 

Agora que a evolução humana é mais compreendida e há fósseis para analisar, 

põem-se duas hipóteses para a origem das diferenças geográficas do Homem 

anatomicamente moderno; a Teoria Multirregional e a Teoria Migracionista. 

A Teoria Multirregional foi proposta por Alan Torn, e defende que a 

diversidade populacional das populações humanas actuais tem uma origem 

muito antiga e que o Homo Sapiens moderno terá surgido nos diferentes lugares 

a partir de formas de hominídeos pré-exitentes nessas regiões. 

As diferenças raciais já existiam no estádio de Homo erectus. 

Basicamente para os defensores desta teoria, houve uma migração dos 

hominídeos há cerca de um milhão de anos, ou provavelmente um pouco antes, 
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há cerca de 1,8 milhões de anos. Estes hominídeos vieram de África, há 2 

milhões de anos e terão colonizado as diferentes áreas do globo, tendo-se 

diferenciado a partir daí em Homo sapiens. 

 

A Teoria Migracionista (em inglês, o termo usado explica por si só, esta teoria: 

Out of Africa”), defende que a diversidade biológica das populações humanas 

actuais é relativamente recente e que todas as populações humanas actuais 

descendem de uma população africana que não teria mais do que 200 mil anos 

ou talvez 300 mil anos no máximo. 

Esta teoria fala-nos portanto da homogeneidade dos seres humanos; houve uma 

primeira migração, correspondente ao Homo erectus, ao Homo ergaster que terá 

ocupado a Europa, a Ásia, o Extremo Oriente, a Austrália… e depois uma 

segunda migração, há cerca de 200 mil anos, esta já de Homo sapiens, e as 

populações provenientes desta migração vão substituir, em todos os lugares, as 

populações que lá estavam e postula uma origem recente e única da diversidade 

das populações humanas, não mais antiga que 300 mil anos. 

Os primeiros Homo Sapiens viveram em África, no Médio, Este e Sudeste 

Asiático. 

Os fósseis encontrados ainda não deram uma resposta em relação ao 

desenvolvimento do Homo erectus para Homo sapiens, ocorrido em África ou 

em diferentes áreas de África e Ásia. 

No entanto, evidências genéticas de diferentes grupos, indicam que este facto 

aconteceu, e em África. 

De África, os primeiros homens modernos migraram para a Europa, Ásia e 

Austrália há cerca de 150-100 mil anos. 
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ALIMENTOS E EVOLUÇÃO HUMANA 
 

A mudança alimentar permitiu a sofisticação física e social dos humanos. 

Humanos, estranhos primatas, que andam sobre duas pernas e possuem cérebros 

enormes. Antropólogos e Biólogos procuram sempre entender como é que a 

nossa raça difere do modelo primata. Foram desenvolvidos, ao longo dos anos, 

todos os tipos de hipóteses dessas particularidades. Um conjunto de evidências, 

porém indica que essas idiossincrasias têm, na realidade, uma linha em comum: 

elas são, basicamente, o resultado da selecção para maximizar a qualidade 

dietética e a eficiência na obtenção de alimentos. 

Mudanças na comida influenciaram fortemente os nossos ancestrais 

hominídeos. Assim, num sentido evolutivo, e consequentemente, o que 

comemos é ainda uma outra forma pela qual nos diferenciamos das populações 

de humanos contemporâneos pelo mundo fora… 

O uso do fogo, é sem qualquer dúvida um marco!  

A ingestão de mais alimentos de origem animal é também uma forma de 

aumentar a densidade calórica e nutricional, uma mudança que parece ter sido 

crítica na evolução da raça humana. 

Mas poderiam os nossos antepassados ter melhorado a qualidade alimentar de 

outra forma? 

Richard Wrangham, e colegas da Havard University, pesquisaram recentemente 

a importância do cozimento na evolução humana. Eles demonstraram que 

cozinhar não só faz com que os vegetais fiquem mais macios e fáceis de 

mastigar, como aumenta substancialmente o conteúdo energético disponível, 

particularmente em tubérculos feculosos como a batata e a mandioca. 

Quando crus, as féculas não são imediatamente quebradas pelas enzimas do 

corpo humano. Quando aquecidos, porém, esses hidratos de carbono complexos 

tornam-se mais digeríveis e, portanto, libertam mais calorias.  

Os pesquisadores propuseram que o homo erectus foi, provavelmente, o 

primeiro hominídeo a usar o fogo para cozinhar há, talvez, 1,8 milhões de anos. 

O ímpeto por trás dessa nova maneira de errar pelo mundo, parece ter sido o 

alimento. 
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O que um animal come é o que define a área que ele demanda para sobreviver. 

Animais carnívoros geralmente necessitam de muito mais território que os 

herbívoros de porte compatível, pois têm menos calorias totais disponíveis por 

unidade de área. 

Sendo o Homo erectus mais encorpado e cada vez mais dependente da dieta 

animal, provavelmente precisaria de uma gleba maior que os australopitecus, 

menores e mais vegetarianos. 

O Homo erectus desenvolveu a primeira economia caça-e-colecta, em que os 

animais eram parte significativa da dieta e os recursos eram compartilhados 

entre os membros dos grupos o que conduziu a uma revolução comportamental, 

que é visível nos registos arqueológicos, junto com evidências de que as presas 

eram caçadas com utensílios de pedra. 

Essas mudanças na dieta (introdução de pequenas porções de comida animal no 

cardápio) e no comportamento (divisão dos grupos de caça e colecta), teriam 

aumentado significativamente a qualidade e a estabilidade de vida destes seres. 

A melhor qualidade dietética, por si só, não explica que os cérebros dos 

hominídeos tivessem evoluído, mas desempenhou um papel crítico na eclosão 

dessa mudança. 

Após tamanho estímulo, o cérebro, a dieta e a expansão desse órgão 

provavelmente interagiram em sinergia. 

Cérebro mais evoluído, comportamento social mais complexo, o que conduziu a 

outras estratégias em termos de alimentação que, por sua vez, fomentaram a 

evolução adicional do cérebro. 

Sem dúvida, um marco na evolução humana tem sido o esforço que 

desenvolvemos para criar dietas adequadas às nossas necessidades, e a sempre 

crescente importância de extrairmos energia e nutrientes do ambiente. 

O desafio que as sociedades actuais enfrentam prende-se com o facto da relação 

que se estabelece entre as calorias que consumimos e as que queimamos.    
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EVOLUÇÃO HUMANA E ASPECTOS SÓCIO-
CULTURAIS 

 

 

“A Cognição e a Cultura dependem da aprendizagem que ocorre durante a vida 

do organismo. A cultura episódica é fortemente dependente de tal 

aprendizagem. Mas como é que os factores cognitivos e culturais podem 

influenciar o curso da evolução biológica? 

Favorecerão adaptações de carácter geral, ou favorecerão padrões de mudança 

altamente específicos? 

Esta questão central na biologia cognitiva, foi tratada por Plotkin e colegas 

(1982, 1987, 1988) que examinaram os postulados básicos da teoria da evolução 

aplicados à inteligência. Para eles, a evolução envolve a aquisição de 

“conhecimento” e aquilo que é convencionalmente conhecido como inteligência 

individual é só um subconjunto do conhecimento total de uma espécie em 

evolução.”88 

A cultura não deixa de ser uma característica peculiar, e principal distintiva da 

nossa espécie, e é de várias maneiras um reflexo das nossas características 

físicas. 

A Cultura desenvolveu-se passo a passo ao longo da nossa evolução física. 

A cultura humana, nas suas manifestações mais básicas, é sem dúvida um 

padrão integrado de adaptação, uma estratégia completa de sobrevivência. 

“Na cultura humana a linguagem domina: no entanto não é usada 

igualitariamente em todas as áreas de actividade nem é o único meio de 

comunicação e de pensamento. É possível que seja um sistema “dedicado”, isto 

é, desenhado para aplicações especiais, mais do que um sistema de carácter 

geral. O mesmo se aplica às capacidades de pensamento associadas à 

                                                           
 
88 DONALD, Merlin – Origens do Pensamento Moderno, Serviço de Educação Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1999, p. 195. 
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linguagem.”89 

Um dos temas importantes no estudo evolutivo é a presença de artefactos 

culturais e evidências de práticas culturais no registo fóssil da vida primitiva 

humana.  

As evidências culturais e as pistas sobre as suas origens também podem ser 

relacionadas com o design único dos nossos corpos e com os nossos padrões de 

maturação. 

Se é verdade que a cultura, pelo menos em termos técnicos e elaborados, é uma 

das características mais distintivamente humana, devemos ressaltar as seguintes 

questões: 

Porque é que o comportamento cultural é tão exclusivamente importante aos 

seres humanos? 

Como é que se desenvolveu? 

Qual é o papel nas nossas vidas? 

A cultura é um simples reflexo da nossa inteligência? 

Surgiu automaticamente relacionada com o aumento da caixa craniana? 

Talvez…, mas devemos responder criteriosamente, inicialmente precisamos de 

examinar “como nós somos, fisicamente”, e posteriormente podemos analisar as 

pistas sobre a natureza da cultura e o seu papel na nossa existência. 

Importante de salientar ainda que, “As culturas episódica, mimética e mítica são 

todas conceitos unificadores e abrangentes que expressam a qualidade cognitiva 

dominante da mente individual em relação à sociedade.”90  

Estas duas transições representaram sem dúvida, saltos qualitativos centrais no 

que concerne ao passado cognitivo, traduzindo a cultura teórica, uma terceira 

transição cognitiva, assinalada por uma ruptura com o padrão cultural anterior, 

isto é, uma ruptura com o predomínio da linguagem falada e dos estilos 

narrativos do pensamento. 

A invenção visuo-simbólica e a memória externa são inovações culturais muito 

importantes, mas devem ser vistas como reflexões de superfície de uma 

                                                           
 
89 Ibidem, p. 247. 
 
90 DONALD, Merlin – Origens do Pensamento Moderno, Serviço de Educação Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1999, p. 327. 
 
 



REGADAS, SUSANA----------------------------------------------------------------------TESE DE MESTRADO 

 259

mudança mais fundamental na evolução cognitiva humana e não aparecem 

isoladamente. 

   

Retomando a primeira questão e examinando a questão do corpo humano, este 

apresenta um design notável que nos pode apontar, em grande parte, aspectos do 

nosso modo de vida.  

Algumas das habilidades mais importantes da nossa espécie podem ser 

observadas em características peculiares que determinam as nossas vantagens 

especiais, limitações físicas, e o modo distinto como amadurecemos como 

indivíduos. 

Estes aspectos sobressaem quando comparados aos nossos parentes mais 

próximos, os macacos. 

Não nos iremos ater a diferenças secundárias entre macacos e humanos, pois 

ressaltaremos dez diferenças significativas que influenciam como nós vivemos 

as nossas vidas como seres humanos: 

• Tamanho do cérebro; 

• Postura erecta e bipedalismo; 

• A pele humana (sistema de difusão de calor); 

• A mão humana; 

• A face humana e a visão; 

• Mandíbula e dentição humana; 

• A garganta e a posição da laringe associada à fala; 

• Dimorfismo sexual; 

• Neotenia; 

• Retardo no processo da maturação. 
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TAMANHO DO CÉREBRO 
  

A inteligência é relacionada com o tamanho do cérebro. Um aspecto claro na 

evolução humana é o drástico aumento no tamanho do crânio. O aumento da 

capacidade craniana evoluiu ao longo da mais de 3,5 milhões de anos. 

O crânio do A. Afarensis possui o volume aproximado de 400 cc, (o mesmo 

tamanho do cérebro do chimpanzé). 

O crânio do Homo erectus tem 1200 cc, e o crânio humano moderno tem 1400 

cc. 

A forma do crânio também foi alterada, ampliando a área frontal e mudando as 

relações com o tamanho da face. O A afarensis, um hominídeo bem primitivo 

não tem quase nenhuma área frontal. 

O cérebro humano aumentou também o número e profundidade das 

circunvoluções. 

A evidência fóssil permite-nos traçar o aumento gradual do tamanho do cérebro 

de 2,5 M. anos com algum grau de precisão. 

O tamanho do cérebro comum do H. habilis (2,0 M. a.) era de 750 cc. 

No H. erectus, podemos notar que houve a transição mais dramática, indicando 

o maior aumento evolutivo em tamanho de cérebro acontecido ao longo da 

linhagem evolutiva humana. Os primeiros H. erectus de África (1,7- 1,0 M. a.) 

tinha o volume médio de 900 cc, os H. erectus de 500.000 anos já possuíam 

cerca de 1100 – 1200 cc, portanto dentro dos limites de variação do volume dos 

actuais H. sapiens. 

As formas mais arcaicas de H. Sapiens, datadas entre 400.000 – 300.000 anos 

têm médias de mais de 1200 cc. 

O crânio neandertalense tem um tamanho de cérebro de 1500 cc portanto são 

realmente maiores que os cérebros da maioria dos humanos modernos. A média 

para o Homo sapiens sapiens, é de 1400cc. 

Apesar da aproximada correlação entre tamanho de cérebro/ tamanho do corpo 

e inteligência, devemos analisar com precaução, pois tais correlações são muito 

subtis. 

Tanto o tamanho do cérebro quanto do corpo humano varia consideravelmente 
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entre os indivíduos. 

O tamanho dos cérebros de “génios reconhecidos” pode variar de 1000cc a 

2000cc em humanos modernos. Claramente, temos que examinar as 

características do cérebro para entender as relações entre as características 

físicas e capacidades intelectuais ou mesmo entre a fisiologia do cérebro e o 

comportamento sócio-cultural. 

Surpreendentemente, um cérebro grande não é uma vantagem evolutiva óbvia, 

pelo menos não imediatamente, ou seja, um cérebro grande requer um cuidado 

extraordinário, alimentação com uma dieta rica em proteínas, e um controle de 

temperatura primoroso para que possa funcionar correctamente. 

Portanto o aumento em tamanho do cérebro requereu mudanças no hábito 

alimentar primitivo, por causa da necessidade de maior aporte proteico. 

Enquanto a linhagem humana permaneceu omnívora, uma preferência por carne 

aconteceu de facto com o passar do tempo. 

A necessidade energética associada ao funcionamento do cérebro requer 

comprometimento de cerca de 25% do nosso metabolismo, o que representa um 

enorme investimento de energia, o que poderia ser um risco enorme em termos 

das oportunidades globais para sobrevivência da espécie. 

Outro aspecto, foi a necessidade de obter um sistema para difusão de calor mais 

adequado, pois o aquecimento demasiado do cérebro humano era 

potencialmente fatal, dado o clima quente de África oriental.    
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POSTURA ERECTA E BIPEDISMO 
 

Uma das características mais distintivas é a nossa habilidade para caminharmos 

erectos (bipedismo).  

Este tipo de locomoção é experimentado ocasionalmente por alguns grandes 

macacos, porém apoiados nas mãos. 

Analisando o esqueleto humano podemos verificar que a nossa anatomia é 

projectada para isto e afectou directamente a estrutura deste esqueleto onde 

temos: o crânio acima da coluna vertebral com o forâmen magno (passagem 

pela qual a espinal medula se liga ao cérebro) centrado na sua base. 

Humanos têm uma curva em S na coluna para apoiar o peso superior do corpo. 

A estrutura pélvica foi adaptada para suportar a tensão e o peso associado ao 

bipedalismo, bem como a ligação do fémur com o quadril também foi 

modificado para estes propósitos. 

Evidências fósseis mostram que o bipedalismo antecede o género Homo. 

É evidente a modificação da pélvis e articulação do quadril necessária para o 

bipedalismo. Essa alteração é por demais visível na Lucy, A. Afarensis de 3,5 

M. a.. 

Lucy era completamente bípede e possuía uma postura tipicamente humana, 

embora classificada como macaca. 

É interessante notar nesta consideração que as mudanças complexas associadas 

ao bipedalismo já estavam presentes na espécie de Hominídeo, A. Anamensis 

datados de 4,2 M. a.. 

 E indícios não comprovados referentes a outro hominídeo (A. Ramidus que é 

até mais velho que o A. Anamensis datados em 4,4 milhões de anos) mostram 

que a postura erecta e o bipedalismo estavam provavelmente presentes no A. 

Ramidus que vivia num ambiente de floresta na Etiópia. 

O desenvolvimento do bipedalismo era uma “pré-adapatação” que permitiu aos 

descendentes dos hominídeos sobreviverem e florescerem após os eventos que 

tornaram o clima mais seco após 5 milhões de anos, que converteu ambientes 

florestais em Savana. 

Concluindo, a postura erecta e o bipedismo precedem o aparecimento da espécie 
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humana, e inclusive a produção de ferramentas, como anteriormente atribuído 

como causa deste desenvolvimento. 

O H. erectus mostra completa modificação na anatomia humana sugerindo uma 

adaptação para o adverso habitat africano. 

Consequentemente as mãos estavam livres para a realização de outras tarefas 

que levaram ao aparecimento de um modo distintivamente humano de vida que 

incluía a produção de ferramentas de acordo com padrões pré-estabelecidos e 

novos conceitos. 

Enquanto os pés das espécies de macacos actuais são adaptados essencialmente 

à vida nas árvores (caracterizados por possuírem um hálux grande e capaz, 

como o dedo polegar do primata, de agarrar galhos das árvores) os pés dos 

hominídeos/humanos são adaptados à locomoção bípede e o hálux do pé provê 

uma plataforma flexível para caminhar e correr. 

Outras adaptações do pé humano incluem uma porção proximal estendida e 

arcos para equilíbrio. 

A estrutura do pé permite o uso completo dos nossos poderes físicos para andar 

e correr erecto, livrando as nossas mãos. 

O pé humano é uma maravilha de engenharia, capaz de absorver choques e 

tensões de aproximadamente 6,000 libras durante uma actividade como o salto. 

É óbvio que sem tal pé efectivamente adaptado à locomoção bípede, um 

hominídeo seria uma presa fácil para os predadores africanos. 

Assim é razoável assumir que o andar erecto e um pé eficiente evoluíram 

conjuntamente. 
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A PELE HUMANA (SISTEMA DE DIFUSÃO DE CALOR) 
 

Com a aquisição da postura erecta e do bipedismo há aproximadamente quatro 

ou cinco milhões de anos, foi possível aos hominídeos sobreviverem e 

ampliarem a sua área de distribuição, ao mesmo tempo que ocorria o processo 

de desertificação onde as vastas florestas foram sendo substituídas por campos 

abertos (Savanas). 

Estas drásticas mudanças climáticas actuaram como uma forte pressão selectiva. 

Portanto os indivíduos com características favoráveis a ocupação de tais campos 

abertos deixaram mais descendentes e assim a postura erecta e o bipedismo 

foram seleccionados favoravelmente. 

Mas será que esta mudança era eficiente inicialmente? 

Depende do tipo de análise pois o andar erecto não é biologicamente muito 

eficiente, já que necessita de maior gasto de energia em relação a outras formas 

de locomoção exibidas pelos mamíferos. Mas andar erecto gera muito calor 

químico resultante do esforço muscular. 

Então, o bipedismo deve ser considerado uma mudança revolucionária pois 

livrou as mãos para outras tarefas, e provou ser uma tremenda vantagem 

evolutiva. 

Além de correr rapidamente pequenas distâncias, podemos manter uma 

velocidade moderada de marcha ou corrida durante um tempo surpreendente 

(longas distâncias). 

Os Macacos, em contraste, simplesmente não são capazes de tal esforço 

estendido, Eles cansam-se depressa e aquecem demais, facilmente. 

Como que os humanos possuem tal resistência? 

Se até mesmo jovens chimpanzés, que são mais fortes que os humanos, não 

podem sustentar esforço físico por períodos longos, como nós podemos. 

Uma parcela das causas dessa diferença na resistência é devido à constituição da 

nossa pele. 

Analisando a pele microscopicamente vemos que temos o mesmo número de 

folículos pilosos por polegada como a pele do chimpanzé, porém os nossos 

pêlos são pouco desenvolvidos. 
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Temos cerca de dez vezes mais glândulas sudoríparas que os macacos. 

A combinação de níveis altos de transpiração e pele desnuda faz desse tecido 

humano um dispositivo refrescante eficiente que dissipa o calor químico 

produzido através do esforço. 

Esta aquisição evolutiva foi muito importante pois permitiu esforço físico 

contínuo e ainda facilitou o controle da temperatura já que os nossos cérebros 

grandes exigem temperaturas controladas para funcionarem. 

Sem uma pele eficiente, funcionando como um radiador, os nossos cérebros 

aqueceriam depressa demais durante o esforço físico com potencialmente 

consequências fatais. 

O clima quente de África onde os nossos antepassados evoluíram, deveria ter 

sido um factor selectivo importante para o reforço dessas características. 

Uma pele relativamente calva com muitas glândulas de suor faria difusão de 

calor da energia química gerada por esforço físico eficientemente, permitindo 

que os nossos antepassados pudessem correr mais rapidamente e durante maior 

tempo sem danificar os cérebros. 

Alguns pesquisadores sugeriram que o perigo devido ao aquecimento do 

cérebro, neste ambiente, tenha sido o factor que levou a linhagem humana a 

aumentar o tamanho do cérebro. Ou seja, a vantagem inicial de ter cérebros 

maiores não era ligada a maior inteligência, como nós acreditamos por muito 

tempo, mas sim, em relação a possuir “circuitos” redundantes para nos proteger 

de golpes de calor. 

Cérebros maiores, nesta visão, criaram a oportunidade para inteligência, mas 

isso era só um subproduto da vantagem inicial de defesa ao perigo de 

sobreaquecimento. 

Se houve redução de pêlos na pele visando a difusão de calor do corpo debaixo 

de um sol equatorial, seria também favorecido a protecção da própria pele com 

o aumento da melanina (pigmento escuro da pele humana que forma uma 

barreira para raios ultravioleta). 

Porém esta aquisição (pele desnuda, com grande quantidade de glândulas 

sudoríparas e pigmentada) por outro lado impediu a expansão dessas populações 

para ambientes mais frios, até ao desenvolvimento do fogo. 

A habilidade para sobreviver em locais moderadamente elevados ou afastados 

do equador devido às mudanças abruptas de temperatura durante as noites teria 
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sido um problema para os humanos. 

De facto, parece razoável supor que a necessidade de calor à noite pode ter 

dirigido a descoberta do uso do fogo como fonte de calor e sua utilização para 

cozinhar pode ter sido uma invenção posterior.  
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MÃO HUMANA 
 

Como no caso do pé, a mão humana é uma modificação de anatomia básica dos 

primatas.  

O dedo polegar humano é mais longo que no chimpanzé ou no gorila e é 

posicionado ligeiramente mais afastado dos outros quatro dedos, portanto em 

posição mais oponível, possibilitando maior rotação. 

Isto significa que o dedo polegar pode ser girado contra os dedos o que permite 

pegar objectos de diferentes tamanhos com a mesma eficácia. 

Esta sensível alteração anatómica cria um espectro amplo de funções que os 

humanos têm e os macacos não; pois nos dá tanto a precisão quanto a força para 

agarrar. 

As actividades passíveis de serem executadas pelas mãos humanas são bastante 

diversificadas e possibilitaram a utilização de ferramentas como a lança, o 

machado, utilizar agulhas e linha; acalmar uma criança; pintar uma obra-prima 

ou tocar uma música num piano ou num violino. 
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FACE HUMANA E VISÃO 
 

A face humana, apesar de possuir o mesmo número de músculos que a face de 

um chimpanzé, mostra a adaptação à intensa e complicada vida social humana. 

Os chimpanzés apresentam muitas das expressões faciais básicas do ser 

humano, porém nós somos capazes de utilizar essas expressões com nuances de 

mensagens altamente complexas. 

Entre os mamíferos, nós somos os únicos a possuir a abertura dos olhos muito 

maiores que a íris, deixando uma grande porção da conjuntiva à vista. 

Apresentamos também outros sinalizadores bem evidentes, a sobrancelha e os 

cílios. 

Os nossos olhos são capazes de comunicar estados subtis da mente, permitindo 

também ler e interpretar estados emocionais, atitudes e acções importantes. 

Também os lábios parecem aumentados em comparação aos do chimpanzé. 

Expressões, sorrisos e contacto olho a olho são mensagens não verbais e 

constituem um idioma internacional. 

Nós somos, como as nossas faces constantemente revelam, criaturas muito 

sociais. 

A evolução da face deu-se ao longo de 3,5 milhões de anos, e a tendência mais 

óbvia visível, é o aparecimento de uma fronte directamente relacionado com o 

aumento do cérebro e também a mudança gradual no ângulo da face, chegando 

quase a uma posição perpendicular. 

A face humana pode ser considerada como um sinalizador onde o envio de 

mensagens é uma das suas funções mais importantes. 

Um traço difícil de ser considerado é o queixo (que só aparece no H. sapiens 

moderno), em que o seu desenvolvimento pode ser associado ao aparecimento 

da linguagem e da fala que, por sua vez, está relacionada com modificações 

exigidas da garganta e da boca. 

Portanto a face também está directamente ligada ao nosso modo de vida 

(eminentemente social). 

Actos complexos de comunicação são característicos da nossa espécie, que 

apesar de possuir idiomas completamente desenvolvidos, é também 
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extraordinariamente bem equipada para enviar mensagens não verbais. 

Concluindo, os crânios evidenciam além do aumento do cérebro, o 

desenvolvimento gradual de uma vida social complexa pois a face provê 

evidência adicionada da nossa existência intensamente social. 

O Homem compartilha com outros primatas a visão estereoscópica, ou seja, 

habilidade para ver em três dimensões. 

Este tipo de percepção de profundidade é possível devido ao posicionamento 

dos nossos olhos na frente das nossas cabeças. 

Os nossos cérebros são capazes de processar as diferenças entre as imagens 

produzidas pelos olhos como profundidade de espaço. 

Esta habilidade é fundamental para viver num ambiente arborícola e 

consequentemente foi conservado na linhagem humana. 

Herbívoros, como os cavalos, têm frequentemente os olhos posicionados 

lateralmente na cabeça, esses olhos não são adaptados para uma visão 

estereoscópica, mas sim para notar um predador que se aproxima por detrás. 

Compartilhamos também a capacidade para perceber cor; ou seja, possuímos 

cones e bastonetes. 

Os mamíferos, exceptuando os primatas, percebem o mundo em tonalidades de 

cinza. 

Essa habilidade dos primatas está provavelmente relacionada com as 

necessidades dos nossos antepassados em distinguir frutas maduras e verdes no 

habitat arborícola, sugerindo ainda que fossem mais activos durante o dia. 

Por outro lado a inabilidade da maioria dos outros mamíferos para perceber cor 

pode indicar a evolução a partir dos animais pequenos, furtivos que 

sobreviveram adoptando um modo de vida nocturno onde a percepção do 

colorido seria sem sentido. 

Dada esta habilidade, os primatas são coloridos e respondem às cores como 

parte do seu comportamento social. 

Entre os macacos a cor é também utilizada como um sinal sexual, indicando 

domínio entre os machos e o período de receptividade ou estro em fêmeas. 
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MANDÍBULA E DENTIÇÃO HUMANA 
 

Temos a dentição básica dos mamíferos, dois conjuntos de dentes, o primeiro 

durante a fase juvenil e depois 32 dentes divididos em incisivos, caninos, pré-

molares e molares. 

Os dentes dianteiros, ou incisivos são adaptados para cortar ou rasgar pedaços 

de comida, os molares (dentes da parte de trás) são adaptados para triturar os 

alimentos, os dentes intermediários são intermediários também na sua forma e 

na sua função. 

Ao contrário das outras espécies, desde cedo não possuímos os grandes caninos, 

usados para competir pela dominância do grupo. 

Dentes humanos são geralmente menores e menos especializados que os dos 

macacos, e a perda dos caninos distintivos nos hominídeos às vezes é 

considerado como um sinal que formas menos competitivas e mais cooperativas 

de comportamento social emergiram há muito pouco tempo. 

Há pequena evidência para apoiar ou refutar tais afirmações. 

Uma “assinatura” na anatomia da nossa espécie, muito útil na pesquisa 

paleontológica são os nossos molares com cinco saliências ou coroas, enquanto 

os molares dos macacos têm só quatro. 

As nossas mandíbulas são relativamente pequenas. 

Esta tendência na diminuição da robustez coincide no registo fóssil com o uso 

do fogo, e, portanto, a substituição de uma característica física decorrente da 

aquisição de técnicas culturais que acabaram por assumir algumas das funções 

biológicas básicas, como mastigar materiais duros para torná-los digestíveis.   

Se fizermos uma análise restrita das características da mandíbula e dentes 

poderíamos concluir que nós os humanos tínhamos que sobreviver com uma 

dieta bastante restringida, pois a nossa anatomia nos limitaria para comidas 

suaves como frutas e bagas e raízes ocasionalmente, e completadas com os ovos 

de pássaros e insectos (de facto, este era a provável dieta dos A. afarensis). 

Deste modo, nunca imaginaríamos que os seres humanos são os predadores 

mais ferozes e prósperos do planeta, e que nós comemos regularmente não só a 

carne de presas muito maiores bem como grãos duros, raízes e vegetais. 
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Devemos considerar estes pontos com cautela pois a nossa anatomia em alguns 

aspectos não perdiz o nosso estilo de vida actual, ou ainda não estamos 

limitados pela nossa anatomia como a maioria das criaturas. 

Processamos a carne dura através do cozimento, e moemos os grãos e outras 

sementes entre pedras e processamos isto com calor facilitando a mastigação e a 

digestão, ou seja superamos as limitações físicas com a utilização de técnicas 

culturais. 

A nossa cultura, sob esta óptica é uma extensão, um suplemento, até para a 

nossa anatomia.  
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A GARGANTA E A POSIÇÃO DA LARINGE ASSOCIADA À 
FALA 
 

A garganta humana foi modificada para facilitar a fala. 

Nós temos uma câmara de ressonância de uma polegada e meia acima da 

laringe que serve para vocalização dos sons. 

O fabuloso alcance de sons que o aparato vocal humano pode produzir vai dos 

grunhidos e guinchos dos animais, até à execução de uma perfeita ópera. 

Por outro lado tal adaptação da garganta humana para a fala possibilita a 

ocorrência de sufocamento com alimentos, um perigo inexistente para a maioria 

das criaturas. 
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DIMORFISMO SEXUAL 
 

Em muitas espécies, os sexos são morfologicamente diferentes. 

Em alguns primatas, por exemplo nos gorilas, os machos são muito maiores e 

vultosos que as fêmeas (em alguns casos, atinge duas vezes o tamanho das 

fêmeas). 

Este também é o caso das primeiras espécies de hominídeos onde a diferença 

sexual ou dimorfismo sexual é expresso em termos de um grande diferencial de 

tamanho entre os machos e as fêmeas. 

Entre as espécies actuais de mamíferos, dimorfismo desta ordem estão 

associados com competição masculina para “haréns” de fêmeas, como entre 

gorilas ou leões-do-mar. 

Podemos também associar tais comportamentos sociais às antigas espécies de 

hominídeos. 

De uma maneira interessante, este diferencial de tamanho enorme entre machos 

e fêmeas desaparece na linhagem humana há aproximadamente um milhão de 

anos ou seja, no H.erectus. 

Será que tal mudança anatómica reflecte uma mudança significativa no 

comportamento? 

Novamente, a anatomia apresenta frequentemente pistas sobre o comportamento 

social. 
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NEOTENIA 
 

Neotenia é a retenção de características juvenis na forma adulta (maturidade). 

Nos mamíferos, os jovens de espécies relacionadas frequentemente se 

assemelham. 

Os jovens de várias espécies de mamíferos tendem a ter a face arredondada e 

não especializada, com o processo de amadurecimento, trilhos de 

desenvolvimento são seguidos e as características específicas desenvolvem-se. 

Por exemplo, os filhotes de Collie com cara arredondada crescem rapidamente e 

passam a ostentar o focinho prolongado típico. 

Afirmar que a Neotenia é uma característica principal da espécie humana, 

significa estabelecer que em comparação aos demais primatas, fisicamente, nós 

não nos especializamos muito, ou seja, não sofremos as transformações típicas 

que ocorrem na maior parte dos mamíferos durante o amadurecimento. 

Portanto retemos, a maior parte das características da fase juvenil dos primatas, 

como por exemplo, as faces arredondadas. 

Por outras palavras, a nossa espécie mantém-se generalista anatomicamente e 

notavelmente não ocorre o processo de especialização para um determinado 

estilo de vida… 

Neotenia na espécie humana está relacionada essencialmente à notável 

adaptabilidade, tornando-nos capazes até mesmo na fase adulta, de nos 

adaptarmos a um amplo espectro de situações de vida, ao contrário de nos 

especializarmos num único nicho. 

Por causa desta característica, temos esta plasticidade comportamental, e 

consequentemente nos adaptamos bem a qualquer ambiente na Terra, do 

equador até próximo dos pólos, do nível do mar até aproximadamente 4000 

metros de altitude. Esta retenção de características juvenis dos primatas 

significou ainda o retardo da maturação e consequentemente a capacidade de 

aprendizagem da nossa espécie foi bastante ampliada concomitantemente com o 

aumento do tamanho do cérebro, do desenvolvimento da indústria lítica e da 

complexidade sócio-cultural. 
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RETARDO NO PROCESSO DE MATURAÇÃO 
 

Em alguns dos grandes macacos, as diferenças entre jovens e adultos são 

bastante expressivas. 

O Bonobo representa a espécie de macacos que apresentou maior similaridade 

com o Homem através de comparações do material genético (ADN) e também é 

caracterizado pela ocorrência de Neotenia.  

Os Bonobos retêm as características juvenis na fase adulta, da mesma maneira 

que nós fazemos. 

De facto, eles assemelham-se a nós em muitas formas. 

Á nossa retenção de características juvenis na fase adulta, está relacionado o 

nosso padrão desacelerado de desenvolvimento. 

Os seres humanos são os que levam muito mais tempo para amadurecer e 

portanto dependem por mais tempo dos pais em relação à descendência de 

qualquer outra espécie. 

Chimpanzés amadurecem sexualmente aos cinco anos; os seus ossos do crânio 

fundem-se na mesma época e é nesse ponto que ocorre a diminuição drástica da 

capacidade de aprender coisas novas. 

Por outro lado os seres humanos amadurecem sexualmente por volta dos doze e 

os catorze anos de idade; os nossos ossos do crânio fundem-se aos dezasseis 

anos; e nós continuamos a aprender ao longo de toda a vida. 

Permanecendo saudáveis, nós não perdemos a capacidade para aprender coisas 

novas. Além disso, é difícil dizer quando nós ficamos realmente independentes 

dos nossos pais. 

O nosso desenvolvimento retardado é provavelmente relacionado com o 

aumento geral no tamanho do cérebro dos nossos antepassados. O tamanho do 

cérebro não pode aumentar indefinidamente, obviamente, sem consequências 

fatais para o feto. 

Fetos com tamanho do crânio muito grande têm problemas durante o parto. O 

tamanho da pélvis feminina é um factor limitante do crescimento do crânio, pois 

também não pode aumentar sem prejudicar a mobilidade da fêmea. 

Sendo assim, houve uma diminuição na velocidade de crescimento do cérebro e 
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postergou-se tal desenvolvimento para após o nascimento da criança. Desta 

forma houve um comprometimento global do padrão de crescimento humano, e 

não só do desenvolvimento do cérebro fetal que reduziu a velocidade. 

Este padrão desacelerado de desenvolvimento é genético e tem consequências 

enormes na cultura humana. 

O significado, em termos práticos, desta redução na velocidade de 

desenvolvimento é que as crianças nascem completamente impotentes e 

permanecem assim durante um tempo considerável. É como se 

experimentassem outro ano de gestação fora do útero, enquanto ocorre o 

crescimento rápido do cérebro. Dada a extrema dependência da nossa prole, que 

se estende até aos doze anos ou mais, a estratégia humana para uma reprodução 

efectiva, implica ter uma descendência relativamente pequena e dedicar 

quantias enormes de energia para orientar e acompanhar o crescimento de cada 

um. 

A longa relação íntima da mãe com a criança, provavelmente é a característica 

central das nossas vidas; é aí que se forma a base da nossa vida social posterior. 

Os Humanos normalmente são capazes de se unir profundamente com outros e 

de estabelecer relações duradouras de muitos tipos. Esta capacidade parece 

relacionada ao nosso longo período de dependência juvenil. 

Olhando a relação do lado do pai, indivíduos ou grupos humanos têm sido 

capazes de prover uma quantidade sem precedentes de cuidados e atenção para 

os jovens com o objectivo de sobrevivência da espécie e grupo cultural. 

É interessante notar, nesta consideração, que todas as sociedades humanas 

reconhecem relações de afinidade complexas e praticam alguma forma de 

matrimónio. 

Estes relacionamentos podem, a fundo, representar modos práticos para 

organizar apoio ao cuidado das crianças. 

Uma característica física incomum de fêmeas humanas provavelmente teve um 

papel fundamental neste conjunto de adaptações: no Homem, o estro ou período 

fértil é disfarçado no ciclo da fêmea, nem ela nem o companheiro pode precisar 

tal período. Em muitos mamíferos, como os chimpanzés, o comportamento 

sexual é estritamente controlado geneticamente pelas hormonas lançadas pela 

fêmea durante o período fértil. 

Quando um chimpanzé fêmea está em estro, acasala com machos da redondeza. 
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O conceito de “escolha” nestes acasalamentos não pode ser aplicado ao macho 

ou fêmea, que simplesmente respondem aos estímulos hormonais. 

Nos humanos, o período de fertilidade não é percebido e parece não afectar o 

comportamento sexual. Comportamento sexual que pode acontecer em qualquer 

fase do ciclo. Portanto sob este aspecto os humanos estão livres da 

determinação do ciclo estral e podem escolher quando acasalam. 

Frequentemente, as relações macho/fêmea são duradouras ou simplesmente 

longas, entretanto o comportamento de acasalamento pode ser tão casual como 

o que ocorre entre os chimpanzés. 

Finalmente é interessante especular quanto do desenvolvimento da cultura foi 

direccionado pela necessidade de cooperação no provimento de cuidados para 

os jovens humanos (que apresentam desenvolvimento desacelerado) e quanto 

que esta relação longa e intensa entre a criança e pais influenciou o 

desenvolvimento da linguagem e outros aspectos típicos do nosso 

comportamento social.    
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TORNANDO-SE HUMANO 

 

 
“ A evolução apenas uma teoria, um sistema, uma hipótese?... Nada disso, mas 

muito mais do que isso, uma condição geral à qual devem obedecer e satisfazer 

doravante, para serem concebíveis e verdadeiras, todas as teorias, todas as 

hipóteses, todos os sistemas. Uma luz que ilumina todos os factos, uma 

curvatura que todos os traços devem acompanhar, eis o que é a evolução.”91 

Mas transcrevendo em tradução portuguesa, a saber, do autor nascido em 

Montreal em 1939, Merlin Donald: 

“Talvez os nossos genes sejam idênticos aos dos chimpanzés e dos gorilas, mas 

a nossa arquitectura cognitiva não é. E tendo atingido o ponto crucial na nossa 

evolução cognitiva, somos criaturas que usam símbolos, ligados em rede, 

diferentes de qualquer outra criatura anterior a nós. Independentemente do 

nosso contexto cronológico actual vir a ser posto em causa ou radicalmente 

alterado por investigações futuras, o que foi dito não é especulação: os seres 

humanos são muito diferentes. As nossas mentes funcionam em vários planos 

representacionais, filogeneticamente novos, nenhum dos quais está disponível 

aos outros animais. Actuamos em comunidades cognitivas, em simbiose com 

sistemas externos de memória. À medida que desenvolvemos novas 

configurações simbólicas externas e novas modalidades, reconstruímos a nossa 

própria arquitectura mental de uma forma não trivial. A terceira transição levou 

a uma das maiores reconfigurações da estrutura cognitiva da história dos 

mamíferos, sem grandes mudanças genéticas. Em princípio, este processo pode 

continuar, e podemos não ter visto ainda a configuração modular da mente 

moderna. As teorias da evolução humana devem desenvolver-se e modificar-se 

de modo a permitir esta possibilidade.”92 

                                                           
 
91 TEILHARD DE CHARDIN – Le Phénomène Humain, Ed. Du Seuil, Paris, 1995, p. 224 
 
92 DONALD, Merlin – Origins of Modern Mind. Three stages in the evolution of culture and cognition. 
Harvard University Press , 1991. Tradução Portuguesa: Origens do Pensamento Moderno. Fundação 
Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1999. 
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AUSTRALOPITECOS 
 

Actualmente conhecem-se sete espécies de Australopithecus: anamensis, 

africanus, bahrelghazali, afarensis, aethiopicus, robustus e boisei. 

Repartem-se geograficamente pela parte oriental de África subsariana, do Norte 

da Etiópia à África do Sul, e em menor número no Chade. 

Ocuparam um período temporal que se estendeu de cerca de quatro milhões de 

anos a um pouco mais de um milhão de anos. 

Uma das árvores de evolução genealógica mais recente, e que reúne mais 

consenso entre os investigadores, coloca o Australopithecus anamensis na base 

da linhagem evolutiva do género Homo e do Homem moderno. 

Esta árvore parece comprovar de igual modo que o Australopithecus aethiopicus 

não está na base evolutiva dos Australopithecus boisei e robustus. 

As recentes investigações conduzidas sobre os restos fósseis exumados pelo 

paleontólogo britânico Ron Clarke em Sterkfontein (África do Sul), 

classificados com a designação Stw573, concluíram que os Australopithecus 

herdaram o carácter bípede de um antepassado primata há cerca de 25 milhões 

de anos. 

Os trabalhos determinaram de igual modo que a quase totalidade dos 

Australopithecus conhecidos (excepção para o anamensis) não é integrável 

directamente no processo evolutivo humano, resultando num braço paralelo, 

semelhante ao ocupado pelos actuais grandes primatas e pequenos macacos 

arborícolas, partilhando somente com o Homem o mesmo antepassado comum. 

As características gerais do Australopithecus são fundamentalmente as 

seguintes: Bípede; pequeno tamanho, em redor de 1 metro a metro e meio; 

cérebro mais volumoso (400 a 500cm3); cavidade cerebral pouco elevada, 

muito estreita na região frontal, com um occipital anguloso; face muito saliente 

e maciça, proveniente da robustez das mandíbulas, maxilares e arcadas 

zigomáticas; pré-molares e molares provavelmente muito volumosos, mas de 

morfologia geral mais próxima do Homem e dos grandes símios; os incisivos e 

os caninos são de pequena proporção e estes últimos não ultrapassam muito o 

nível dimensional da restante dentição. 
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AUSTRALOPITHECUS AFARENSIS (ou ANTIGOS) 
 

Esta espécie existiu entre 3,9 e 3 milhões de anos, conhecida sobretudo a partir 

das jazidas de Afar (Etiópia) e Laetoli (Tanzânia). 

Deve-se ao cientista Leakey a descoberta, em 1976, de pegadas do bípede em 

Laetoli de um antepassado australopiteco datado de 3,75 milhões de anos. 

Possuía feições próximas às dos Primatas, com uma testa baixa, com uma 

estrutura óssea forte sobre os olhos, nariz plano e sem queixo. 

As mandíbulas apresentam-se proeminentes, com os molares bastante 

desenvolvidos. 

A capacidade craniana variava entre 375 e 550 cc. O crânio é semelhante ao do 

chimpanzé, exceptuando a dentição, mais próxima da humana. 

Os caninos são mais pequenos que os dos Primatas actuais, mas maiores e mais 

pontiagudos que os humanos. 

Contudo, a pélvis e o osso das pernas são mais parecidos com os do Homem, 

não deixando margens de dúvida quanto à sua bipedia (adaptados de igual modo 

quer a caminhar quer a correr). 

Os seus restos ósseos demonstram a sua forte robustez. 

As fêmeas eram substancialmente mais pequenas que os machos, condição 

denominada por dimorfismo sexual. 

A altura variava entre cerca de 107 e 152 cm. 

Os dedos dos pés são mais curvos e proporcionalmente mais longos que no 

Homem, mas as mãos são semelhantes às humanas em muitos outros 

pormenores.  

A grande maioria dos investigadores considera esta característica como uma 

evidência de que o afarensis estava parcialmente adaptado para trepar árvores, 

embora outros defendam que se trata de simples equipagem de evolução. 

O elemento da espécie mais conhecido e emblemático é “Lucy”, descoberta em 

1974 em Hadar, Etiópia, pelo investigador americano Donald Johanson. 
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AUSTRALOPITHECUS AFRICANUS 
 

Esta espécie existiu entre 3 e 2 milhões de anos, na África do Sul. 

Apresenta-se bastante semelhante ao afarensis, sendo igualmente bípede, mas 

com uma dimensão corporal ligeiramente superior. 

O tamanho do cérebro foi provavelmente maior, talvez entre os 420 e os 500cc. 

Estas dimensões são ligeiramente superiores às dos chimpanzés (apesar de uma 

massa corporal semelhante), mas não suficientemente evolucionadas para 

permitirem o desenvolvimento da fala. 

Os dentes da retaguarda são um pouco maiores que os do afarensis.  

Apesar dos dentes e maxilar dos africanus serem bastante maiores que os dos 

humanos, são morfologicamente mais próximos aos dos humanos que aos dos 

macacos. 

A forma do maxilar não é completamente parabólica, tal como nos humanos, e 

o tamanho dos caninos é mais reduzido quando comparado com o afarensis. 

Os Australopithecus africanus e afarensis são conhecidos como 

Australopithecus gráceis, devido à sua relativamente débil estrutura, em 

especial o crânio e os dentes. 

Apesar desta classificação generalista, continuam a ser globalmente mais 

robustos que o Homem actual. 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

    

  

 



REGADAS, SUSANA----------------------------------------------------------------------TESE DE MESTRADO 

 283

 

AUSTRALOPITHECUS BOISEI 
 

O período de tempo durante o qual viveu é situado entre 2,1 e 1,1 milhões de 

anos. 

Era bastante semelhante ao robustus, mas a cara e faces eram ainda mais 

maciças, apresentando a dentição elementos molares com mais de 2 cm de 

comprimento. 

O tamanho do cérebro é similar ao do robustus, aproximadamente 530cc. 

Alguns investigadores consideram o boisei e o robustus como variantes de uma 

mesma espécie. 

Os Australopithecus aethiopicus, robustus e boisei são conhecidos como 

robustus devido à constituição mais pesada e consistente do seu crânio. 
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AUSTRALOPITHECUS ROBUSTUS 
 

Os primeiros australopitecos robustus, Paranthropus aethiopicus, conhecem-se 

na África oriental há cerca de 2,7 milhões de anos, em Shungura, Etiópia, e há 

cerca de 2,5 milhões de anos noutros sítios desta região. 

Este Australopithecus possuía um corpo similar ao do africanus, mas com um 

crânio e dentes maiores e mais robustos. 

O seu período de existência está balizado entre 2,7 e 1,5 milhões de anos. 

Referidos como extintos há cerca de 1 milhão de anos, contam-se os 

Paranthropus bosei e Paranthropus robustus como espécies mais jovens da 

linha robusta, respectivamente da África Oriental e do Sul. 

A sua face maciça é plana, sem testa e com a zona da crista das sobrancelhas 

bastante desenvolvida. 

Possuía dentição frontal relativamente pequena, mas dentes possantes para a 

trituração, incluídos numa mandíbula inferior de significativas proporções. 

A maior parte dos espécimes apresentava crista sagital. 

A sua dieta alimentar seria pobre, provavelmente vegetariana, incidindo em 

alimentos que necessitassem sobretudo de mastigação. 

A média geral do cérebro é de aproximadamente 530cc. 

Restos ósseos exumados em conjunto com os esqueletos de robustus indicam a 

sua provável utilização como utensílios de escavação. 
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AUSTRALOPITHECUS AETHIOPICUS 
 

O Australopithecus aethiopicus existiu entre 2,6 e 2,3 milhões de anos. 

Esta espécie ficou conhecida a partir de um elemento fóssil de significativa 

importância, o Crânio Negro descoberto por Alan Walker, bem como de outros, 

de menor dimensão, provavelmente pertencentes à mesma espécie. 

Apesar de ter sido considerada como hipótese, presentemente verificou-se que o 

aethiopicus não é antepassado directo do boisei e do robustus, situação que as 

características mistas de primitivismo e cariz evolucionado faziam antever. 

O tamanho do cérebro é reduzido, cerca de 410cc, e algumas partes do crânio, 

particularmente as traseiras, são bastante primitivas, numa parecença aberta 

com o afarensis. 

Outras características, como a solidez da face, maxilar e único dente 

encontrado, e a maior crista sagital de todos os hominídeos, aproximam-no do 

Australopithecus boisei. 
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AUSTRALOPITHECUS ANAMENSIS 
 

Esta espécie foi baptizada somente em Agosto de 1995. 

O material proveniente da jazida revelou nove fósseis, a maior parte descobertos 

em 1994, em Kanapoi, no Quénia, e doze fósseis, sobretudo dentes, encontrados 

em 1988, na Baía de Allia, igualmente no Quénia. 

Os anamensis existiram entre 4,2 e 3,9 milhões de anos, apresentando uma 

mistura de elementos primitivos ao nível do crânio e de características evoluídas 

no corpo. 

Os dentes e maxilares são muito semelhantes aos dos fósseis dos macacos 

antigos. 

Uma parte da tíbia (o mais largo dos dois ossos inferiores da perna) revelou uma 

forte evidência de bipedismo, e o úmero inferior uma acentuada semelhança 

com o equivalente humano. 

Apesar de se considerar que o crânio e os ossos do esqueleto pertencem a uma 

mesma espécie, a verdade é que tal premissa não foi ainda confirmada. 

As mais recentes investigações parecem colocar o anamensis como a única 

espécie de Australopithecus a partir do qual evoluiu o primeiro Homo, o habilis, 

e consequentemente o Homem moderno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGADAS, SUSANA----------------------------------------------------------------------TESE DE MESTRADO 

 287

 

AUSTRALOPITHECUS BAHRELGHAZALI 
 

Em 1995 o investigador francês Michel Brunet prospectava a zona de Koro-

Toro, no actual Chade, a cerca de 2500 km do Vale de Rift. 

Em 23 de Janeiro desse mesmo ano, a sua equipa encontra um elemento fóssil 

de toda a importância, um maxilar inferior de um hominídeo, o primeiro fora do 

grande Vale. 

Estava encontrado o sétimo espécime de Australopithecus, classificado como 

bahrelghazali, que vivera entre 3,5 e 3 milhões de anos. 

O nome familiar como é conhecido, Abel, foi uma homenagem póstuma feita 

por Brunet ao amigo e paleontólogo Abel Brillanceau, tragicamente 

desaparecido. 

O maxilar continha sete dentes, com caninos tipicamente humanos e espessa 

camada de esmalte, em contraste evidente com a dentição dos Primatas. 

A análise cuidada dos elementos exumados permitiu concluir que Abel vencera 

uma doença de infância, patente nas ranhuras existentes na base da coroa dos 

caninos, uma zona que mineraliza por volta dos cinco/seis anos de idade. 

Quando comparado com os Australopithecus do Sul e Este da África, Abel 

apresenta um conjunto de características primitivas, como os pré-molares, mas 

igualmente avançadas, tais como o maxilar inferior curto e os caninos bastante 

assimétricos. 

A sua altura seria aproximadamente 1,20 cm, e baseava a sua dieta em frutos, 

vegetais e esporadicamente carne. 

Em associação com Abel foram encontrados vestígios hominídeos da mesma 

idade, mas também cerca de quinze espécies diferentes de fauna, o que 

permitiu, em conjunto com os sedimentos existentes, reconstituir a paisagem e o 

espaço onde viveu. 
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HOMO 
 

Y. Coppens definiu assim este género: 

“Um género de hominídeo do Plioceno da África e da Eurásia e do Pleistoceno 

e Holoceno do mundo inteiro. Caracteriza-se pela sua estatura e peso maior do 

que o dos australopitecos, com membros inferiores mais compridos e superiores 

mais curtos, com um esqueleto e cintura adaptados à posição erecta e caminhar 

bípede, capacidade preênsil e polegar oponível, maior volume endocraniano 

(desde 500 centímetros cúbicos até 2000 nos actuais), bem como outros 

desenvolvimentos peculiares das proporções cranianas, forma do crânio, etc. 

(…) Há 7-8 milhões de anos ocorreu em África uma crise tectónica que 

originou o Rift Valley, provocando profundas alterações topográficas que 

conduziram naturalmente a uma alteração do clima, da precipitação, do 

ambiente e da vegetação. Tal facto originou a separação da linha dos 

hominídeos da dos chimpanzés. Podemos imaginar que a descendência de oeste 

se transformou em gorilas e chimpanzés, aos quais chamamos panídeos, e que a 

descendência de leste se transformou em hominídeos (…). 

Dito de outra forma, todas as nossas características, o facto de termos tomado a 

posição erecta, de termos dentes para comer de tudo, o facto de termos um 

encéfalo grande, de o nosso braço se prolongar através dos instrumentos, o facto 

de nos organizarmos em sociedade, o facto de possuirmos esse maravilhoso 

meio de comunicação que é a linguagem (…), todas essas características podem 

ser interpretadas como resposta a essa transformação do meio.”93 

De assinalar que estes assuntos, sobretudo a datação, estão longe de gerar 

consenso. 

Segundo Daniel Serrão94, fala em 5 milhões de anos; o próprio Yves Cppens 

refere a existência de uma grande quantidade de origens do homem…  
                                                           
 
93 COPPENS, Yves – Origem do mundo, in BRENOT, Philippe (dir.) – As origens, Editorial Presença, 
Lisboa, 1992,p. 151. A separação ocorrida há 7-8 milhões de anos pela crise tectónica que gerou o Rift 
Valley, em África, e a que chamou East Side Story (Scient. Am. 270 (5) 1994, p. 62). 
 
 
94 SERRÃO, Daniel – O delito do corpo: análise de um arqueobiologista. In Revista Portuguesa de 
Psicanálise, 15 (1996), p. 18. 
 



REGADAS, SUSANA----------------------------------------------------------------------TESE DE MESTRADO 

 289

“Há a origem do género Homo há três milhões de anos, se bem que Bernard 

Vandermeersch vos pudesse falar da origem do Homo sapiens, da nossa 

espécie, há talvez algumas centenas de milhares de anos. Há também a origem 

da família dos hominídeos, com a grande abertura da África Oriental há sete ou 

oito milhões de anos. E depois a origem do Homem é também a origem dos 

hominoideae, com esse pequeno egiptopiteco e a sua longa cauda, há trinta e 

cinco milhões de anos.95 

O autor convida ainda a subir ao fim do Cetáceo, há 70 milhões de anos, época 

em que os últimos dinossauros desapareceram, onde encontramos os primeiros 

macacos, descendentes dos insectívoros.”96 

Assim sendo, como marcas específicas no processo de hominização, podemos 

indicar as seguintes: 

Posição erecta e locomoção bípede (hominídeos); libertação da mão e uso de 

utensílios, aumento do cérebro, organização superior do sistema nervoso 

(associar, simbolizar, inventar), maior dependência da cultura do que do instinto 

e passagem do mero uso de sinais à utilização criativa de signos: começa o que 

Cassirer97 designou de animal simbólico. 

“Esta caracterização do género Homo é ainda, segundo Coppens, a que em rigor 

pode ser verificada. Na penumbra, para não dizer no escuro, é a data de origem 

de cada uma dessas características. Ainda que o uso de utensílios pareça 

anterior ao Homo e a preparação dos órgãos de fonação tenha sido um processo 

de construção lento, a capacidade de jogar com os signos sem os destruir e para 

comunicar com sentido, parece ter emergido com ele, bem como o domínio do 

fogo, o trato sensível e de respeito pelos cadáveres ou as actividades como a 

pintura que parecem ser posteriores a ele. (…) Não é de estranhar que alguns 

investigadores retrocedam até ao Homo habilis ou até aos últimos 

australopitecos para designar características como as da nossa espécie actual. 

No entanto, estas são questões que não podem ser resolvidas somente com os 

                                                           
 
95 COPPENS, Y. – Origem do mundo, p. 158 
 
96 Id. – O homem. In REEVES, Hubert (et alii) – A mais bela história do mundo: os segredos das nossas 
origens. Gradiva, Lisboa, 1997, p. 100. 
 
97 CASSIRER, E. – Na Essay on Man, Yale University Press, New Have, 1994. 
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dados fósseis no âmbito exclusivo da paleontologia.”98 

 

Enfatize-se o facto de que “o primeiro passo importante na encefalização 

chegou com o advento do género Homo, e o crescimento adicional do cérebro 

acompanhou virtualmente cada passo na estrada que conduz à moderna 

humanidade.”99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
98 TORRES LIMA, António Carneiro – Bioética e Antropologia. Colectânea Bioética Hoje – VIII, 2004. 
pp. 134-135. 
 
 
99 DONALD, Merlin – Origens do Pensamento Moderno, Serviço de Educação Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1999, pp. 137-138. 
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HOMO HABILIS 
 

“Os habilinos pareciam-se muito com os australopitecíneos no tamanho e na 

aparência geral. Pesavam 40 quilos, caminhavam erectos, tinham uma forma de 

crânio similar, excepto um pouco menos de prognatismo. 

Todavia diferiam em dois aspectos importantes: o seu tamanho relativo do 

cérebro era ligeiramente maior e parece terem fabricado utensílios simples de 

pedra, se bem que ainda seja discutível se seriam os únicos utilizadores dessas 

ferramentas, com cerca de 2,5 milhões de anos, descobertas ao pé dos seus 

restos. (É possível que os últimos australopitecíneos também tenham usado 

utensílios de pedra simples.) 

O EQ dos habilinos chegou aos 4,5, contra a média de 3,4 para os 

australopitecíneos.”100 

 

Note-se que a sua face é ainda primitiva, mas é menos projectada que no 

Australopithecus africanus. 

Os dentes traseiros são mais pequenos, mas consideravelmente maiores que nos 

humanos actuais. 

O tamanho médio do cérebro, 650 cc, é marcadamente maior que nos 

Australopithecus, mas ainda menor que a média dos erectus. 

Estimativas do aumento do tamanho do crânio habilino dependem em grande 

parte do famoso crânio 1470 descoberto por Richard Leakey no Lago Turkana, 

no Quénia, em 1972, que tinha uma capacidade de 775 cc (Leakey, 1973). No 

entanto, outros fragmentos de crânios não apontam para um tamanho médio tão 

grande dos cérebros habilinos. 

De facto, o crânio 1470 é uma excepção em vez da regra. A maior parte dos 

crânios do Homo habilis parecem-se muito com os dos australopitecíneos 

gráceis e estão mais próximos dos 600 cc em volume.  

A forma do cérebro é também mais humana. A saliência na área de Broca, 

                                                           
 
100 DONALD, Merlin – Origens do Pensamento Moderno, Serviço de Educação Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1999, p. 138. 
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essencial à fala, é visível numa das estruturas cerebrais de um habilis, indicando 

uma provável capacidade de fala rudimentar. 

A sua altura seria de aproximadamente 127 cm, com um peso de, 

aproximadamente 45 kg, apesar de as fêmeas poderem ser menores. 

A sua alimentação incluiria também carne, como parece indicar a presença de 

ossos de animais com vestígios de corte de utensílios de pedra encontrados 

juntamente com os seus restos fósseis. 

Desde a sua descoberta que tem sido uma espécie envolta em controvérsia. 

Alguns investigadores nunca o aceitaram, defendendo inclusive que todos os 

vestígios fósseis de habilis devem ser integrados quer nos Australopithecus, 

quer nos Homo erectus. 

Contudo, actualmente muitos sustêm que o habilis combina características de 

pelo menos duas espécies diferentes de Homo. 

Uma das árvores mais recentes de evolução genealógica indica como 

antepassado directo do habilis o Australopithecus anamensis. 

 

“A razão principal de os habilinos serem classificados como Homo, em vez de 

australopitecíneos, é o facto evidente de possuírem utensílios de pedra; salvo 

este aspecto, parecem-se muito com os australopitecíneos e tiveram um modo 

de vida semelhante a estes. 

Os habilinos são uma espécie controversa, por causa de haver tão poucos 

esqueletos para usar na sua reconstituição. Brace (1979) considerou-os como 

sendo uma subespécie australopitecínea tardia, em vez de Homo. Além disso, o 

elo entre eles e a cultura de artefactos Oldowan não é nem aproximadamente tão 

forte como os elos entre espécies hominídeas e as culturas que fabricaram 

utensílios posteriormente. De facto, o elo é simplesmente a falta de uma 

alternativa credível; as datas atribuídas às mais antigas ferramentas Oldowan 

correspondem, aproximadamente, àquelas que são atribuídas aos restos dos 

primeiros habilinos, embora as descobertas mais antigas o sejam, na realidade, 

mais que quaisquer restos de habilis. 

(…) 

Em conclusão, os habilinos parecem ser uma espécie hominídea de fronteira, 

talvez um tipo de transição dos australopitecíneos para o homo erectus. O seu 

EQ é difícil de estabelecer mas parece ser significativamente maior que o dos 
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australopitecíneos. O crânio 1470,mesmo que seja um caso único, parece 

confirmar a existência de um hominídeo com grande cérebro já há 2 ou 3 

milhões de anos atrás. A cultura de ferramentas Oldowan é muito primitiva, o 

que juntamente com a sua estratégia de sobrevivência conservadora não aponta 

para uma grande diferença cognitiva em relação aos australopitecíneos.”101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
101 DONALD, Merlin – Origens do Pensamento Moderno, Serviço de Educação Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1999, pp. 139-140. 
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HOMO ERECTUS 
 

“Esta é uma espécie muito bem documentada, com muitas confirmações 

independentes de evidências arqueológicas derivadas de uma variedade de 

localizações. Têm sido descobertos esqueletos completos e crânios, numerosos 

utensílios e artefactos e, para especimens tardios, até acampamentos completos. 

Além disso, não há possibilidade de confundir o Homo erectus com uma 

espécie anterior. O Homo erectus é claramente diferente dos australopitecíneos 

e habilinos – muito mais humanos na aparência, no tamanho do cérebro, na 

estatura e cultura. Com esta espécie, um limiar da maior importância foi 

franqueado na evolução humana. 

O Homo erectus apareceu há 1,5 milhões de anos e sobreviveu até há várias 

centenas de milhares de anos atrás. Um certo número de mudanças 

morfológicas fundamentais marcou o aparecimento desta nova espécie.”102 

 

A face tornou-se mais plana, mas como no habilis, a face do erectus tinha 

proeminentes maxilares com grandes molares, sem queixo, com uma zona 

relativamente demarcada sobre os olhos e um crânio longo e baixo. 

O cérebro aumentou, a princípio de cerca de vinte por cento para 900cc. mas, 

eventualmente, no Homo erectus tardio, para 1100cc. ou cerca de oitenta por 

cento da capacidade craniana do homem moderno, isto é, com uma dimensão 

cerebral variando entre 750 e 1225 cc. 

Em alguns exemplares asiáticos surge o crânio com a crista sagital. 

A altura da espécie aumentou consideravelmente acima dos habilinos, para um 

pouco mais de um metro e cinquenta e cinco. 

O esqueleto é mais robusto que o do Homem actual, implicando uma maior 

força. 

“Na aparência, o Homo erectus parecia bastante humano mas tinha uma 

proeminente arcada supraciliar, uma testa que era ainda encurvada para trás, 

quando comparada com os modernos humanos, e um espessamento do crânio na 

parte de trás do crânio. A face era ainda prognática. 
                                                           
 
102 Ibidem, pp. 140-141. 
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Têm sido feitos moldes de diversos crânios de Homo erectus, e podem 

observar-se as marcas exteriores mais significativas da anatomia do cérebro: as 

fissuras de Roland e de Sylvian, os grandes lobos frontais e temporais, o lobo 

parietal expandido e o cerebelo aumentado. O cérebro estava a expandir-se no 

sentido da sua existência moderna, sem qualquer mudança drástica na forma 

global. O EQ atingiu o valor 5 e nos especimens tardios está próximo dos 6 

(Jerison, 1973).” 103 

As proporções do corpo variam: o Rapaz de Turkana é alto e magro, como a 

maior parte dos humanos actuais dessa mesma zona geográfica; os poucos ossos 

das extremidades do Homem de Pequim indicam um indivíduo mais pequeno, 

de aspecto robusto. 

Dos estudos realizados no esqueleto do “Rapaz de Turkana”, depreende-se que 

o erectus teria sido mais eficiente a caminhar que o Homem moderno, cujos 

esqueletos tiveram que se adaptar para permitir o nascimento de crianças com 

crânios substancialmente maiores. 

O Homo habilis e todos os Australopithecus foram encontrados somente em  

África, mas o erectus aparece localizado em áreas geográficas mais alargadas, 

como a Ásia, a Europa e a África. 

Note-se que a expansão do cérebro no Homo erectus foi acompanhada por um 

crescendo na manufactura de utensílios.  

O testemunho neste caso é extenso e sólido, quando comparado com o 

testemunho mais ténue dos utensílios habilinos. 

“Algumas das primeiras e mais antigas descobertas relacionadas com o Homo 

erectus são associadas aos utensílios de pedra do tipo Oldowan, mas a maioria é 

associada a um conjunto de ferramentas mais sofisticado, identificado com a 

cultura acheuliana. O conjunto de ferramentas acheuliano manteve-se em uso 

durante mais de um milhão de anos e tem sido encontrado em diversos lugares 

através da Europa, Ásia e África. As principais ferramentas são machados de 

mão e cutelos, mas também existiam uma série de outros dispositivos. A 

qualidade dos utensílios era muito maior que a do conjunto Oldowan, e poder-

                                                           
 
103 DONALD, Merlin – Origens do Pensamento Moderno, Serviço de Educação Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1999, p. 141. 
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se-ia dizer serem qualitativamente diferentes em termos da quantidade de 

planificação e organização requerida para a sua produção. Sem dúvida alguma 

estes utensílios são manufacturados, com um acabamento considerável.”104   

 

Os sítios mais recentes dos erectus nas Cavernas de Choukoutien, na China, 

confirmam a prova de utilização contínua do fogo na mesma localização 

400000 anos atrás, e uma tradição provável de caça em grupo, como parecem 

atestar locais escavados onde surgem em associação com os seus artefactos 

largas dezenas de ossos de animais, muitas vezes de grande porte. 

Também foram referenciados na China e no Quénia locais onde o uso do fogo 

era mais antigo. 

“Pensa-se que o Homo erectus tenha mudado significativamente nos padrões de 

alimentação e, naturalmente, na estratégia global de sobrevivência. Os padrões 

de dentição do erectus indicam uma notável mudança na dieta, sugerindo um 

carnívoro omnívoro. A base do crânio é mais encurvada que nas espécies mais 

antigas, indicando uma ligeira descida da laringe; contudo, Lieberman (1984) 

não concluiu a partir daqui que o erectus possuía qualquer forma de linguagem, 

mas antes que a leve descida da laringe o libertou da respiração nasal 

obrigatória, permitindo a inalação de grandes quantidades de oxigénio através 

da boca, de que têm necessidade as grandes criaturas bípedes. Esta adaptação 

pode ter conduzido ao começo da descida posterior da laringe e ao 

desenvolvimento do tracto vocal supralaríngeo nos humanos modernos.”105 

Outros dados importantes para a compreensão deste imenso puzzle, foi a 

descoberta em Espanha de fósseis pertencentes a um hominídeo denominado 

Homo antecessor que situa a barreira cronológica dos Homo na Europa algures 

nos 780000 anos; é conhecido também o achado de Atapuerca, que nos revela 

um Homo erectus europeu, com mais de 700000 anos. 

Todos estes elementos associados ao facto de terem sido descobertos 

acampamentos sazonais estáveis, sugerindo que a espécie tinha uma estrutura 

social sustentável desde o princípio, construída, provavelmente, com base nas 

                                                           
 
104 DONALD, Merlin – Origens do Pensamento Moderno, Serviço de Educação Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1999, pp. 141-142. 
 
105 Ibidem, p. 142. 
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estratégias se sobrevivência, (que Lovejoy propôs para os australopitecíneos e, 

por extensão, para os habilinos), revelam-nos ideias que nos submetem para 

uma espécie com determinados focos geográficos que utilizavam para a caça 

sazonal cooperativa de animais de grande porte, o que representa uma melhoria 

em relação ao consumo ocasional de animais mortos, que se pensa ser 

característico dos habilinos. 

As migrações eram características desta espécie e, ao longo de um período de 

várias centenas de milhares de anos, o erectus espalhou-se a partir de África 

para a Europa e Ásia, alcançando lugares dispersos como a China, Indonésia e 

França. 

“Esta capacidade migratória demonstra que se trata de uma criatura 

completamente diferente, em termos de adaptabilidade e recursos cognitivos, de 

qualquer outra anterior. A principal impressão que o erectus deixa é a de uma 

criatura sistemática e organizada, capaz de caçar e manufacturar utensílios 

cooperativamente, cozinhar alimentos, transmitir competências através das 

gerações e crescer culturalmente, embora muito lentamente se comparada com 

os humanos modernos.”106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
106 Ibidem, p. 143. 
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HOMO SAPIENS 
 

“A última fase na encefalização dos hominídeos surge com achegada do Homo 

sapiens, há aproximadamente 200000 a 100000 anos atrás. O último aumento 

no tamanho do cérebro consistiu no incremento de cerca de 20 por cento no seu 

volume global.”107 

As formas arcaicas de Homo sapiens aparecem pela primeira vez há cerca de 

500000 anos. 

O termo “arcaico” cobre um grupo bastante diverso de crânios que apresentam 

características mistas de Homo erectus e Homem moderno. 

A dimensão média do cérebro é maior que a do erectus e menor que a maioria 

dos humanos actuais, medindo aproximadamente 1200 cc e apresentando um 

crânio mais redondo que o erectus. 

O esqueleto e a dentição são frequentemente menos robustos que a deste último, 

mas substancialmente mais que no Homem moderno. 

A maioria continua a apresentar uma zona sobre os olhos acentuada e testa e 

queixo recuados. 

Não existe uma clara divisão entre os últimos erectus e os sapiens arcaicos, e 

muitos fósseis datados entre 500000 e 200000 são difíceis de classificar como 

pertencentes a um ou a outro elemento.  

Com esta espécie constatou-se uma aceleração notória e contínua da taxa de 

mudança cultural. 

As ferramentas não se modificaram inicialmente; note-se que as ferramentas 

acheulianas sobreviveram até datas bastante recentes, mas porém, cerca de 

100000 anos atrás, emergiu a cultura mousteriana, e a manufacturação de 

utensílios tornou-se gradualmente mais perfeita, até ser revolucionada nas 

culturas Mesolíticas e Neolíticas. 

“Rituais, artes, mitos e organizações sociais desenvolveram-se e floresceram em 

rápida sucessão. Um factor cognitivo novo foi obviamente introduzido na 

                                                           
 
107 DONALD, Merlin – Origens do Pensamento Moderno, Serviço de Educação Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1999, p. 143. 
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análise. A capacidade humana para a contínua inovação e mudança cultural 

tornou-se a nossa característica mais proeminente.”108  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
108 DONALD, Merlin – Origens do Pensamento Moderno, Serviço de Educação Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1999, p. 144. 
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HOMO SAPIENS NEANDERTHALENSIS 
 

Os Neandertais viveram maioritariamente em climas frios e as suas proporções 

corporais são semelhantes às das actuais populações das regiões frias: baixas e 

sólidas, com membros curtos, facilitando a retenção de calor. 

Os Homens mediam em média 168 cm. 

Os ossos eram fortes e pesados, mostrando sinais de uma poderosa estrutura 

muscular. 

Deviam ter sido extraordinariamente fortes pelos padrões actuais, evidenciando 

os seus esqueletos uma vida dura e brutal, que raramente passaria os 30 anos de 

idade. 

Foram formidáveis caçadores, como parecem evidenciar numerosas armas e 

utensílios encontrados, mais avançados que os do erectus. 

Foram de igual modo as primeiras populações que criaram rituais funerários, 

com o enterramento mais antigo datado de há cerca de 100000 anos. 

A área de dispersão dos Neandertais é vasta, incluindo a Europa e o Médio 

Oriente. 

Na Europa Ocidental possuem normalmente uma constituição mais robusta, 

sendo intitulados de “Neandertais clássicos”. 

Noutras partes parecem menos exageradamente robustus. 

Recentemente, uma recolha de ADN permitiu concluir que os Neandertais não 

são particularmente relacionados com nenhum humano moderno, lançando a 

hipótese de se tratar de uma espécie autónoma. 

De igual modo, as descobertas levadas a cabo em Zafarraya (Espanha) parecem 

apontar a sua existência ainda há 27000 anos e indicando a Península Ibérica 

como o seu derradeiro habitat. 

A probabilidade da sua fusão com a espécie sapiens sapiens, sua 

contemporânea, parece reforçada com as recentes descobertas em Leiria de 

restos ósseos de uma criança aparentemente com traços comuns às duas 

espécies.  
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HOMO SAPIENS SAPIENS  
 

As formas mais modernas de Homo sapiens apareceram pela primeira vez há 

cerca de 120000 anos. 

Há cerca de 40000 anos, com o aparecimento do Homem de Cro-Magnon, a 

utensilagem torna-se marcadamente mais evoluída e sofisticada, com o uso 

variado de materiais como osso e armações de animais, incluindo novos 

implementos no fabrico de roupagem, escultura e gravação. 

Materiais de fino retoque, na forma de utensílios decorados, colares, imagens 

em marfim de homens e animais, figuras em barro, instrumentos musicais e 

espectaculares pinturas em grutas e gravuras ao ar livre, aparecem por volta de 

20000 anos. 

A capacidade média do cérebro dos humanos modernos é de aproximadamente 

1350 cc. 

A testa ergue-se destacadamente, a zona sobre os olhos é ténue ou ausente, o 

queixo proeminente, e o esqueleto muito grácil. 

Mesmo dentro dos últimos 100000 anos, um longo período em direcção a uma 

estrutura dentária de molares mais pequenos e decrescente robustez pode ser 

perfeitamente discernido. 

A face, maxilar e dentes de humanos do Mesolítico (cerca de 10000 anos) são 

sensivelmente 10% mais robustos que os nossos. 

Os Homens do paleolítico Superior (cerca de 30000 anos) eram 20 a 30% mais 

robustos que os exemplos actuais europeus e asiáticos. 

Mesmo no presente, populações como as de aborígenes australianos apresentam 

dentes com dimensões mais próximas das dos sapiens arcaicos. 

A adaptabilidade ao meio, forma de produção, alimentação e outras variáveis 

desenvolveram uma selecção natural durante os últimos 10000 anos.  

Em suma, se folhearmos os manuais de zoologia, a classificação do Homem 

(Homo sapiens sapiens) encontrada é a seguinte: 

 pertence ao reino animal, tipo ou phylum dos cordados, classe dos mamíferos 

(que se reportam a mais de 140 milhões de anos), ordem dos primatas (que se 

reportam a mais de 70 milhões de anos), subordem dos antropóides, super 
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família dos hominóides, família dos hominídeos (que remontam a mais de 7 

milhões de anos), género Homo (que se reportam a 2 ou 3 milhões de anos), 

espécie Homo sapiens (que se situa entre 100000 e os 300000 anos).109 

Importante será de enfatizar o facto de que no século XVIII, Lineu estabeleceu 

o inventário proveniente dos estudos antigos e classificou segundo géneros e 

espécies – indicação binária – em dimensão arbórea ascensional: famílias, 

ordens, classes, reinos.  

“De acordo com todas as estimativas que têm sido feitas, o número de seres 

humanos agora existentes, é calculado com cerca de dois biliões e meio. Perante 

o esmagador problema de ter que tratar com um número tão elevado de 

objectos, o antropólogo é forçado a classificar a humanidade em grandes 

grupos. Habitualmente, as tentativas de grandes classificações baseiam-se em 

processos que há muito têm sido postos em prática por especialistas de todas as 

formas das coisas vivas. Sumariando as divisões que qualquer classificador 

competente escolheria, apresenta-se a seguir a classificação biológica do 

homem moderno:”110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
109 LUCOTTE, Gérard – Eva Era Africana, trad. de Augusto Joaquim, Ed. Terramar, Lisboa, 1998. 
 
110 TITIEV, Mischa – Introdução à Antropologia Cultural, 9ª Ed., Fundação Calouste 

Gulbenkian, Lisboa, 1969. 
 



REGADAS, SUSANA----------------------------------------------------------------------TESE DE MESTRADO 

 303

 

Reino Animal 

Sub-Reino Metazoário 

Filo Cordados 

Sub-Filo Vertebrados 

Classe Mamíferos 

Subclasse Uterinos 

Ordem Primatas 

Subordem Antropoidea 

Família Hominídea 

Género Homo 

Espécie Sapiens 

 

Quadro 2 – Classificação biológica do Homem Moderno 

 

Actualmente111, a taxonomia é mais precisa e mais complexa. Começa com as 

aportações que vão da biologia molecular ao estudo paleontológico dos achados 

de esqueletos fossilizados, passando pelas neurociências ou pela genética das 

populações.112  

A este nível reflexivo, já não é tão simples como outrora a definição biológica 

do ser humano, nem tão pouco nos podemos contentar com a tradicional ou 

unidimensional fórmula de animal racional.113 

“ Por consequência, todo este manancial de informações, se, por um lado, 

ilumina os esclarece sobre muitas características dos humanos, por outro amplia 

o horizonte enigmático das nossas originalidades, ou os dados singulares e 

únicos da nossa condição humana, a saber: sobre o drama da nossa condição 

humana -  o da emergência da consciência; da originalidade da emergência da 

                                                           
 
111 TATTERSAL, Ian – L’Émergence de l’homme. Essai sur l’évolution et l’unicité humaine, (trad.) 
Éditions Gallimard, Paris, 1999, p. 119 e ss. 
 
112 CAVALLI-SFORZA, Luca e Francesco – Quem somos nós: A História da Diversidade Humana, 
(trad.) Instituto Piaget, Lisboa, 1997. 
 
113 BATTISTA MODIN – O Homem, Quem é Ele? Elementos de Antropologia Filosófica, (trad.) Ed. 
Paulinas, São Paulo (7ª ed.), 1980. 
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linguagem, da técnica, da arte e da religiosidade. Por isso, alguns preferem 

reservar o termo hominização para a formação, a partir dos primatas, do corpo 

humano, com características como o bipedismo, o polegar oponível, a 

modificação da laringe e o maior desenvolvimento e complexificação do 

cérebro. Desta feita, reservariam o termo humanização para a passagem 

cultural, não meramente biológica, do animal ao ser humano. No entanto, 

também é razoável assentir no carácter bifácico do processo evolutivo que 

desemboca no ser humano, indicando, dessa forma, o seu carácter processual e 

complementar.”114 

“ Em suma, ao longo dos 8 milhões de anos foram-se desenvolvendo e 

aperfeiçoado os utensílios, a capacidade de reflexão, a capacidade de articular 

sons, a capacidade de criar e jogar signos sem os destruir e com eles poder 

comunicar, bem como gradual foi emergindo a organização social. Todo este 

processo em crescendum desembocou no mundo da reflexão, do conhecimento 

e da cultura. O avanço e triunfo do mundo da cultura parece ter feito retroceder 

o do instinto ou impulso natural e o ser humano foi conquistando liberdade, 

responsabilidade e, portanto, dignidade.”115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
114 TORRES LIMA, António Carneiro, Bioética e Antropologia, Colectânea Bioética Hoje - VIII,  Ed. 
Gráfica de Coimbra, 2004, pp. 135-136. 
 
115 Ibidem, p. 137. 
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5 Milhões de 

anos 

A linha hominídea e a 

dos chimpanzés 

separam-se do 

antepassado comum 

 

4 Milhões de 

anos 

Os mais antigos 

australopitecíneos 

conhecidos 

• Postura erecta 

• Partilha de alimentos 

• Divisão do trabalho 

• Estrutura nuclear da 

família 

• Maior número de crianças 

Período de amamentação 

mais longo 

2 Milhões de 

anos 

Os mais antigos 

habilinos conhecidos 

• Como acima, com 

grosseiras ferramentas de 

corte de pedra 

• Maior tamanho do 

cérebro mas variável 

1,5 Milhões de 

anos 

Homo erectus • Cérebro maior 

• Ferramentas mais 

elaboradas 

• Migração para fora de 

África 

• Campos sazonais de base 

      Uso do fogo, abrigos 

0,3 Milhões de 

anos 

Humanos sapientes 

arcaicos 

• Segundo maior aumento 

no tamanho do cérebro 

• Anatomia do tracto vocal 

começando a assumir a 

forma moderna 

0,05 Milhões de 

anos 

Humanos plenamente 

modernos 

 

Quadro 3 – Linha temporal aproximada para a sucessão de hominídeos, em 

milhões de anos, do passado ao presente (adaptado de Merlin Donald) 
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ENCEFALIZAÇÃO E LINGUAGEM 

 

 

ORIGEM E EVOLUÇÃO DA LINGUAGEM: COMO, 
QUANDO E PORQUÊ? 
 

"Descodificar a evolução humana no modo e no tempo em que decorreu, implica a 

validação de cadeias de inferências, elas próprias deduzidas de factos fragmentários que 

constituem o horizonte de informação..." (Vieira 1995: 15) 

 Como e quando a linguagem "aconteceu", quem foram os felizes contemplados com tal 

"inovação" e porquê? 

 Questões para as quais muitos almejam respostas. Contudo, algumas dessas respostas 

parecem teimar em permanecer na bruma de uma qualquer manhã. Não há como ir 

procurando pistas enquanto se espera que o nevoeiro se dissipe e dele surja não a figura 

de D. Sebastião, mas dos nossos ancestrais, que quais druidas "inventaram" esta mágica 

poção que me permite estar aqui a comunicar.  

Comunicar pensamentos que brotam da mente, alguns nunca pensados antes, não 

fazendo sequer parte do background de informações de quem digita estas palavras. 

Sobre os quais, porém, é possível formular ideias, construir sequências lógicas. As 

ideias e reflexões, serão lidas, entendidas e eventualmente conversadas. Quando e se 

forem conversadas permitirão rememorar muitas outras coisas conhecidas e 

eventualmente não aqui escritas. 

O autor, Philip Lieberman, admitindo embora que o EQ é importante, argumenta que a 

capacidade intelectual humana resultou mais de uma adaptação especializada do que de 

uma encefalização per si. 

Admitiu que a encefalização, o bipedalismo e as várias mudanças culturais verificáveis 

que os acompanharam, conduziram os hominídeos até um nível cultural primata nunca 
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antes atingido. A linguagem vem alterar esse facto e iniciou a rápida evolução cultural 

cumulativa que conduziu à moderna sociedade humana. 

“A teoria da evolução da linguagem de Lieberman (1973, 1975, 1984) relacionou 

firmemente a chegada da linguagem com uma adaptação linguística especial, que se 

manifestou tanto na anatomia geral como na organização funcional do cérebro humano. 

Lieberman defende que a linguagem chegou muito recentemente, com o tracto vocal 

especializado dos modernos humanos, quer dizer, com o advento do Homo sapiens 

sapiens. Através de uma complexa cadeia de raciocínios assumiu uma forte posição 

teórica, que declara como uma hipótese que pode ser testada.”116  

Mas contudo, “Antes do século XVII, a preocupação principal daqueles que se 

debruçaram sobre a origem da linguagem era saber se ela teria uma origem divina ou 

era uma invenção humana. A maioria dos autores Gregos e Romanos, Cristãos e 

Muçulmanos acreditava que a linguagem era uma dávida de Deus. Deus deu a Adão e 

língua primordial, que a maior parte dos escritores ocidentais pensava ser Hebreu, 

enquanto os árabes pensavam ser árabe clássico. As teorias da intervenção divina 

podem ser consideradas a forma original da teoria da descontinuidade. 

Pelo contrário Platão acreditava que a linguagem tinha origens humanas e aludia à 

linguagem gestual dos surdos como evidência de que a forma da linguagem não era 

fixa. A posição de Platão é compatível com alguns teóricos modernos da aprendizagem, 

que defendem que a linguagem é um subproduto de uma capacidade mais geral para 

aprendizagem (por exemplo, Skinner, 1957). 

Os Estóicos colocaram a origem da linguagem na onomatopeia, ou seja na imitação de 

sons associados àquilo que ia ser nomeado. De facto, a palavra “onomatopeia” quer 

dizer, literalmente, “fazer uma palavra”. 

                                                           
 
116 DONALD, Merlin – Origens do Pensamento Moderno, Serviço de Educação Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1999, pp. 144-145. 
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No século dezassete as teorias da origem da linguagem começaram a proliferar. De uma 

maneira geral defendiam que a linguagem deve ter começado com gestos manuais 

(Cresol, 1620; Dalgarno, 1661; Bulwer, 1644).  

Descartes (1637) afirmava que a linguagem era o fundamento da razão humana e que, 

por si própria, elevava o homem acima do seu corpo, que era um autómato. 

Samuel Pepys (1661) observou que os macacos tinham aparência humana e que talvez 

fossem capazes de aprender linguagem gestual. 

No século dezoito, as teorias da linguagem que estavam na moda tinham um cariz 

biológico, especialmente em França, e, embora evolução não fosse ainda a palavra 

chave, todos eles pareciam concordar que a teoria da linguagem teria de providenciar 

uma ponte entre o estado pré-linguístico do tipo do macaco e a linguagem humana 

moderna. Pensava-se que a linguagem primordial era concreta – isto é, sem conceitos 

abstractos – e baseada em expressões faciais, gestos da mão e do corpo e vocalizações 

primitivas que tinham uma qualidade imitativa (Condillac, 1746; Rousseau, 1755). Os 

sons mais antigos de uma quase linguagem seriam interjeições monossilábicas (Viço, 

1750) ou modulações de melodias (Blackwell, 1735). 

La Mettrie (1748) especulou que talvez os macacos pudessem ser ensinados a usar a 

linguagem. Na Inglaterra, Adam Smith (1804) tentou constituir uma teoria das origens 

da linguagem baseada nas leis da associação e da imitação. Esta exploração de teorias 

da linguagem no século dezoito terminou com o pico de interesse final no trabalho de 

Abbé Sicard (1790) com os surdos e no de Itard (1801) com o “Wild Boy of Aveyron”. 

O interesse neste assunto desapareceu durante quarenta anos e só foi renovado quando a 

teoria da evolução já andava no ar.” 117 

Note-se que para Charles Darwin, a linguagem era um dos aspectos mais característicos 

da vida mental humana. 

No entanto, questionava-se sobre se era qualitativamente diferente dos sistemas de 

comunicação dos animais. Este autor, examinou de forma atenta e minuciosas a questão 
                                                           
 
117 DONALD, Merlin – Origens do Pensamento Moderno, Serviço de Educação Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1999, pp. 38-39. 
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dos aspectos únicos da linguagem, centrando-se nos aspectos perceptivos e motores. Fez 

notar que muitos animais produzem aquilo a que chamamos “tons de voz”, que 

constituem modulações dos seus gritos característicos. 

Para além disso, reparou que os animais são capazes de discriminar entre diferentes 

palavras e frases curtas. Desta forma, a discriminação auditiva, per si, especialmente em 

tempos curtos, não parece ser a base da nossa capacidade específica. 

“Os homens usam expressões faciais e gestos que se assemelham aos dos animais e 

combinam-nos com sons, como os que expressam dor, medo, surpresa, raiva e alegria, 

para transmitirem significado que também pode ser comunicado pela linguagem.” 118  

Darwin tentou levar cautelosamente a sua audiência para longe dos fortes e enraizados 

preconceitos humanistas com o objectivo de concluir que, mesmo no assunto da 

linguagem, temos deveras muito em comum com os nossos primos mamíferos. 

Isto traduzia uma extrema importância no que concerne à sua teoria do gradualismo e da 

continuidade. Era central para o argumento gradualista demonstrar que alguns dos 

blocos de construção da linguagem já estavam presentes nos macacos. 

É fascinante ousar pensar no privilégio biológico que é a linguagem humana, ao mesmo 

tempo que angustiante ousar pensarmo-nos privados desta capacidade de estabelecer 

relação. Relação de mim para mim, de mim para os outros e vice-versa. Relação que, 

porque existe linguagem, está para além de mim, confundindo-se em cada gesto, em 

cada postura, ou papel que assumamos durante a nossa existência. 

A linguagem articulada é uma adaptação única dos humanos e contudo a natureza desta 

singularidade e da sua base biológica é extremamente difícil de definir. 

O que distingue todas as linguagens humanas das comunicações não linguísticas nos 

outros animais? 

                                                           
 
118 DONALD, Merlin – Origens do Pensamento Moderno, Serviço de Educação Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1999, p. 46. 
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Definir linguagem no sentido de querer para ela uma ideia acabada, seria muita 

pretensão. Mas para não incorremos em pensamentos erróneos, poderemos dizer que em 

sentido lato, se fala em linguagem articulada, quando temos fonemas, morfemas, 

associação de morfemas de acordo com regras de sintaxe e referência simbólica. Esta 

referência simbólica inclui coisas cruciais como a semântica, a ausência de referencial, 

ou seja a capacidade de referir coisas não presentes e outras que eventualmente só 

existem em sentido abstracto. Estamos a falar de pensamento reflexivo, abstracto e do 

mundo imaginário (Jones et al. 1992).  

Colocando-nos neste entendimento de linguagem articulada humana estamos a 

considerá-la declaradamente distinta da forma de comunicação que usam outros 

animais, nomeadamente os de quem a nossa distância genética é pequena, os primatas 

não humanos.  

A linguagem destes seres inclui vários tipos de sinais vocais e gestuais harmoniosos e 

usados de acordo com situações definidas (Burling 1993). 

Ao terminar este tópico, achamos pertinente fazer referência ao critério da verificação 

de Popper aplicável às ciências em geral e à Paleoantropologia em particular: algo só é 

verdade até prova em contrário. De facto, convém estarmos conscientes de quão 

efémeras são as respostas, particularmente nesta área do saber.  

"O homem anatomicamente moderno, existente desde há cem mil a duzentos mil anos, o 

que constitui uma espessura mínima na idade da Terra e da Vida, não se encontra 

melhor adaptado do que a maior parte das espécies actuais…" (Vieira 1995: 11) 

Esta citação pretende remeter-nos para o calendário do tempo geológico, e sentirmos de 

facto a nossa pequenez histórica.  

O que ressalta? 

 Somos mais uma entre as múltiplas formas de vida. Infelizmente, a maior parte das 

vezes, sem esta consciência, sentimo-nos senhores da Vida na Terra… Se "olharmos" 

bem, apercebemo-nos da nossa fugaz existência como espécie. 
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Quiçá é esta a beleza da Antropologia e das ciências que hoje lhe estão adstritas; 

conseguir ler o Homem à luz dos outros seres vivos, não colocando-o num pedestal, mas 

numa posição de relações e interdependências evolutivas com os restantes seres vivos.  

O que nos propomos fazer neste trabalho é uma súmula síntese do quando, como e 

porquê surgiu a linguagem. É obvio que não existem fronteiras entre como, quando e 

porquê, donde necessariamente estas três perguntas têm respostas que se interpenetram.  

Algumas interpretações diferentes são possíveis para explicar as questões que se 

prendem com a linguagem articulada. Já relativamente à emergência do bipedismo e da 

encefalização, "atributos" que teriam que ter estado presentes para permitir tal 

"novidade", parece não restarem muitas dúvidas quanto ao seu timing de ocorrência. O 

processo de encefalização, aumento da massa encefálica, que ocorreu no decurso da 

evolução da nossa espécie, terá tido lugar após a emergência do bipedismo. 

Relativamente ao bipedismo, e à sua evolução e consequências para os hominídeos, terá 

resultado numa encefalização progressiva desde os australopitecíneos até nós. Porque a 

encefalização progressiva que teve lugar se prende, como veremos, com todo o 

"percurso" para a evolução de uma linguagem articulada, serão focados alguns aspectos 

que consideramos pertinentes e que advêm do estudo do referido processo de 

encefalização. Achámos igualmente útil constituir uma breve descrição anatómica e 

funcional do sistema nervoso humano de forma a poder integrar melhor as comparações 

e ilações daí recorrentes quando comparamos o nosso encéfalo com o de outros 

vertebrados, particularmente com os que, como nós, pertencem à ordem dos Primatas.    
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ALGUMAS DIFERENÇAS ENTRE O CÉREBRO HUMANO E 
OS "OUTROS" CÉREBROS  
 

“O aspecto da evolução física mais amiúde ligado ao aparecimento da capacidade 

cognitiva humana é o tamanho relativo do cérebro. A forma forte da hipótese da 

encefalização sustenta que os primatas podem, eventualmente, ter adquirido uma 

“massa crítica” de córtex, que gradualmente aumentou a capacidade cognitiva geral e 

eventualmente conduziu à capacidade humana para a linguagem (Jerison, 1973). A 

noção de uma massa cortical crítica é, como vimos, central para a hipótese de que uma 

única adaptação – o tamanho do cérebro – seria suficiente para fazer brotar as novas 

capacidades cognitivas dos humanos. 

Mas como deveria ser medida a encefalização? Será o tamanho geral do cérebro, mesmo 

o coeficiente de encefalização, uma medida útil?”119 

Com o progresso da Neurofisiologia, a visão materialista do problema mente/cérebro 

ganhou radicalidade e subtileza; o “mindful brain” de Mountcastle e Edelman, o 

“materialismo emergente” de Bunge, o “homem neuronal” de Changeux, os ensaios de 

C. V. Smith e de Rodríguez Delgado, entre outros exemplos, provam-no sobejamente. 

No entanto, para comparar espécies diferentes, relativamente ao tamanho do cérebro, 

não devemos considerar o crescimento encefálico ontogénico, aquele que faz parte do 

desenvolvimento do próprio indivíduo, mas sim o filogénico, relacionado com a 

evolução das espécies.  

O volume do cérebro, aumenta com a superfície corporal (que contém os receptores 

tácteis). Assim é incorrecto comparar directamente os volumes encefálicos de dois 

animais de diferentes tamanhos, sendo melhor comparar o índice de encefalização – 

quociente entre o volume encefálico e a superfície corporal. Em termos relativos, são os 

primatas não humanos e o Homem que têm os maiores cérebros em relação ao tamanho 

                                                           
 
119 DONALD, Merlin – Origens do Pensamento Moderno, Serviço de Educação Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1999, p.133. 
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corporal. O nosso cérebro é três vezes maior do que o tamanho previsto para um primata 

não humano, com igual peso. 

A outra diferença importante reside nas proporções das suas partes constituintes, 

havendo uma “inflação” do cerebelo e do neocórtex (designação do córtex mais 

desenvolvido). Também o córtex motor do cérebro humano ocupa mais um terço do 

espaço que ocupa nos primatas não humanos.  

Uma das inovações tem a ver com a importância que o sentido da visão passa a ter em 

detrimento do sentido do olfacto.  Ganhámos no córtex pré-frontal, um aumento das 

áreas de Broca e de Wernicke, ligadas à produção e entendimento da linguagem.  A 

grande "inovação" no cérebro humano é um córtex super desenvolvido. Mas nesta 

"inovação" o tamanho significa pouco, o que faz a diferença é o arranjo. 

De facto, três características são óbvias nas diferenças entre o nosso cérebro e o dos 

"outros": grande tamanho relativo, assimetria entre hemisférios, e redução das nossas 

capacidades olfactivas versus incremento nas áreas de Broca e de Wernicke.  

Note-se que a estrutura complexa do cérebro só pode ser correctamente entendida se for 

vista como uma subunidade, tão eminente quanto se queira, na estrutura total do corpo. 

O Homem não é um cérebro que governa a actividade do resto do corpo, como o capitão 

a do navio sob as suas ordens. 

O Homem é um corpo vivente cuja vida no mundo, vida pessoal, vida humana, requer a 

existência de um órgão perceptor do mundo e rector da acção pessoal sobre ele: o 

cérebro. Sem o nosso coração e o nosso aparelho digestivo, a actividade do nosso 

cérebro não seria o que é e sem o nosso cérebro, a actividade do nosso coração e a do 

nosso aparelho digestivo não seriam o que são. 

“Uma rã descerebrada não é uma rã, é apenas o resto artificial de uma rã. Um corpo 

humano descerebrado – esse que em coma profundo só artificialmente respira – não é 

um homem, não é mais que uma quase-mecânica e por vezes remota possibilidade de o 

ser. 

 Quem seria capaz de fazer um cérebro anatómica e fisiologicamente isolado? 
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As propriedades sistemáticas do cérebro, como as de qualquer estrutura física, não são o 

resultado da soma ou combinação das partes ou regiões nele discerníveis, mas a 

actualização da capacidade de as executar que o cérebro, enquanto estrutura, possui. E 

uma vez que a estrutura do cérebro se vai constituindo gradualmente ao longo do 

desenvolvimento do embrião, gradualmente também irá enriquecendo ao mesmo tempo 

que, no decorrer do desenvolvimento, se irá diversificando a lista das suas propriedades 

sistemáticas. Em resumo: assim que as propriedades sistemáticas revelam. A unidade de 

acção de uma estrutura tem prioridade ontológica e cronológica sobre as propriedades 

em que se manifesta.”120  

“O género Homo é assim o último numa longa linha dos mais encefalizados e, por 

conseguinte, mais inteligentes primatas.”121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
 
120  ENTRALGO, Pedro Laín – “ Corpo e Alma – Estrutura dinâmica do corpo humano”, Editora 
Almedina, pp. 295, 296. 
 
 
121 DONALD, Merlin – Origens do Pensamento Moderno, Serviço de Educação Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1999, p. 135. 
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A ESPECIALIZAÇÃO ASSIMÉTRICA DO CÉREBRO 
 

Diz Merlin Donald: 

“Se compararmos a arquitectura representacional tão complexa da mente 

moderna com a dos macacos, temos de concluir que o universo Darwiniano é 

demasiado pequeno para conter a humanidade. Somos de uma ordem diferente. 

Não somos apenas uma outra família dentro da família dos Hominidae, dentro 

da infra-ordem dos Cattarhine, pertencente à subordem dos Anthropoidae, e 

dentro da ordem dos Primatas. A biologia do século dezanove estava errada de 

uma forma absurda e grotesca, no seu esquema de classificação, porque não 

possuía nenhum vocabulário adequado para avaliar a dimensão cognitiva da 

evolução humana. Foi o erro dos especialistas, um esquema de classificação que 

glorificou a anatomia e menosprezou a mente.”122 

O psiquismo e a conduta do homem são de facto, expressão sistemática da 

estrutura dinâmica do corpo humano.  

Com a sua função própria também o pâncreas e o baço actuam nessa dupla 

realização - psiquismo e conduta - daquilo que o homem é, recorde-se o 

conceito zubiriano de sustentação dinâmica, tão defendido por Pedro Laín 

Entralgo. 

 Mas é evidente que entre todos os órgãos do nosso corpo, se se lhes pode 

chamar órgão quando não o vemos como órganon, como instrumento de algo 

alheio a ele, é o cérebro, que na génese e na execução do psiquismo e da 

conduta desempenha um papel central. 

As funções do cérebro são tão admiráveis quanto misteriosas. 

“We are psychologically so complex – I almost wrote “screwed up” – at least 

partly because of the way in which our brains were built up over the ages, 

structure on structure”.123 

                                                           
 
122 DONALD, Merlin – Origens do Pensamento Moderno, Serviço de Educação Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1999, p. 456 
 
123 TATTERSALL, Ian - Becoming human: Evolution and Human Uniqueness, Oxford University Press, 
1998, p. 210. 
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 No cérebro produzem-se o pensamento, as crenças, as recordações, o 

comportamento e o estado de espírito. É a sede da inteligência e o centro do 

controlo do organismo; coordena as faculdades do movimento, do tacto, do 

olfacto, do ouvido e da vista.  

Permite a formação da linguagem, entender e efectuar operações numéricas, 

compor e apreciar música, visualizar e entender as formas geométricas e 

comunicar com os outros. O cérebro está dotado, inclusive, da capacidade para 

planificar com antecipação e criar fantasias. 

Revê todos os estímulos, quer procedam de órgãos internos, quer da superfície 

corporal, dos olhos, dos ouvidos e do nariz, e, em resposta a estes estímulos, 

corrige a postura corporal, o movimento dos membros e a frequência do 

funcionamento dos órgãos internos. Deste modo, os estados de alerta e de 

espírito são regidos pelo cérebro. 

A capacidade do cérebro humano é única; nem sequer os computadores se 

aproximam destas aptidões. No entanto, tanta sofisticação tem um preço: por 

um lado, o cérebro necessita de uma alimentação constante, com uma exigência 

de débito sanguíneo e de oxigénio muito elevada e contínua (calcula-se em 20 

% do sangue que sai do coração). 

 Por outro lado, uma insuficiência circulatória que dure mais de 10 segundos 

pode causar uma perda da consciência (síncope). Vários factores, como a falta 

de oxigénio, valores anormalmente baixos de açúcar no sangue (hipoglicemia) 

ou substâncias tóxicas, podem produzir uma disfunção cerebral em questão de 

segundos. Felizmente, o cérebro tem mecanismos de defesa que, de modo geral, 

são capazes de evitar tais problemas. 

As três componentes principais do cérebro (ou encéfalo) são: o cérebro 

propriamente dito, o tronco encefálico e o cerebelo. 

O cérebro é formado por massas de tecido pregueado e denso divididas em duas 

metades simétricas (os hemisférios cerebrais direito e esquerdo) por uma fissura 

– sulco longitudinal; estão ligadas no centro por fibras nervosas conhecidas 

como o corpo caloso. 
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 O cérebro, por sua vez, divide-se em quatro lobos: o frontal, o parietal, o 

occipital e o temporal. 

O lobo frontal controla a actividade motora aprendida, como a articulação da 

linguagem, o estado de espírito, o pensamento e a planificação do futuro. Na 

maioria das pessoas, o lobo frontal esquerdo controla o centro da linguagem.  

O lobo parietal interpreta as sensações que recebe do resto do corpo e controla o 

movimento corporal.  

O lobo occipital interpreta a visão.  

A memória e as emoções dependem dos lobos temporais, que permitem a 

identificação de pessoas e de objectos, processam e enquadram acontecimentos 

passados e iniciam a comunicação ou as acções.  

Por baixo do cérebro, na sua base, existe uma série de células nervosas 

dispostas de forma estruturada que se denominam gânglios basais, tálamo e 

hipotálamo. Os gânglios basais colaboram na coordenação dos movimentos, o 

tálamo organiza a transmissão e recepção da informação sensorial às camadas 

superiores do cérebro (córtex cerebral) e o hipotálamo coordena as actividades 

mais automáticas do organismo, controla os estados de sono e de vigília, e 

regula o equilíbrio da água e a temperatura corporal. 

O tronco cerebral regula automaticamente outras actividades fundamentais do 

organismo. Intervém na manutenção da postura e no controlo da deglutição e 

das frequências respiratória e cardíaca. Também controla a velocidade com que 

o organismo consome os alimentos e aumenta o estado de alerta quando é 

necessário.  

Se ocorrer uma lesão muito grave no tronco cerebral, todas estas actividades 

automáticas deixam de funcionar e, em breve, chega a morte. 

O cerebelo está situado por baixo do cérebro e em cima do tronco cerebral. A 

sua função é a coordenação dos movimentos corporais, baseando-se na 

informação que recebe do cérebro sobre a posição dos braços e das pernas e no 

seu tónus muscular. Contribui para a precisão e a uniformidade dos 

movimentos. 
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Tanto o cérebro como a medula espinal estão envolvidos por três membranas 

(as meninges), que são: 

• A pia-máter (a mais interna das três membranas que constituem as 

meninges), que adere à superfície do cérebro e da medula espinal;  

• A aracnóide, fina e semelhante a uma teia de aranha, é a membrana 

meníngea central que serve de canal para o líquido cefalorraquidiano;  

• A dura-máter é a membrana mais extensa e resistente.  

O cérebro e as suas meninges estão contidos numa estrutura óssea resistente e 

protectora, o crânio. 

 O líquido cefalorraquidiano proporciona protecção adicional, banhando a 

superfície do cérebro entre as meninges e enchendo os espaços intracerebrais 

(ventrículos), para além de amortecer as “sacudidelas” repentinas ou lesões 

menores que podem afectar o cérebro. 

Evidenciando alguns dos aspectos anteriormente mencionados, sabemos que na 

primeira metade do século XX, os neurologistas associavam o hemisfério 

esquerdo a todas as funções superiores do sistema nervoso: a fala, a inteligência, 

as formas complexas de percepção e de acção. 

O hemisfério esquerdo seria o maior e o dominante, sendo o direito secundário e 

subordinado. 

Durante os anos 60, estudos feitos em pacientes humanos submetidos a 

neurocirurgias mostraram que ambos os hemisférios estão envolvidos no 

funcionamento cognitivo superior, sendo cada um especializado em diferentes 

modalidades de raciocínio. Concluíram então que as duas metades do cérebro se 

complementam. 

Assim, o sistema nervoso central (SNC) engloba o encéfalo e a espinal-medula. 

No encéfalo humano, o cérebro ocupa quase toda a caixa craniana, sendo a sede 

da motricidade voluntária, da sensibilidade consciente e das faculdades 

intelectuais, como já havia feito referência. 

O hemisfério esquerdo controla a metade direita do corpo e vice-versa, devido a 

um cruzamento de fibras nervosas no bolbo raquidiano. 

Nos mamíferos, sobretudo no Homem, a superfície externa do cérebro, o córtex 

cerebral, apresenta numerosos sulcos que delimitam diferentes lobos, cada um 
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com áreas correspondentes a funções específicas.  

Embora os hemisférios pareçam ser uma imagem em espelho um do outro, 

existe uma assimetria funcional entre eles: um dos hemisférios é o dominante 

em certas actividades nervosas. 

Na maioria dos indivíduos, as habilidades manuais, a percepção da linguagem e 

do discurso são controladas pelo hemisfério dominante, enquanto que a 

percepção espacial, o reconhecimento de expressões faciais e a notação musical 

são interpretadas pelo hemisfério não dominante. 

Em cerca de 90% da população adulta, o hemisfério esquerdo é o dominante 

para a produção e análise da linguagem, sendo este grupo constituído por 95% 

da totalidade de indivíduos destros e 70% de todos os indivíduos canhotos. 

Esta tendência para a mão dominante acompanhar a representação da linguagem 

no hemisfério esquerdo sugere que as duas características estão interligadas. 

Em indivíduos destros, os movimentos da mão esquerda são controlados pelo 

hemisfério direito. Mas, se exigirem um certo grau de perícia, também 

dependem do hemisfério esquerdo. 

O papel do hemisfério direito na linguagem está relacionado com capacidades 

não verbais, como a entoação, o ritmo e expressões faciais. 

Os pacientes com lesões no hemisfério direito têm dificuldade em compreender 

metáforas, anedotas, e o contexto das histórias. 

Os pacientes submetidos à remoção das conexões neurais entre os dois 

hemisférios, isolando o hemisfério direito para evitar o alastramento da 

epilepsia, são incapazes de compreender e de produzir qualquer tipo de 

discurso, embora percebam algumas palavras isoladas. 

A predominância de um ou de outro hemisfério é provavelmente desencadeado 

por diferenças anatómicas subtis presentes no embrião. 

Os recém-nascidos já apresentam alguma assimetria funcional. 

 Durante a infância, um hemisfério torna-se gradualmente dominante sobre o 

outro. A dominância só assume um carácter irreversível a partir dos 10 anos de 

idade. Até lá, a ablação ou a lesão do lóbulo temporal do hemisfério dominante 

não impede o desenvolvimento das capacidades linguísticas normais. Num 

adulto implicaria afasia. 

A causa da assimetria cerebral é desconhecida. Segundo vários estudos, as 

especializações hemisféricas poderão estar relacionadas com diferenças no 
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crescimento relativo dos dois lados. 

Na maioria dos cérebros, as áreas de Broca (responsável pela produção de 

discurso) e de Wernicke (relacionada com a compreensão da fala), são mais 

extensas no hemisfério esquerdo. 

Assimetrias semelhantes são conhecidas em cérebros de outros Primatas e em 

fósseis de hominídeos. Então, o facto da linguagem ser produzida 

preferencialmente num dos hemisférios, poderá resultar da evolução de formas 

ancestrais de assimetria. A dominância relativa de cada hemisfério consiste 

numa relação dinâmica que tende a minimizar interferências competitivas entre 

funções semelhantes presentes em lados opostos do cérebro. 

Mas se tentarmos fazer uma breve resenha histórica/evolutiva, deste órgão, 

poderíamos definitivamente recorrer às sábias palavras de Pedro Laín, que a 

respeito do cérebro – órgão da alma, escreve:  

“Deixando de lado o incompreensível esquecimento de Aristóteles, desde 

Alcméon de Crotona que se pensa que o cérebro é o órgão central da vida 

psíquica, e uma vez que amais sumária inspecção da sua morfologia permite 

notar que o seu aspecto exterior e a sua constituição interna estão muito longe 

de ser uniformes, não é de estranhar que já na Antiguidade tardia atribuíssem 

funções psíquicas diferentes às suas diversas partes. Com a afirmação da 

existência de três ventrículos cerebrais e a distribuição das diferentes faculdades 

anímicas por cada um deles, Possidónio e Nemésio de Emesa foram, por via 

puramente imaginativa, os iniciadores da doutrina das localizações cerebrais. 

Passaram-se séculos. A partir do Renascimento – com Vesálio, Varólio, 

Malpígio, Lancisi, Willis, Wepfer, Sílvio, Leeuwenhoek, Vieussens, Rolando – 

o conhecimento anatómico do sistema nervoso irá progredindo mas, excepto 

num ou noutro ponto isolado, a sua fisiologia continuará a ser puramente 

especulativa. Já no século XIX, a frenologia de Gall, ao mesmo tempo que 

ressuscitava pitorescamente a doutrina das localizações cerebrais, referida agora 

à superfície do cérebro, levou ao seu age a especulação acerca da sede cerebral 

das faculdades e das aptidões psíquicas. Só com o rápido progresso da 

experimentação fisiológica – Bell, Magendie, Flourens, Marshall Hall, Vulpian, 

Fritsch, Hitzig, Goltz, Ferrier – e com as descobertas anátomo-clínicas decisivas 

de Broca e de Wernicke, começará a edificar-se sobre as bases firmes a nova 

fisiologia do cérebro. Os incipientes resultados experimentais de Alcméon e a 
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tese científica deles deduzia – o cérebro, órgão central do psiquismo – 

converteram-se assim em doutrina universalmente admitida. 

Universalmente admitida, sim, mas não igualmente entendida. A discrepância 

produziu-se frente a dois problemas básicos: um de ordem mais filosófica, saber 

se o cérebro não passa de um órgão de um principio de acção ou de um ente real 

superior a ele – alma, mente, psique –, ou se é ele que com a sua actividade 

própria dá lugar ao psiquismo; outro de índole mais científica, saber se a 

unidade de acção do cérebro é o resultado de se integrarem associativamente 

entre si as funções das suas diversas partes, chamemos-lhe centros, esferas ou 

áreas, ou se essa unidade de acção tem como agente um todo anterior e superior 

à actividade de cada uma das suas partes anatómicas.”124 

Fazendo um parênteses, queria só enfatizar alguns factos inerentes à espinal medula e 

aos nervos, elementos esses preponderantes para a compreensão da fisiologia e da 

anatomia do sistema nervoso.  

A medula espinal é uma estrutura frágil e comprida que se estende do tronco cerebral 

em direcção descendente para terminar nas vértebras lombares superiores. 

 É a principal via de comunicação entre o cérebro e o resto do organismo. Assim como 

os ossos do crânio protegem o cérebro, a medula espinal está protegida pelas vértebras 

que formam a coluna vertebral. 

O cérebro125 comunica com grande parte do organismo através das fibras nervosas 

ascendentes e descendentes da medula espinal.  
                                                           
 
124  ENTRALGO, Pedro Laín – “ Corpo e Alma – Estrutura dinâmica do corpo humano”, Editora 
Almedina, pp. 209, 210. 
 

125 O sistema nervoso humano engloba o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. 

Relativamente ao sistema nervoso central (SNC), ele compreende o encéfalo e a medula espinal. O 

encéfalo, alojado no crânio, pesa em média cerca de 1400 g, é constituído por milhares de milhões de 

neurónios, sustentados por um número ainda maior de células nervosas que constituem a nevróglia ou 

células da glia. O encéfalo é composto por três regiões principais: o encéfalo anterior, o encéfalo médio e 

o encéfalo posterior. O encéfalo anterior humano é muito desenvolvido, sendo utilizado principalmente na 

percepção e integração de estímulos sensoriais. O encéfalo médio liga o encéfalo anterior ao posterior e 

nele se encontram os centros para a visão. O encéfalo posterior está principalmente relacionado com os 

reflexos e coordenação das actividades musculares. O encéfalo anterior pode ser dividido em três regiões 

distintas: cérebro, tálamo e hipotálamo. O encéfalo médio do homem é relativamente pequeno  
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reconhecendo-se-lhe duas regiões principais: os pedúnculos cerebrais e os corpos quadrigémeos, estes 

últimos são centros activos dos sentidos da audição da visão e do tacto. Quanto ao encéfalo posterior, é 

formado por três regiões principais: ponte, cerebelo e bolbo raquidiano. 

No encéfalo humano, o cérebro ocupa a quase totalidade da caixa craniana. 

O cérebro é anatomicamente constituído por duas partes simétricas, os hemisférios cerebrais, que se 

encontram divididos por um sulco longitudinal, ou depressão funda chamada fissura (várias outras 

fissuras mais pequenas separam outras regiões do encéfalo). Os dois hemisférios encontram-se ligados 

por fibras nervosas, que constituem o chamado corpo caloso. A superfície externa do cérebro (de cada 

hemisfério) é designada córtex cerebral. O córtex cerebral é liso em todas as classes de vertebrados 

excepto nos mamíferos. Nestes o cérebro apresenta numerosos sulcos e circunvoluções, que têm o seu 

expoente máximo no caso do cérebro humano. As circunvoluções do córtex cerebral conferem ao córtex 

cerebral um aumento de área de actividade (superfície), versus espaço ocupado. 

O córtex cerebral é composto por corpos celulares e dendrites de neurónios (estima-se que existam só no 

córtex 10 biliões de neurónios), a chamada substância cinzenta. A parte interna do cérebro é 

maioritariamente constituída por fibras mielínicas (axónios envolvidos por mielina), a substância branca. 

O córtex cerebral de cada um dos dois hemisférios cerebrais, apresenta, como já foi referido, numerosos 

sulcos e cisuras que delimitam diferentes lobos: frontal, temporal, parietal e occipital. Em cada um desses 

lobos distinguem-se diferentes áreas, cada uma com funções específicas. Determinadas áreas do córtex 

controlam funções específicas. As áreas do córtex adjacentes a essas, designam-se de associação, porque 

interpretam informações recebidas pelas áreas primárias do córtex. O córtex sensitivo, com as suas 

diferentes áreas sensitivas ou sensoriais, recebe e interpreta informações provenientes dos órgãos dos 

sentidos. O córtex motor, constituído pelas diferentes áreas motoras, controla a motricidade voluntária, 

estimulando movimentos como os do olho, das articulações, da linguagem, da marcha, da natação da 

escrita e muitos outros. As áreas de associação processam a análise dos impulsos provenientes das áreas 

sensitivas. A actividade cerebral nestas áreas, permite compreender situações, elaborar ideias, tomar 

decisões e por exemplo falar. 

As áreas de associação constituem de longe a porção mais característica do cérebro humano. Estão 

relacionadas com a linguagem, controlam a memória, o poder de raciocínio e, por exemplo emoções, 

como: o medo, o amor e a ira. As áreas sensoriais e motoras do hemisfério esquerdo do cérebro 

comandam os acontecimentos sensoriais e motores que ocorrem na metade direita do corpo, e as áreas 

sensoriais e motoras do hemisfério direito vice-versa. Cada parte do corpo está assim representada por 

uma área específica do córtex motor e sensitivo ou sensorial. Os hemisférios cerebrais são proporcionais 

em tamanho, mas o tamanho das diferentes áreas do córtex em cada hemisfério cerebral é ligeiramente 

diferente. 
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Cada vértebra forma uma abertura entre ela e a vértebra imediatamente superior ou 

inferior. Através desta abertura sai um par de nervos espinais que se ramificam e 

transmitem mensagens da medula espinal para as partes mais distantes do organismo. 

Os nervos situados na face anterior (ventral) da medula espinal, denominados nervos 

motores, transmitem a informação do cérebro aos músculos, e os nervos da face 

posterior (dorsal), denominados nervos sensitivos, conduzem ao cérebro a informação 

sensorial procedente de diversas partes do corpo. 

 Esta rede de nervos configura o sistema nervoso periférico. Os nervos periféricos são 

na realidade feixes de fibras nervosas com um diâmetro que oscila entre 0,4 mm (as 

mais finas) e 6 mm (as mais grossas). 

O sistema nervoso periférico também consta dos nervos que fazem comunicar o tronco 

cerebral com os órgãos internos. Estes nervos, denominados sistema nervoso autónomo, 

funcionam de forma independente e regulam os processos internos do organismo que 

não precisam de um controlo consciente, como as acções reflexas. Por exemplo, a 

frequência das contracções do coração, a frequência respiratória, a quantidade de sucos 

                                                                                                                                                                          
 

É possível constatar que num dos hemisférios estão mais desenvolvidas as áreas responsáveis pela 

interpretação e expressão da linguagem, existindo uma circunvolução suplementar no hemisfério 

esquerdo (na maioria dos indivíduos destros) que corresponde à área de Wernicke, pelo que falamos então 

de uma assimetria de competências cerebrais. 

Relativamente ao cerebelo, este órgão controla essencialmente funções neuromusculares, regulando o 

equilíbrio exigido por uma postura bípede. Quanto ao bolbo raquidiano, estabelece a conexão nervosa 

entre os centros cefálicos e a medula espinal. 

O sistema nervoso, para além do SNC, é ainda constituído pelo sistema nervoso periférico (SNP), 

constituído pelos nervos cranianos ou encefálicos (12 pares) e raquidianos ou medulares (31 pares), que 

partem do SNC e chegam a todos os órgãos. O SNP engloba o sistema nervoso somático (estabelece a 

ligação entre os órgãos dos sentidos, os centros nervosos e os órgãos efectores), e o sistema nervoso 

autónomo ou neurovegetativo, constituído por nervos e gânglios, que se relaciona com os aparelhos 

digestivo, circulatório, respiratório e excretor. O sistema nervoso autónomo compreende ainda o sistema 

nervoso simpático (associado à medula espinal) e o sistema nervoso parassimpático (ligado aos nervos 

cranianos). 
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gástricos segregados e a velocidade da passagem dos alimentos através do aparelho 

digestivo. 

Quanto ao sistema nervoso compõe-se por mais de 10 000 milhões de neurónios que 

percorrem todo o organismo e estabelecem a interconexão entre o cérebro e o corpo e, 

às vezes, ligam-se entre si. A célula nervosa, chamada neurónio, compõe-se do corpo 

celular e de um só prolongamento alongado (axónio) para a transmissão de mensagens. 

Os neurónios têm muitas ramificações (dendrite) que captam a informação. 

Normalmente os nervos transmitem as suas mensagens por impulsos eléctricos numa só 

direcção. 

 O axónio do neurónio liga-se com a dendrite do neurónio contíguo. O axónio que 

conduz a mensagem liberta uma pequena quantidade de substâncias químicas, 

denominadas neurotransmissores, no ponto de contacto entre os neurónios (sinapse). 

Estas substâncias estimulam a dendrite do neurónio contíguo para que este inicie uma 

nova onda de excitação eléctrica.  

Diferentes tipos de nervos utilizam diferentes neurotransmissores para transmitir as 

mensagens pela sinapse. 

Cada axónio grande está revestido por uma espécie de isolante, a bainha de mielina, 

cuja função é semelhante ao isolamento dos cabos eléctricos. Se se interromper o 

isolamento ou se este for defeituoso, a transmissão nervosa atrasa-se ou detém-se, 

produzindo doenças como a esclerose múltipla e a síndroma de Guillain-Barré. 

O cérebro e os nervos formam um sistema de comunicação de grande complexidade 

que, em condições normais, enviará e receberá simultaneamente um volume 

considerável de informação. No entanto, o sistema é vulnerável a doenças e a lesões. 

Por exemplo, a degenerescência nervosa causará a doença de Alzheimer ou a doença de 

Parkinson. As infecções bacterianas ou virais do cérebro ou da medula espinal causarão 

uma meningite ou uma encefalite. A obstrução da irrigação sanguínea ao cérebro será a 

causa de um icto. Os traumatismos ou os tumores ocasionarão danos à estrutura cerebral 

ou medular. 
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ALGUNS ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO DO 
SISTEMA NERVOSO HUMANO E NÃO HUMANO  

 

A velocidade de crescimento do sistema nervoso é muito diferente da do resto do corpo. 

O sistema nervoso humano desenvolve-se a um ritmo muito intenso até cerca dos quatro 

meses e meio de vida fetal em que os neurónios aumentam a uma taxa de centenas de 

milhares de milhão. Após cessar a divisão dos neurónios inicia-se o desenvolvimento 

das células da nevróglia e a formação das bainhas de mielina que envolvem as fibras 

nervosas. A partir do sétimo mês de vida intra-uterina o córtex inicia o desenvolvimento 

das suas circunvoluções típicas. No entanto os sulcos típicos do córtex cerebral só se 

observam aos nove meses de gestação.  

Após o nascimento continua a multiplicação das células gliais e a formação das bainhas 

de mielina. O aspecto mais importante do desenvolvimento cerebral pós-parto é o 

crescimento das dendrites e dos axónios, o que origina o estabelecimento de novas 

sinapses, aumentando assim consideravelmente o número de redes nervosas.  

O desenvolvimento do sistema nervoso humano do ponto de vista anatómico, completa-

se aos sete anos, não estando, contudo, nesta idade desenvolvidas todas as suas 

capacidades.  

Distinguimos dois períodos em termos de desenvolvimento de sistema nervoso humano; 

o pré-natal, em que o crescimento do sistema nervoso é rápido e proporcional ao corpo 

(isométrico) e outro juvenil em que é mais lento (alométrico negativo). A inflexão no 

crescimento fica a dever-se à paragem de mitoses nos neurónios. O crescimento mais 

lento corresponde a um aumento de tamanho dos neurónios e a uma mielinização dos 

axónios bem com à multiplicação das células gliais.  

Podemos comparar o crescimento do encéfalo humano com o de outros primatas não 

humanos e constatar que as formas fetais do chimpanzé e do Homem não diferem assim 

tanto, verificando-se no caso do crânio de homem como que a retenção das 

características fetais – Neotenia.  
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QUE BASES DE ESTUDO PARA RECUAR ÀS "ORIGENS"? 

 

"O cérebro humano é o mais elaborado de todos os primatas... Neste sentido poderíamos 

dizer que encerra os últimos 2 milhões de anos da nossa evolução". Johanson (1996) 

Os processos de estudo, quaisquer que sejam, serão forçosamente comparativos, e um 

dos termos é inevitavelmente o Homem moderno.  

A questão da linguagem é, "linearmente", pegar num encéfalo humano e perguntar, 

como se chegou aqui?  

Já vimos que o cérebro humano é em termos de elementos constituintes semelhante ao 

dos outros vertebrados, no entanto é ímpar no seu tamanho, desenvolvimento do córtex 

e assimetria dos hemisférios. Podemos comparar o cérebro do Homem com o das outras 

espécies de primatas vivos, estudando o tamanho relativo das diferentes subdivisões 

cerebrais em especial do córtex.  

Trata-se, por outras palavras, de determinar, para cada uma das partes do cérebro, o 

volume que deveriam ter, por exemplo num primata não humano, se este tivesse o 

mesmo peso que o homem.  

Também o estudo do encéfalo constitui instrumento importante. No entanto, o encéfalo 

nunca fossiliza, pelo que resta aos Paleoantropólogos limitar o seu estudo ao espaço por 

ele ocupado, ou seja ao crânio. Pode fazer-se o molde interno desse crânio que vai 

revelar os sulcos, a vascularização, numa palavra "as impressões digitais do encéfalo".  

Do estudo comparativo dos endocrânios, obtemos informação indirecta do encéfalo, 

dado que a dura-máter, os vasos sanguíneos e a superfície do córtex deixam as suas 

impressões na face interna do crânio. Estudos deste tipo permitem inferir informação 

acerca do desenvolvimento do córtex e do grau de vascularização cerebral, uma vez que 

o aumento de vascularização está intimamente relacionado com o aumento do córtex. 

Análises do endocrânio, parecem revelar uma organização cerebral específica e 

diferente para o género Homo em comparação com o género Australopithecus.  
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Outra base de estudo são os crânios fósseis, sobre os quais se procede a estudos de 

paleoanatomia comparada. Parte-se do princípio que se o encéfalo mudou, o seu 

invólucro, o crânio, também mudou. A diferença mais flagrante reside nas proporções 

relativas das duas partes do crânio, do gorila e do Homem. A visível diminuição do 

prognatismo facial levou a uma consequente expansão do neurocrânio e a uma 

modificação anatómica de alguns pontos cranianos.   

Fazendo um ponto de situação verifica-se que a ordem dos primatas se distingue dos 

outros grupos zoológicos pelo grande desenvolvimento da relação cérebro / peso 

corporal. A encefalização é progressiva ao longo de toda a série filética até ao Homem 

moderno, com redução da face e desenvolvimento da região frontal e do cérebro.  

A espécie Homo habilis é manifestamente mais encefalizada que qualquer indivíduo do 

género Australopithecus e esse estádio representa aproximadamente 50% da capacidade 

craniana de Homo sapiens. Também a "passagem" de Homo habilis a Homo erectus 

mostra um salto significativo na encefalização. Em Homo erectus estamos a 80% do 

grau de encefalização de Homo sapiens sapiens (Aiello e Dean 1990). 
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ALTERAÇÕES NO CÉREBRO – QUE CONSEQUÊNCIAS? 

 

Sabemos que o cérebro de um homem adulto consome 20% da energia corporal e que 

num recém-nascido humano esse valor sobe aos 60% representando o cérebro 10% do 

peso corporal.  

Podemos, pois, ver a evolução do cérebro a dois níveis: um primeiro diz respeito ao 

incremento de tamanho desde o género Australopithecus até aos primeiros homens 

anatomicamente modernos, que dependeu forçosamente de um aumento da procura e 

recolha de alimento, capaz de providenciar energia a um cérebro cada vez mais 

consumidor.  

Um segundo nível de ilações prende-se com as eventuais pressões selectivas que 

favoreceram o incremento em massa do tecido cerebral e aqui somos remetidos para a 

sofisticação do uso e talhe de ferramentas e, mais importante do que isso, para a 

emergência da linguagem e da cultura (Jones et al. 1992).  

Num outro plano, as grandes diferenças, embora tenham essencialmente a ver com o 

novo tamanho do encéfalo, têm acima de tudo a ver com os novos arranjos 

nomeadamente com o do córtex cerebral.  

Vejamos: nos outros animais a especialização126 cerebral é simétrica, sendo que um 

hemisfério, por controlar uma metade do corpo, não se torna funcionalmente diferente 

do outro.  

                                                           
 

126 No Homem, a par da especialização de cada hemisfério em relação à metade do corpo e do espaço, 

observa-se uma assimetria funcional. Certas áreas ou diferenças anatómicas só estão presentes num dos 

hemisférios. São disso exemplo o declive da cisura de Sylvius mais inclinado no hemisfério direito do 

cérebro e uma circunvolução suplementar ao nível do plano temporal no hemisfério esquerdo, traduzida 

em aumento de área do córtex cerebral. Esta área corresponde à área de Wernicke, responsável pela 

compreensão da fala. É também no hemisfério esquerdo que se localiza a área de Broca responsável pela 

produção da fala (lesão ou ablação desta zona provoca afasia), e que em conjunto com a área de  
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Experiências em chimpanzés, feitas por Ronald Myers, envolvendo danificações do 

córtex pré-frontal, mostram que o chimpanzé deixa de conseguir "integrar" as regras 

sociais do seu grupo. É concluído que "apesar das acentuadas diferenças 

neurológicas… entre o chimpanzé e o Homem, existe uma essência do defeito causado 

pela danificação pré-frontal que é partilhada: o comportamento pessoal e social fica 

gravemente comprometido" (Damásio 1994: 93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
 

Wernicke, permitem o aparente simples comportamento que é por exemplo: repetirmos alto uma palavra 

que ouvimos pela primeira vez.  
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AS ESPECIALIZAÇÕES PARA A LINGUAGEM 

 

A inovação evolucionista que constitui a linguagem humana, parece dum ponto de vista 

cerebral suportada pelo maior tamanho do cérebro humano. A linguagem não tem 

registo no legado fóssil donde só nos resta a anatomia comparada em termos de 

estrutura cerebral, entre o homem moderno e os primatas não humanos vivos.  

Uma reorganização sistemática da estrutura cerebral, que envolva aumento ou 

diminuição de estruturas cerebrais já existentes, englobando também as conexões que se 

estabelecem após esses rearranjos fazem todo o sentido quando se pensa num cérebro 

que de repente "inova" algo, a linguagem. O desvio é expresso em percentagem de 

tamanho previsível para um primata típico com um cérebro de tamanho igual ao do 

Homem.  

“Quando Darwin escreveu “The Descent of Man”, não existia nenhum consenso sobre 

os mecanismos físicos da linguagem e ele não tinha ideias específicas sobre quais os 

aspectos das funções do cérebro dos primatas que sofreram modificações para que a 

linguagem tivesse evoluído. Pouco depois da publicação da obra “Origin of Species” em 

1859, alguns fisiologistas interessados em afasias formularam as primeiras teorias sobre 

a organização da linguagem, baseadas em estruturas cerebrais. A sua noção central era a 

de que a linguagem humana era gerada em estruturas neuroanatómicas específicas, e 

que cada uma delas servia de suporte a um subsistema linguístico. (…) 

A evidência neurológica inicial para um mecanismo físico e localizável na base da 

linguagem proporcionou fundamento à ideia de Darwin. Foi por acaso, no sentido da 

teoria da evolução, que as regiões do cérebro identificadas com a linguagem estivessem 

localizadas no neo-córtex – as áreas mais recentes na evolução do córtex associativo. 

Seguiu-se, logicamente, que o aparecimento da linguagem ao nível comportamental e 

cultural coincidiu com um último desenvolvimento do neo-córtex primata.”127 

                                                           
 
127 DONALD, Merlin – Origens do Pensamento Moderno, Serviço de Educação Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1999, pp. 63-64. 
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Recentes estudos sobre as áreas de Broca e Wernicke em primatas, mostram padrões de 

conexões neurais correspondentes às que são encontradas em humanos, apesar das 

diferenças anatómicas. Muito há por desvendar, mas enquanto não surgem novas luzes 

ao fundo do túnel as respostas que agora existem são apesar de tudo convincentes. 

O linguista americano Noam Chomsky propôs uma capacidade única para a linguagem, 

"language acquisition device", que teria evoluído dentro do cérebro humano como se de 

um novo "órgão" se tratasse. (Jones et al. 1992) 

Mas a adaptação para a linguagem parece envolver uma grande quantidade de mudanças 

subtis, no cérebro, e nos sistemas periféricos de coordenação corporal, que por sua vez 

envolvem mecanismos complexos de chegada de impulsos nervosos ao SNC, partida de 

impulsos do SNC, análise e colocação em jogo de novos inputs. Esta evolução para falar 

envolve especializações para "pensar", vocalizações para emitir, especializações para 

análise de vocalizações de outro, percepção dos diferentes sons e suas associações bem 

como capacidade para analisar e produzir actividades sequenciadas (Deacon 1992). 

Se nos detivéssemos em um qualquer destes aspectos um manancial de questões e de 

perspectivas estariam à nossa espera. Umas das maiores especializações do cérebro para 

a linguagem são as funções diferenciadas dos dois hemisférios. A este facto chamamos 

lateralização. 

“A lateralização hemisférica de funções é o nível mais global em que as funções 

cognitivas superiores parecem modulares. A divisão inicial de funções entre hemisférios 

ocorreu cedo na linha evolutiva dos hominídeos e provavelmente não incluía a 

linguagem. As diferenças de lateralidade também apareceram cedo na evolução dos 

mamíferos e algumas lateralizações de funções corticais surgem mesmo logo nos 

mamíferos inferiores. (…) As assimetrias anatómicas em primatas e em outros 

mamíferos conhecem-se melhor: o hemisfério direito tende a ser mais pesado e o sulco 

esquerdo de Sylvian tende a ter uma projecção mais abaixo e posterior em gatos, 

macacos do velho e novo mundos (Kolb e Whishaw, 1990), tal como nos humanos. 
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Algumas divisões antigas do trabalho entre os hemisférios talvez tivessem servido como 

base a uma divisão posterior, cujo padrão é exclusivamente humano.”128 

 Na maioria das pessoas destras, (90%), o seu hemisfério esquerdo é dominante na 

produção e análise da linguagem. Esta relação entre o uso da mão dominante e a 

representação da linguagem no hemisfério esquerdo parecem indiciar-nos que a mão e a 

habilidade para a linguagem estariam relacionadas. A evolução da manufactura de 

artefactos líticos e lateralização da linguagem são provavelmente interdependentes. 

Interessa ressalvar que não só os humanos têm especializações hemisféricas, por 

exemplo em muitos pássaros o hemisfério esquerdo é especializado na produção do 

canto (Deacon 1992). 

“Embora se tenha conseguido algum progresso conceptual, a questão sobre qual a 

primeira função a ser lateralizada, ou qual será a função primária do hemisfério 

esquerdo, não foi ainda resolvida de maneira segura. A questão pode ter ou não 

relevância directa para a evolução da linguagem. Pode argumentar-se que a evolução e 

estrutura da cognição são indiferentes para a anatomia; a mesma arquitectura cognitiva 

pode, em teoria, ser implementada numa variedade de diferentes arranjos físicos. Mas, 

no mundo real, os aspectos físicos e mentais da evolução estão intimamente 

relacionados que pode ser impossível determinar a estrutura da cognição humana 

moderna sem uma cuidadosa consideração da neuroanatomia funcional subjacente.”129 

Importante será ainda salientar, que a invenção é também um aspecto chave na 

capacidade humana da linguagem. 

A ênfase de Chomsky na natureza generativa do mecanismo da aquisição da linguagem 

humana estava sem dúvida correcta! 

A linguagem não teria emergido nos humanos e provavelmente não se teria mantido, se 

cada geração não fosse capaz de a reinventar. 

 

                                                           
 
128 DONALD, Merlin – Origens do Pensamento Moderno, Serviço de Educação Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1999, p. 81. 
 
129 Ibidem, pp. 98-99. 
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ALTERAÇÕES NO CORPO NÃO CEREBRAL EM 
RESPOSTA AO "NOVO" CÉREBRO 

 

“Mas a linguagem articulada exige, além de um cérebro linguístico, um aparelho 

fonador que com ele coevolua” (Vieira 1995: 29) 

“…Na evolução, uma mudança anatómica importante indicia uma mudança funcional 

concomitante. Assim, o estudo da morfologia pode ajudar a estabelecer quantos passos 

evolutivos foram dados e quando, no caminho para a humanidade moderna. 

A anatomia tem sido, acima de tudo, o testemunho usado para estabelecer a sucessão de 

espécies na linha da descendência. Ajuda-nos a localizar, no tempo, as mudanças mais 

importantes. Uma transformação anatómica importante, como foi a emergência do 

tracto vocal humano, faz parte de um quadro biológico mais vasto e é o produto das 

interacções com uma mudança cultural contínua. O tracto vocal não apareceria isolado 

de uma mudança radical da comunicação hominídea. Em contrapartida, esta não 

ocorreria sem a existência de capacidades cognitivas apropriadas.”130 

As inovações nas áreas cerebrais da linguagem tiveram aparente suporte fisiológico nos 

órgãos que permitem a articulação de sons de molde a formar palavras. Estamos a falar 

da reestruturação do tracto vocal humano, ou de uma forma mais "simplificada" da 

laringe humana. Estas mudanças puderam acontecer porque toda a caixa craniana 

mudou, os maxilares recuaram, o inferior formou um queixo, os dentes diminuíram de 

tamanho, a face reduziu.  

Os ossos associados à faringe e laringe só ocasionalmente se encontram preservados no 

registo fóssil, pelo que não se torna fácil encontrar provas de como era o tracto 

respiratório dos primeiros hominídeos. No entanto, nesta ausência é possível fazer 

anatomia comparada com os primatas não humanos vivos e o Homem, retirando daí as 

ilações possíveis para a reconstrução da história.  

                                                           
 
130 DONALD, Merlin – Origens do Pensamento Moderno, Serviço de Educação Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1999, pp. 121-122. 
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A produção de linguagem articulada depende de uma coordenação intrincada e em 

sintonia, entre as pregas vocais (vulgarmente designadas de cordas vocais), lábios, 

língua, boca, espaço supralaríngeo e cérebro.  

Se recorrermos a dados de laringologia ou da glossogenética comparada, entre o 

Homem actual e os primatas não humanos vivos, temos para estes uma laringe que 

funciona como órgão de sopro tal como um oboé.  

A laringe dos primatas não humanos vivos tem uma posição relativamente alta no 

pescoço. O espaço faringeal – espaço acima das pregas vocais que é preenchido por 

uma coluna de ar e que funciona como caixa de som – é portanto pequeno.  

Já no Homem a laringe "desceu" no pescoço, aumentando por isso a caixa de som ou 

espaço faringeal, isto é, a coluna de ar supralaríngea, o que passa a permitir a produção 

de uma grande variedade de sons. Também o "descer" da laringe faz "subir" a 

rinofaringe. Atente-se na figura 11, onde é possível visualizar o que foi descrito.  

Curiosamente esta posição da laringe mais abaixo e o consequente aumento da coluna 

de ar que se ergue até à orofaringe, não se encontra em crianças até cerca dos dois anos. 

Até esta idade os bebés humanos conseguem uma proeza que só esse posicionamento 

alto da laringe, possibilita: ao mamarem , engolir o leite e respirar o ar ao mesmo 

tempo. Este facto, do ponto de vista do bebé que mama, é de uma indiscutível 

vantagem. 

Esta competência persiste nos nossos vizinhos primatas não humanos, durante toda a 

vida. No Homem é sacrificada para que se possa "falar". A descida da laringe 

condicionou igualmente a posição e forma do osso hióide.   

Para além das diferenças na anatomia do tracto vocal, Laitman e outros (1977, 1978, 

1982) notaram uma relação entre o grau de flexão dos contornos externos da base do 

crânio no plano médio sagital e a posição do osso hióide e da laringe no pescoço de 

primatas não humanos e no homem. Verificaram que nos primatas não humanos e 

mamíferos em geral, a base craniana, basicranium, é achatado e plano, excepção feita 

ao homem anatomicamente moderno em que a base do crânio é arqueada. Este 

arqueamento da base do crânio poderá eventualmente sugerir mais uma pista para a 

capacidade linguística. (Aiello e Dean 1990).  
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Na linha destes dados e por comparação com crânios de hominídeos do registo fóssil, o 

aparecimento de um basicranium completamente arqueado remonta a 300-400 mil anos, 

estando-se já em presença de Homo sapiens. Uma ligeira flexão da base craniana 

(idêntica à de uma criança de 6 anos), parece evidente em Homo ergaster KNMER 

3733, com  1,6 milhões de anos. Relativamente aos crânios de Neanderthal apresentam 

uma base craniana pouco arqueada, menos até que em Homo ergaster / Homo erectus 

(Cunha 1997 (Laitman e Heimbuch 1982; Laitman et al. 1979; Laitman et al. 1992; 

Frayer 1992; Lewin 1993)).  

A base do crânio está relacionada com a posição da laringe, já que serve de tecto para o 

tracto respiratório superior.  
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QUEM "INVENTOU" A LINGUAGEM? 

 

“…nós transportamos provavelmente cerca de 105 genes, mas possuímos mais de 1015 

sinapses nos nossos cérebros…muitas das especificidades estruturais são determinadas 

por genes, sendo que um grande número de especificidades pode ser determinado 

apenas pela própria actividade do organismo à medida que se desenvolve e 

continuamente se modifica ao longo do seu tempo de vida” (Damásio 1996: 124, 125)   

Se tomarmos a emergência da linguagem como produto da selecção natural ela chegou 

até nós porque foi vantajosa para os seus primeiros "utilizadores / inventores". Teríamos 

que estar perante um cenário de hominídeos dotados de aparelho vocal capaz de 

responder às capacidades de um cérebro, também ele com novas potencialidades. 

Impera o consenso quanto aos "pré-requisitos" físico-antómico-neurológicos de um 

candidato a "falar" uma linguagem articulada. Teremos então resposta para o quando? 

Ao tentar descobrir-se quem foi o "candidato" munido desta capacidade, a história 

complica-se, a quantidade de dados é grande e pequena ao mesmo tempo. Então 

percebe-se que o "quem?" encerra o quando, e temos uma "pescadinha de rabo na 

boca". 

Surgem diferentes explicações, diferentes datas de emergência da linguagem e 

obviamente desfilam diferentes candidatos fósseis ao título de primeiro "possuidor" de 

uma linguagem ou para sermos mais precisos de uma proto-linguagem. Aparecem 

diferentes «quandos» e «porquês», conforme o tipo de abordagem que se faz (Deacon 

1992b). 

O Paleoantropólogo recorre aos recursos de que dispõe no registo fóssil para resolver o 

seu enigma: crânios e esqueletos de hominídeos fósseis, artefactos líticos… Coisa pouca 

para assunto tão complexo. São então chamados "os grandes continentes do saber e a 

multiplicidade de áreas do conhecimento… a cruzar-se no espaço paleoantroplógico…", 

formando, "…uma complexa teia transdisciplinar cujos fios se tocam e dão flexibilidade 
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e solidez ao conjunto, onde a informação circula e se enriquece e fundamenta." (Vieira 

1995: 13) 

A panóplia de dados aumenta e as respostas surgem variadas e diversas. Por exemplo se 

recorrermos à paleoneurologia (estudos do endocrânio), este tipo de estudos aponta para 

uma linguagem com cerca de 2 milhões de anos. Nesta perspectiva os Neanderthal 

seriam, linguisticamente sofisticados. Mas há quem ache que não, Lieberman por 

exemplo; segundo ele a comunicarem fá-lo-iam à base de sons nasais, difíceis de 

entender (Cunha 1997 (Deacon (1992a)). 

 Ainda recentemente, Lieberman, pretende justificar estes sons dos Neanderthal, 

atribuindo-os a um esfenóide 30% maior do que o do Homem moderno. A forma 

globular, particular do crânio do Homem moderno, obedece, entre outros factores, a 

uma redução do esfenóide (osso que constitui a parte centro-inferior da cavidade 

craniana).  

Se a habilidade para gerar sons envolver / depender do esfenóide, podemos tirar a ilação 

que os Neanderthal produziam sons mais nasalados?  

O aumento do esfenóide contribui para o grau de projecção facial, característico dos 

Neanderthal e das formas de hominídeos anteriores. Constituiria esse aumento de 

prognatismo facial um handicap para uma "boa" linguagem?   

Como pode ver-se a polémica subsiste. Um só dado pode servir de força argumentativa 

de uma tese ou derrubadora da mesma. Noutra linha, descobertas recentes de Cartmill 

apontam como chave do enigma, o nervo hipoglossal que controla os movimentos da 

língua e mais concretamente o seu canal de inserção no crânio. Verificaram que este 

canal de inserção é duas vezes maior em secção transversal em Homo sapiens do que 

em Pan troglodytes.  

Uma maior secção do canal de inserção, reflecte um maior nervo e este um controlo 

maior dos movimentos da língua necessários para a articulação de sons. Estes dados 

levam-nos a 400 mil anos atrás, a nervos hipoglossais iguais ao nosso, à eventual 

possibilidade de os Neanderthal falarem tendo em conta o nervo hipoglossal. Dão força 

à ideia de que as primeiras formas Homo (com pequenas capacidades cranianas) não 
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falariam, só as formas mais desenvolvidas com cérebros maiores; isto remete-nos para 

há meio milhão de anos.  

Também a descoberta de um osso hióide de Neanderthal em Kebara Cave, Israel, gera 

polémica. Embora só se tratando de um único osso hióide, ele revela ser 

anatomicamente moderno… estarão as teses de Lieberman a ser postas à prova?  

Os Neanderthal, possuidores de um osso hióide anatomicamente moderno, embora com 

um basicranium mais ou menos plano, com um cérebro maior (em termos de 

capacidade craniana) do que o nosso, produtores de artefactos líticos, fazendo 

enterramentos rituais, (Shanidar); como era possível não terem linguagem articulada? 

Não há enterramentos rituais sem pensamento reflexivo, e se, há pensamento, há 

comunicação desse pensamento, há linguagem (Vieira 1995). 

Mas uma outra maneira de ver um só problema " Os Neanderthal falavam ou não?"  

Tudo isto nos remete para o paradigma do princípio: quando, como, porquê e quem…e 

porque não? 

Mais um dado "perverso", ter capacidade para ter linguagem não significa tê-la, ou até 

talvez, depende do ponto de vista… (Aiello e Dean 1990).  

Com a linguagem sem marca no registo fóssil todas as ilações acerca da sua origem 

serão necessariamente circunstanciais: basicamente há defensores de uma origem da 

linguagem remontando ao começo da expansão do cérebro Homo habilis ou primeiros 

Homo erectus, ou outra perspectiva que nos remete para uma origem mais tardia, os 

primeiros homens anatomicamente modernos. 

Convém descentrarmo-nos do conceito que tem para nós a linguagem. Ela não foi com 

certeza nem tão trabalhada como hoje, nem eventualmente teve as características que 

hoje lhe conferimos. 

Há quem sugira, o próprio Darwin o fez, que a linguagem partiu ou evoluiu de um 

protótipo à base de sinais e sons, outros vêem-na como uma linguagem de criança. 
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Podemos ver a linguagem, a amizade, a cooperação a evoluírem conjuntamente. 

Podemos tomar o modelo de Noam Chomsky, que postula capacidades inatas para a 

linguagem. Nasceríamos todos com um hardware gramatical nos nossos cérebros. 

Podemos considerar teorias mais radicais, de alguns linguistas, que postulam que a 

linguagem não evoluiu de nada, simplesmente apareceu na nossa existência por 

acidente, tal como uma qualquer mutação ao acaso. Há hipóteses de hipóteses; com esta, 

qualquer neodarwinista fica "à beira de um ataque de nervos".  

Também podemos relacionar a produção de ferramentas líticas à origem da linguagem e 

estamos concretamente a pensar no modelo evolutivo proposto por Bracinha Vieira. De 

facto o bipedismo permanente, deixa livre a mão para movimentos de precisão.   

Pensando na produção de artefactos líticos e no seu subsequente uso para fins diversos, 

tem que haver passagem do "como fazer" a outros. Esse facto implica fenómenos de 

rememorar, antecipar. "…(eu) faço como (ele) fez; (tu) fazes como (eu) vou fazer; (nós) 

fazemos como foi feito." (Vieira 1995: 135). Poderíamos falar numa co-evolução entre 

mãos, cérebros linguísticos e ferramentas líticas padronizadas. Talhar a pedra implica 

antecipar e rememorar. O córtex linguístico terá, neste contexto, evoluído 

concomitantemente com o córtex responsável por talhar pedra, por executar. Estamos 

numa fase de metalinguagem. 

Segundo este modelo parece ser de admitir que indivíduos inseridos no hipodigma 

(tipos morfológicos que se inserem numa única espécie extinta) Homo erectus / Homo 

ergaster com cultura acheulense, comunicassem usando linguagem articulada (Vieira 

1995). 

Mas, e para os mais cépticos, podemos deixar a pergunta: se não se conhecem estádios 

intermédios entre uma linguagem como a nossa, e as linguagens dos animais, como e 

donde ela evoluiu?  

“Without language, we would be a sort of upright chimpanzee with funny feet and clever 

hands” (Cartmill 1998)  

Todos os animais comunicam… mas só nós fazemos perguntas, contamos anedotas, 

contamos histórias ou mentimos, podemos conversar silenciosamente para nós próprios, 
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sonhar e comunicar esses sonhos. É quase óbvio que a linguagem seja vista como uma 

adaptação e sem dúvida uma adaptação crucial no desenrolar da evolução da espécie 

humana. A linguagem permite comunicar os meus pensamentos, permite construir 

noções de tempo e de espaço e uma tomada de consciência da nossa presença aqui. Mas 

porquê uma adaptação? Porque entre outras razões, apesar das centenas de "linguagens" 

usadas em todo o mundo, numerosas características semelhantes foram encontradas para 

os humanos falarem uma linguagem. Somos tentados a pensar numa base universal para 

aquisição de linguagem e seu uso. Com que bases se formula este pressuposto? 

• Todas as sociedades humanas têm linguagem. 

• Grupos com tecnologias muito rudimentares e não muito hierarquizados 

socialmente (de funcionamento simples) não têm curiosamente linguagens 

simples, como seria lógico! 

• Muitos indivíduos "sem sociedade" são competentes utilizadores da linguagem.  

Estas características comuns sugerem-nos que a linguagem como sistema de 

comunicação evoluiu por selecção natural. O desenvolvimento de capacidades 

linguísticas resultaria assim de uma vantagem evolutiva dos nossos antepassados que as 

possuíram, em detrimento de outras formas rudimentares de linguagem simbólica ou 

mesmo formas intermediárias. De facto os primatas não humanos vivos, sobretudo os 

chimpanzés (porque sobre eles há imensos estudos) parecem capazes de aprender 

sistemas simples de comunicação simbólica, sugerindo que há similitudes em termos 

cognitivos, entre eles e nós.  

Apesar dos argumentos parecerem credíveis, lineares e condizentes com a história 

evolutiva das espécies, bastam alguns "ses" para tudo voltar à estaca zero, e o mistério 

persiste. E certezas? Podemos assumir que desde há 30 mil anos os homens falam; 

chegaram-nos as suas pinturas, cerimoniais… mas quanto tempo antes existiu 

linguagem articulada? (Cartmill 1998)  

A dúvida subsiste e as respostas serão eventualmente aproximações mais ou menos fiéis 

do real. As evidências, claro que apontam sempre mais ou menos em determinada linha, 

mas conforme as variáveis que se tomam assim as respostas podem ser diferentes. 
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Importante será também evidenciar as funções da linguagem, que expostas por Eccles, 

segundo a ordenação clássica de Bühler, e modificada por Popper, revelam-nos que a 

comunicação verbal desempenha no homem quatro funções capitais, por ordem 

ascendente: a função expressiva, a significativa, a descritiva e a argumentativa. Destas, 

as duas primeiras são também efectuadas pelo animal (um cão expressa sentimentos, e 

fá-lo mediante signos sonoros), as outras duas são exclusivamente humanas. 

A progressão evolutiva da linguagem nos hominídeos torna-se rigorosamente qualitativa 

com o aparecimento do Homo habilis. 

Assim humanizada, a fala apresenta três níveis, a que Eccles, com Chomsky, chama de 

lexical, sintáctico e semântico. 

A especificidade da linguagem humana torna-se objectivamente manifesta ao estudar-se 

a evolução morfológico-estrutural do cérebro da criança, ao comparar-se a forma e a 

estrutura do cérebros dos símios antropóides com as do cérebro do homem na medida 

do possível, ao mostrar-se a diferença qualitativa entre o relevo cerebral dos 

australopitecus e o do Homo habilis.  
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O SER HUMANO: É OU NÃO UM SUCESSO 
ECOLÓGICO? 

 

 

 Os seres humanos podem ser considerados um enorme sucesso ecológico, devendo ser 

o animal de grandes dimensões mais abundante na Terra. Os únicos que se podem 

aproximar de nós são os que domesticamos (vacas, galinhas, porcos e ovelhas) ou os 

que dependem dos habitats por nós criados (pardais e ratos, por exemplo). 

Será por isso surpreendente notar que o nosso sucesso se deve a uma série de quase 

falhanços dignos de filme de suspense: somos grandes primatas, um grupo que quase se 

extinguiu há 15 M. a. em competição com os macacos, mais eficientes. Somos primatas, 

um grupo de mamíferos que quase se extinguiu há 45 M. a. em competição com os 

roedores, mais eficientes. Somos tetrápodes sinapsídeos, um grupo de répteis que quase 

se extinguiu há 200 M. a. em competição com os dinossáurios, mais eficientes. Somos 

descendentes de peixes com patas, que quase se extinguiram há 360 M. a., em 

competição com peixes de barbatanas, mais eficientes. E, por último, mas não menos 

espantoso, somos cordados, um grupo que sobreviveu mesmo à justa no Câmbrico, em 

competição com os artrópodes, brilhantemente bem sucedidos como se sabe.... 

E no entanto, eis o nosso sucesso ecológico sem comparação! 

Há cerca de 200 M. a., no início da era Mesozóica – a era dos répteis -, quando 

surgiram os primeiros dinossáurios, aparece pela primeira vez indicação da 

presença dos mamíferos. Estes primeiros mamíferos, actualmente considerados 

descendentes de répteis tetrapsídeos, apenas deixaram para a posteridade 

pedaços de crânios, dentes e mandíbulas mas tal foi o suficiente para obter 

muitas informações sobre esses animais: eram animais pequenos, do tamanho 

de ratos actuais; apresentavam dentes afiados, logo deveriam ser carnívoros. No 

entanto, devido ao seu tamanho, pensa-se que se alimentariam principalmente 

de insectos e vermes, ovos de répteis, etc.; eram homeotérmicos, facto que pode 

ser deduzido da presença de palato (céu da boca) ósseo a separar a boca do nariz 

nos crânios. Esta característica existe nos organismos que respiram 

continuamente, mesmo quando se alimentam, o que é típico de organismos com 
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elevados gastos energéticos, como os homeotérmicos. Este facto permitia-lhes 

manterem-se activos de noite e ao entardecer; eram animais nocturnos, dado o 

elevado tamanho das órbitas; teriam uma audição apurada pois o ouvido 

apresentava três ossos, enquanto os répteis apenas têm dois.  

Até há cerca de 65 M. a. os mamíferos continuaram a sua existência nocturna 

discreta, até que os dinossauros se extinguiram.  A libertação de tão grande 

número de nichos ecológicos provocou uma explosiva radiação adaptativa, 

surgindo em muito pouco tempo, do ponto de vista geológico, todas as 

principais ordens de mamíferos actuais: monotrématos, marsupiais e 

placentários.  Por este motivo, a era Cenozóica é designada a era dos 

mamíferos.   Os primatas constituem um grupo diversificado, que forma 

estruturas sociais complexas. A separação dos continentes, principalmente da 

Eurásia e da América, levou a duas grandes linhas evolutivas de primatas: 

símios do novo mundo (platirríneos) e símios do velho mundo 

(catarríneos).  Deste último grupo, com evolução em África, surgiu o ramo 

antropomórfico.  

Estes animais vivem geralmente em florestas tropicais, onde os seus membros 

hábeis e preênseis são uma boa adaptação à vida nas árvores. Em algumas 

espécies a cauda também é preênsil. Os cientistas consideram a existência de 

cerca de 200 espécies de primatas, mas, com o desenvolvimento dos estudos 

conservacionistas, muitas outras têm vindo a ser descritas desde 1990.   

A variedade de primatas é facilmente reconhecida quando se observa um lémur-

rato com 35 g e um gorila com mais de 200 Kg. No entanto, existem 

características mais ou menos comuns, como a presença de unhas e cauda 

(excepto nos antropomorfos). Com excepção de algumas espécies de cetáceos, 

é, nos primatas superiores, que o cérebro é tão maior relativamente ao corpo, 

facto considerado um sinal de inteligência. Os hemisférios cerebrais, que tratam 

a informação sensorial e coordenam as respostas motoras, são muito 

desenvolvidos, permitindo uma visão apurada (fundamental para saltos precisos 

entre ramos). 

Os primatas estão em sério risco pois as suas populações estão em rápido 

declínio devido à destruição de habitat e à caça ilegal de espécies protegidas 

(gorilas e orangotangos, por exemplo). Os primatas são também muito 
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utilizados em pesquisas médicas e espaciais, devido à sua proximidade genética 

com o Homem. 

O que distingue os primatas das outras ordens de mamíferos?  

A evolução de insectívoro a primata provocou algumas adaptações importantes:  

Adaptação à vida arborícola – a vida arborícola é característica de todos os 

primatas, excepto o Homem, sendo um meio eficaz de evitar ataques de 

predadores. Este facto verifica-se mesmo em primatas que durante o dia vivem 

no solo, pois à noite dormem em ninhos nas árvores. Para que possam viver 

deste modo várias estruturas se desenvolveram:  

Dedos preênseis – os primatas são, comparativamente, pouco especializados, 

pois as suas extremidades ainda se assemelham às dos mamíferos primitivos, ou 

seja, às dos répteis. Esses antigos mamíferos apresentavam sempre cinco dedos 

separados em cada membro, mas a maioria evoluiu para extremidades melhor 

adaptadas a correr, saltar, capturar a presa, cavar ou nadar. Apenas os primatas 

mantêm o padrão primitivo, acrescentando um polegar oponível, tanto nos 

membros anteriores como posteriores.  

Unhas – os dedos não apresentam garras, o que facilita a protecção das polpas 

tácteis das pontas dos dedos e facilita o acto de agarrar.  

Articulações com grande mobilidade – as articulações do punho, cotovelo, 

ombro, anca e pescoço são particularmente móveis, o que torna os primatas 

animais muito ágeis. A nível do membro anterior, os primatas mantiveram 

outros aspectos considerados primitivos:  

A estrutura quadrúpede básica tem no membro anterior dois ossos (rádio e 

cúbito) mas apenas os primatas mantiveram a capacidade de fazer girar o rádio 

(o osso do lado do polegar) sobre o cúbito, levando à capacidade de girar a mão 

sem que exista movimento do cotovelo ou do braço - pronação. Outra 

importante capacidade mantida pelos primatas, a este nível, é a possibilidade de 

rodar a mão para cima e para baixo, a nível do pulso – supinação;  

Articulação do "ombro" – a maioria dos mamíferos perdeu a capacidade de 

rodar o braço para o lado a nível do "ombro", apenas conseguem rodar para a 

frente e para trás mas os primatas conseguem-no o que é fundamental para 

quem salta de ramo em ramo com segurança.  
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Visão estereoscópica – as órbitas frontais permitem uma visão binocular, pelo 

menos em grande parte do campo de visão, o que favorece a percepção de 

profundidade e o cálculo de distâncias, para uma movimentação mais segura.    

  Este facto levou a um predomínio do sentido da visão sobre todos os restantes 

sentidos, levando ao característico achatamento da face, consequência da 

redução das mucosas olfactivas.  

Adaptação à vida em sociedade – tirando orangotangos e algumas espécies de 

lémures e gálagos, todos os primatas levam uma vida em grupo. Estes grupos ou 

bandos são frequentemente formados por várias fêmeas e um ou dois machos 

adultos. Estes grupos podem atingir algumas centenas de indivíduos, podendo 

subdividir-se.    

Algumas espécies, quase todas de macacos do Novo Mundo, formam casais 

monogâmicos. Estas sociedades são mantidas por comportamentos 

característicos, como o catar comunitário. A vida em sociedade tem a grande 

vantagem da protecção do grupo e a facilidade de transmissão de 

conhecimentos. A sociabilidade dos primatas tem surgido como resultado de 

características biológicas, como a existência de um único filho por gestação, 

com um prolongado período de crescimento pós-natal, durante o qual aprende, 

para disso fazer uso mais tarde.  O predomínio da visão sobre o olfacto também 

favorece o comportamento social.  

Desenvolvimento das faculdades mentais – o desenvolvimento progressivo de 

faculdades mentais corresponde à existência de uma face maior em relação ao 

crânio e de um maior encéfalo, em relação ao corpo. Os gorilas apresentam um 

encéfalo com 500cm3 e o Homem apresenta 1400cm3.  

Adaptação a uma alimentação omnívora – os primatas têm uma alimentação 

variada, embora os mais pequenos sejam predominantemente insectívoros, 

enquanto os maiores se alimentam de frutos, sementes e pequenos animais. 

Apenas os társios são exclusivamente carnívoros.   

Deste modo, há uma redução dos músculos da mastigação, bem como das 

cristas de inserção dos músculos no crânio. Os dentes molares apresentam 

tubérculos e a arcada dentária passa de uma forma em V para uma forma em U.  
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Já Lineu, em 1758, tinha considerado todos os Homens como pertencentes à 

mesma espécie, Homo sapiens. Com o desenvolver das ideias evolucionistas, 

questionou-se pela primeira vez a origem do Homem. Darwin considerou a 

espécie humana como o resultado de uma longa evolução, a partir de espécies 

ancestrais, por acção da selecção. Também considerou, pela primeira vez, que o 

Homem e os grandes símios actuais derivavam de um mesmo ancestral 

comum.  No entanto, os restos fragmentados que eram conhecidos não 

permitiam o esclarecimento devido da questão. O desejo de encontrar o “elo 

perdido” era tal que surgiram inúmeras fraudes, como o já referido Homem de 

Piltdown. 

Que dados fornecia a paleontologia, que permitissem concluir quando ocorreu a 

separação entre os géneros Pongo (orangotango), Gorila e Pan (chimpanzé)?    

Pensava-se que bastaria encontrar um fóssil ancestral comum a todos esses 

géneros, tal como Darwin tinha sugerido. Com a descoberta do género 

Proconsul, que teria vivido há cerca de 17 a 20 M. a., os cientistas pensaram ter 

encontrado esse “elo perdido” mas tal não aconteceu. Actualmente esse género 

é designado Dryopithecus. Mais recentemente descobriu-se o Ramapithecus, 

género de há 15 M. a., provavelmente resultante da evolução do Proconsul, e 

que foi considerado o elo que faltava para o ramo hominídeo.  

Concluía-se, então, que o Ramapithecus seria o ancestral mais antigo dos 

hominídeos, cuja separação do ramo primata teria ocorrido há 14 M. a.. 

Posteriormente, há cerca de 5 a 7 M. a., os ramos dos grandes símios ter-se-iam 

separado entre si. 

A partir dos anos 60, novas descobertas permitiram uma reformulação completa 

da filogenia anteriormente aceite:  

 Posição do Ramapithecus – a análise das proteínas dos fósseis de Ramapithecus 

levou á conclusão que este género era mais aparentado com os actuais 

orangotangos que com o Homem, chimpanzé ou qualquer outro primata actual. 

Conclui-se, portanto, que este género é um ancestral directo do orangotango e 

não um qualquer “elo perdido” na evolução humana.  
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 Separação do ramo hominídeo – se estava definitivamente provada a separação 

do ramo orangotango há cerca de 15 M. a., o que se teria passado em relação ao 

restante tronco?  

Dados cromossómicos – o estudo dos cariótipos revelou que o Homem tem 23 

pares de cromossomas, enquanto os grandes símios apresentam 24 pares. 

Desses, 13 pares de cromossomas humanos são virtualmente idênticos aos dos 

chimpanzés, diferindo os restantes apenas parcialmente. O cromossoma 5 

humano e do chimpanzé apresenta as mesmas bandas de coloração, mas por 

ordem diferente.    

Este facto pode ser explicado por uma inversão pericêntrica. O cromossoma 2 

humano resulta de fusão entre dois cromossomas de chimpanzé, o que explica o 

facto de o Homem apresentar menos um par que os restantes grandes símios. 

Estes estudos revelam um grau de semelhança muito grande entre os 

patrimónios genéticos dos géneros Homo e Pan.  

Dados de análise de proteínas – estudos das proteínas humanas e do chimpanzé 

revelam um grau de semelhança de 99%. Este grau de semelhança só existe 

entre espécies gémeas (iguais morfologicamente).  

Dados geológicos – a trifurcação do ramo restante, após a separação dos 

orangotangos, parece apoiada por dados geológicos. A formação, no leste de 

África, do Rift, separou a população ancestral dos grandes símios em duas, a do 

lado oeste do Rift numa floresta húmida teria originado os gorilas e os 

chimpanzés actuais, enquanto a do leste, numa zona mais estéril e plana, teria 

originado o Homem.  

Dados de ADN mitocondrial – o ADN mitocondrial é mais fácil de analisar pois 

é menor, daí a sua importância para estudos desta natureza. Os estudos 

realizados confirmam a evolução próxima de Homem e chimpanzés mas 

revelam uma separação do ramo humano anterior à diferenciação entre 

chimpanzés e gorilas.  

Conclusão: a nova árvore genealógica considera que os chimpanzés e os gorilas 

se separaram há cerca de 3 M. a., 2 M. a. mais tarde que a separação dos 

hominídeos da linha principal.  O ancestral comum seria um pequeno símio 

bípede e o chimpanzé e o gorila teriam perdido a capacidade da marcha bípede 
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posteriormente.   Durante muitos anos foram os aspectos culturais e intelectuais 

os decisivos na separação dos hominídeos, em relação aos restantes símios. Por 

esta ordem de ideias são características exclusivas do Homem:  

Inteligência superior;  

Linguagem articulada;  

Elaboração de conceitos abstractos (o futuro, por exemplo);  

Fabrico e manuseio de instrumentos;  

Vida social complexa e com esforço cooperativo.  

Actualmente outros aspectos são considerados igualmente, ou talvez mais, 

importantes para a definição da família Hominidae:  

Características morfológicas – neste grupo podem considerar-se diversos 

aspectos:  

Cérebro de grande capacidade, tanto funcional como em tamanho (o mínimo de 

um Homem é 1000cm3 e o máximo de um gorila é de 650cm3);  

Caixa craniana maior que a face;  

Face vertical com arcada supraciliar reduzida, maxilar inferior pouco saliente e 

com dentes de tamanho regular;  

Cabelo longo de crescimento contínuo e pêlos corporais escassos;  

Mãos com polegares bem desenvolvidos e oponíveis, pernas 30% mais longas 

que os braços e mais fortes;  

Dedo grande do pé não oponível;  

Corpo com camada de gordura subcutânea;  

Dentes em arcada arredondada, caninos pequenos e pré-molares bicúspides;  

Infância e maturação esquelética prolongada.  

 

O Bipedismo levou ao surgimento de numerosas alterações a nível evolutivo e 

morfológico: 

Aspectos evolucionistas – certos autores consideram esta característica como a 

verdadeira causa do desenvolvimento das outras características humanas, dado o 
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Homem ter libertado as mãos para manejar e desenvolver ferramentas, com o 

desenvolvimento cerebral daí resultante. 

 A teoria (Coppens, 1983), conhecida por “East side story”, tem em conta os 

locais onde apareceram os fósseis de hominídeos. Estes fósseis só existem no 

leste africano, pois o Rift criou uma barreira geográfica que separou a 

população ancestral em dois grupos. Os antropomórficos do lado oeste 

divergiram para os macacos actuais, devido ao meio luxuriante se manter. Os do 

lado leste ficaram encurralados numa zona donde desapareceram as florestas, 

ficando uma extensão de savana. Deste modo foram obrigados a modificar o seu 

modo de locomoção, para permitir o transporte de alimentos a grandes 

distâncias. O bipedismo também permite uma maior eficiência a percorrer 

longas distâncias, o que originaria territórios muito maiores.      

Aspectos morfológicos – no bipedismo, o corpo apoia-se exclusivamente nos 

membros inferiores e a deslocação efectua-se assentando alternadamente os pés, 

com um balanceamento do corpo. Além do Homem, poucos animais o 

conseguem e geralmente durante pequenas distâncias apenas (gibão, chimpanzé, 

por exemplo), pois a sua estrutura física não está para isso habilitada.  

No Homem a adaptação ao bipedismo e à postura vertical levou a importantes 

modificações anatómicas na cabeça, coluna vertebral e membros; 

Membros inferiores muito maiores que os anteriores; 

 Orifício occipital, no crânio, é horizontal e localizado por baixo da cabeça, 

permitindo que esta fique bem estável. Nos macacos, por exemplo, o orifício 

occipital está deslocado para trás e a coluna vertebral é um eixo vertical que 

sustenta o corpo, permitindo-lhe mover-se graças ás vértebras articuladas entre 

si e separadas por discos intervertebrais maleáveis. Apresenta quatro curvaturas 

que se compensam mutuamente: cervical (concavidade posterior), dorsal 

(concavidade anterior), lombar (concavidade posterior) e sacra. A ligação 

lombar/sacra forma um promontório que sustenta todo o peso da parte superior 

do corpo;  

Bacia em forma de cesto, enquanto nos macacos é alongada e estreita, permite 

sustentar as vísceras e fornece uma maior superfície de inserção aos músculos 

dos membros inferiores (principalmente ao grande glúteo). A cada passo o peso 
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total do corpo passa de um pé para o outro, logo para que não se caia a cada 

passo é necessário que a bacia oscile para cima e para baixo;  

Fémur alongado, delgado e orientado obliquamente permite o alinhamento das 

articulações da bacia e joelho. Por este motivo é possível juntar os pés;  

Centro de gravidade é baixo pois o peso do corpo está deslocado para os 

membros inferiores, ao contrário dos macacos, que têm um tronco bastante 

pesado. Este facto permite uma maior estabilidade à marcha;  

Pé é o suporte da totalidade do peso do corpo, sendo uma das maiores 

modificações morfológicas verificadas no Homem. O dedo grande do pé é 

longo, robusto e paralelo aos restantes. Através do seu primeiro metatarso o 

peso é deslocado do calcanhar para a extremidade do pé, sem que exista apoio 

na zona exterior do pé, como nos macacos. O pé funciona como uma plataforma 

extremamente flexível e estável.  

Outros autores consideram a principal causa do desenvolvimento da espécie 

humana a evolução do cérebro. Parece existir uma simultaneidade entre o 

surgimento do bipedismo e o aumento de volume do cérebro.   Tendo em conta 

o peso médio do Homem, o cérebro humano é o maior e o mais pesado entre 

todos os animais. A sua zona externa, o córtex, é muito desenvolvida e nela 

residem as funções intelectuais. Para comparar o tamanho do cérebro em 

animais de peso corporal diferente pode utilizar-se o quociente de encefalização 

(razão entre o peso do cérebro e o do corpo): se for inferior a 1, a espécie tem 

um cérebro menor que a média das espécies com o mesmo peso corporal; se for 

superior a 1, a espécie tem um cérebro maior que outras de peso semelhante. No 

caso humano o quociente de encefalização tem valor 8, ou seja, o cérebro é três 

vezes mais pesado que o de um primata de peso semelhante.    

A linguagem articulada é uma característica exclusivamente humana. Entre 

mamíferos, as principais funções da linguagem consistem, a nível individual, na 

expressão de sentimentos ou sensações (satisfação, medo, etc.), e, a nível social, 

no alarme ou intimidação. Assim, a linguagem animal depende estritamente da 

sua função. O que distingue a linguagem humana é a capacidade de veicular 

símbolos, ideias e noções abstractas. É possível traduzir para linguagem animal 

uma frase do tipo “Dá-me uma maçã” mas não do tipo “Acho que ele sabe que 
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penso como ele”. A capacidade de falar tem base genética mas a linguagem é 

essencialmente aprendida, daí a diferença na capacidade de expressão oral entre 

indivíduos. Se tal aprendizagem não se efectua durante a primeira infância, 

torna-se praticamente impossível ter esta capacidade.    

A verdadeira diferença entre a linguagem humana e a animal é a prodigiosa 

riqueza da primeira. A partir de algumas dezenas de sons fundamentais 

associados a um ritmo muito rápido surge a palavra. Estes sons são produzidos 

na laringe, órgão constituído por cartilagens e músculos, alguns dos quais 

formam as cordas vocais, suspensas do osso hióide. A laringe apenas faz variar 

a frequência dos sons produzidos, o ar expirado passa seguidamente para a 

faringe e depois para a cavidade nasal e boca. As modificações de forma da 

boca, graças aos movimentos da língua, véu palatino e lábios, permitem a 

diferenciação dos sons. As cartilagens e tecidos moles não fossilizam bem pelo 

que apenas se podem estudar os ossos da face interna da maxila inferior, palato 

e buraco occipital.    

No entanto, estudos deste tipo já permitiram concluir que o Homem de 

Neandertal apresentaria um aparelho vocal semelhante ao dos recém-nascidos, 

o que os impediria de pronunciar as vogais. Já os Australopithecus teriam um 

aparelho vocal semelhante ao dos macacos actuais.  

Os aspectos culturais são marcantes para o Homem mas também existem em 

alguns outros primatas. Além do programa genético e hereditário, existe a 

herança social, não ligada à hereditariedade e que permitiu o progresso humano 

em cada geração.       Os primatas do género Australopithecus são os primeiros 

hominídeos que se conhecem. Viveram na África do sul e oriental, entre 4 a 2 

M. a..  

Apresentavam um volume craniano semelhante ao dos símios (500 cm3) mas já 

tinham alguns caracteres humanos:  

Dentição primitiva mas sem caninos salientes e com incisivos largos;  

As mãos não eram usadas para andar como nos grandes símios actuais;  

Bacia larga e em forma de cesto, como num ser bípede.  

Teriam, no máximo, 120 cm de altura e pesariam entre 27 a 32 Kg.  
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As faces eram côncavas (em forma de prato) e arcada supraciliar pronunciada.  

Já tinham desenvolvido uma “indústria do calhau”, oportunista pois as pedras 

eram usadas ao acaso. Actualmente pensa-se que talvez estes primatas 

pertençam a um ramo colateral da evolução humana. 

Designação Homo erectus designação inclui diversos fósseis, nomeadamente o 

Homem de Java, Homem de Pequim, Homem da Rodésia e outros vestígios 

europeus e africanos. Também já foi referido como Pitecanthropus.  

Esta espécie terá vivido entre 2,5 M. a. e 130000 anos atrás.  Apresentava uma 

capacidade craniana de 900 cm3, um acentuado prognatismo (saliência da zona 

inferior da face) mas sem queixo. A arcada supraciliar era muito saliente ainda. 

A sua postura era nitidamente erecta, daí a sua designação, revelando um 

significativo aumento de estatura em relação aos seus ancestrais 

Australopithecus. Foi o primeiro hominídeo a dominar o fogo, o que lhe 

permitiu reduzir a musculatura da mastigação na face pois a carne cozida é mais 

macia. O fogo permitiu, também, a expansão do seu território para zonas mais 

frias. Já caçava animais de grande porte, o que denota organização e espírito de 

grupo. Desenvolveu a “indústria lítica”, com separação de lascas, depois usadas 

como pontas de seta e facas. Migrou da África, onde surgiu, para a Europa e 

para a Ásia. 

Como já foi feita referência anteriormente, o chamado Homem de Neandertal, 

Homo sapiens neanderthalensis, em homenagem à localidade alemã onde 

primeiro foi descoberto, viveu entre 50000 e 35000 anos atrás, durante o último 

período glaciar. Os ossos do crânio são espessos, embora menos do que os do 

Homo erectus, com uma espantosa capacidade craniana de 1300 a 1750 cm3, 

superior à do Homem moderno. O crânio apresenta uma característica forma de 

sino, baixo e com pouca testa.   

As arcadas supraciliares eram muito desenvolvidas, prognata, sem queixo e com 

dentes maiores que os do Homem actual. De constituição atarracada, viveram 

principalmente na Europa ocidental e médio oriente mas nunca em África.  

Foram descobertas sepulturas com ornamentos, produziam utensílios de pedra 

mais elaborados e finos. Utilizavam, também, ossos, madeira e outros materiais 

para a construção de utensílios. Desapareceram instantaneamente, à escala 
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geológica, há cerca de 35000 anos. As suas características tão especializadas 

parecem mostrar que não é um antepassado do Homem moderno, antes uma 

ramo colateral que se extinguiu 

O Homem moderno terá surgido numa região compreendida entre a Etiópia e o 

próximo oriente pois existem fósseis como o do Homem da Galileia, que 

parecem estar na origem do tipo humano que se expandiu pelo mundo.  O fóssil 

europeu mais conhecido é o Homem de Cro-Magnom, com cerca de 30000 

anos.  

São mais altos e menos possantes que os Homens de Neandertal, sem arcadas 

supraciliares salientes, testa direita e ossos do crânio leves. O queixo é bem 

desenvolvido e a face é ortognata (plana). São os inventores dos supérfluos, 

como a arte e as diversões. Instalaram-se em aldeias e tornaram-se agricultores, 

após a última glaciação. As diferenciações geográficas características das 

chamadas “raças”, terão surgido há cerca de 30000 anos.     

Já em 1900 era do conhecimento geral a existência de 4 grupos sanguíneos em 

seres humanos, A, B, AB e O. Cada grupo sanguíneo corresponde à presença de 

certas estruturas moleculares (globulinas) na superfície de glóbulos vermelhos, 

sintetizadas com base na informação codificada nos respectivos genes.  

O estudo dos grupos sanguíneos permitiu verificar que existem diferenças nas 

frequências dos diversos tipos, em diferentes locais do globo. Já antes foi 

referido que o que distingue duas populações não é a presença ou ausência de 

determinado grupo sanguíneo mas a frequência relativa de cada grupo. Estudos 

verificaram que o gene cuja frequência sofre uma variação maior é o gene que 

codifica o grupo sanguíneo B. A sua frequência é máxima na Ásia, onde atinge 

20 a 30% e diminui para Ocidente, com 15 a 20% no leste europeu, 5 a 10% em 

França e 0 a 5% em Portugal.131   
                                                           

 

131 Estes dados apontam para o surgimento, por mutação, do gene que codifica o grupo 

sanguíneo B, na Ásia, seguida do seu alastramento, por migração, para ocidente. Também 

existem outros sistemas de grupos sanguíneos, nomeadamente o sistema Rhesus e o sistema 

Gm. O sistema Rhesus, formado por dois tipos apenas: Rh+ (a maioria dos casos) e Rh – . Trata-

se de uma propriedade dos glóbulos vermelhos semelhante à que se encontra presente nos 

macacos do género Rhesus. 
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A espécie humana é ubíqua, existindo em todos os climas mas é um conjunto 

biológico homogéneo no que se refere às suas características.  Apesar desse 

facto, alguns autores consideram-na acentuadamente polimórfica, em relação a 

características de segundo plano, dando origem ao conceito de tipo humano.  

Existem várias classificações de tipos humanos mas geralmente existem 4 

grupos básicos132.  

Qual a origem destes tipos?    

Existem duas teorias que tentam explicar estas diferenças morfológicas entre as 

populações humanas:  

• Hipótese policêntrica – a formação da actual população humana 

efectuou-se em vários territórios relativamente independentes, onde 

vários tipos de H. erectus teriam dado origem aos principais tipos 

actuais;    

• Hipótese monocêntrica – o Homem actual terá surgido num território 

único, numa região algures entre a Ásia central e o nordeste africano, 

onde teria ocorrido o cruzamento de numerosos hominídeos, entre eles o 

H. erectus e H. sapiens, o que teria enriquecido o seu património 

genético. Só posteriormente se teriam formado as várias populações 

geográficas, que originaram os tipos.  

                                                                                                                                                                          

 

132 Caucasianos – europeus, norte-americanos e árabes, até á Índia. Estas populações 

apresentam, caracteristicamente pele e olhos claros, com excepção dos mediterrânicos, nariz 

estreito, lábios delgados e cabelo liso ou ondulado;  

Australóides – aborígenes e povos com eles relacionados, que apresentam pele escura, variando 

do tom azeitona até ao quase negro, cabelo encaracolado, olhos escuros e nariz largo;  

Mongolóides – pele amarelada, cabelos lisos, nariz de forma variada, rosto largo e achatado, 

olhos com prega epicântica na pálpebra superior (cuja função é proteger do clarão ofuscante da 

neve). Deste grupo terão derivado os índios americanos e os esquimós, através de populações 

que teriam migrado através do estreito de Behring;  

Negros – pele escura, variando do tom acastanhado ao quase negro, nariz achatado, olhos 

escuros e cabelos crespos.  
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Actualmente sabe-se que a cor da pele, por exemplo, um dos critérios mais 

importantes na classificação das “raças” humanas, resulta apenas da quantidade 

variável de melanina na pele, mas produzida pelo mesmo número de 

melanoblastos. Verifica-se, portanto, uma variação quantitativa e não 

qualitativa; já para não falar do espectro de variações dentro do mesmo tipo, que 

é muito maior que a variação entre tipos.  

É sabido que uma boa classificação se deve basear num conjunto de caracteres 

representativos mas no caso humano, os caracteres utilizados não variam dentro 

das “raças” de modo correlacionado. Outro aspecto a salientar é a utilização do 

termo subespécie à população humana, pois este termo só pode ser aplicado a 

populações que mostrem uma concordância acentuada dum numeroso conjunto 

de caracteres distintivos, o que não é o caso do Homem.  

De todos estes argumentos pode concluir-se que os tipos humanos não têm 

qualquer significado biológico.  
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O PENSAMENTO CRÍTICO  

 

 
Num dos primeiros pensamentos que Pascal consagra aos philosophes forja e comenta a 

sua frase famosa: 

“O pensamento dá ao homem a sua grandeza. O Homem não é mais que uma cana, o 

mais fraco da natureza, mas uma cana pensante. Não é necessário que o universo inteiro 

se ponha em movimento para o esmagar, um vapor, uma gota de água bastam para o 

matar. Mas, ainda quando o universo o esmagasse, o homem seria mais nobre que 

aquilo que o mata, porque sabe que morre e conhece a vantagem que o Universo tem 

sobre ele, ao passo que o Universo nada sabe do homem. Toda a nossa dignidade 

consiste no pensamento… Pelo espaço, o Universo envolve-me e devora-me como um 

ponto, pelo pensamento, sou eu quem o envolve.”133  

 

Nos últimos 2000 anos, a tradição filosófica tem sido a inimiga número um de toda a 

complacência confortável e tem insistido na ideia de que uma vida não pensada, não 

reflectida ou não examinada, não vale a pena ser vivida. 

 Dando seguimento ao primeiro pensamento, a filosofia tem insistido no poder da 

reflexão racional para descobrir o que há de errado nas nossas práticas e para as 

substituir desta forma por práticas melhores.  

Ao fazê-lo, estamos de facto a olhar para os andaimes do nosso pensamento e a fazer a 

nossa engenharia conceptual.  

A Filosofia tem identificado a auto-reflexão crítica com a liberdade, e a ideia é que só 

quando nos conseguimos ver a nós mesmos de forma adequada podemos controlar a 

direcção em que desejamos caminhar. Só quando conseguimos ver a nossa situação de 

forma estável e a vemos na sua globalidade, podemos começar a pensar no que fazer a 

seu respeito. 

                                                           
 
133 ENTRALGO, Pedro Laín – “ Corpo e Alma – Estrutura dinâmica do corpo humano”, Editora 
Almedina, p. 333 
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Em termos de analogia, e em jeito pouco formal comparativo, podemos dizer que 

quando somos saudáveis, o exercício físico dá-nos prazer…de igual modo, enquanto 

temos saúde mental, o exercício mental pode e deve dar-nos prazer! 

 Marx disse que os filósofos anteriores tinham procurado compreender o mundo, ao 

passo que o que era preciso era mudá-lo – uma das asserções famosas mais tolas de 

todos os tempos (e completamente desmentida pela sua própria prática intelectual). 

Teria sido melhor que Marx tivesse acrescentado que, sem compreender o mundo, 

pouco saberemos em termos de como o mudar,   pelo menos para melhor.  

Rosencranz e Guildenstern admitem não saber tocar gaita-de-foles, mas tentam mani-

pular Hamlet. 

 Quando agimos sem compreensão, o mundo está perfeitamente preparado para dar voz 

à reacção de Hamlet: «Pensais que eu sou mais fácil de controlar que uma gaita-de-

foles?»  

Há correntes académicas no nosso tempo que são contra estas ideias… 

 Há pessoas que questionam a própria noção de verdade, de razão, ou a possibilidade da 

reflexão desapaixonada. 

 Na sua maior parte, fazem má filosofia, muitas vezes sem saberem que é isso que estão 

a fazer: são engenheiros conceptuais que não conseguem desenhar um plano, quanto 

mais conceber uma estrutura. 

 Voltando à questão inicial, podemos afirmar que a Filosofia  está de cara levantada ao 

lado da tradição e contra qualquer cepticismo moderno, ou pós-moderno, quanto ao 

valor da reflexão.  

Uma das séries de sátiras gravadas pelo pintor espanhol Goya tem por título: “O sono da 

razão produz monstros”… 

O mote completo deste autor para a sua gravura é o que segue: “A imaginação 

abandonada pela razão produz monstros impossíveis; unida a ela, é a mãe das artes e a 

fonte dos seus encantos.”  

Segundo a opinião de Simon Blackburn, professor de Filosofia da Universidade de 

Cambridge, “A Filosofia deve descer à rua”…  

É assim que devemos encarar as coisas.  

Assim, e continuando esta linha de raciocínio, teremos que ver o pensamento como um 

processo mental que permite aos seres modelarem o mundo e com isso lidar com ele de 

uma forma efectiva e de acordo com as suas metas, planos e desejos. O pensamento é 

considerado a expressão mais “palpável” do espírito humano, pois através de imagens e 
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ideias revela justamente a vontade deste. 

O pensamento é fundamental no processo de aprendizagem, e é constructo e construtivo 

do conhecimento. 

O pensamento pode ser caracterizado por exigir períodos de latência, nos quais as 

actividades internas são suspensas ou interrompidas. Portanto, ele é o somatório de 

actividades incluídas na elaboração de estudos, de processos superiores da formação de 

conceitos, os chamados conceitos cognitivos, da solução de problemas, do planeamento, 

do raciocínio e da imaginação. 

O período de convergência do pensamento pode ser caracterizado no momento em que 

o indivíduo se vê frente a novas situações, cuja complexidade pode ser variável e para 

as quais não encontra esquemas de resposta pré-montados ou pré-estruturados pela 

aprendizagem e ainda, cuja resposta não é instintiva e sim, construída ou elaborada.  

Pode-se definir o pensamento como a faculdade de formular conceitos, para os quais a 

actividade psíquica elabora fenómenos cognitivos, imaginativos e planificados, cujo 

grau pode ser algo distintivo tanto dos sentimentos como das vontades. 

Se por agora direccionarmos este assunto, para de certa forma o aplicar à área da saúde, 

temos que todos os técnicos de saúde estarão, pelo menos no plano teórico, conscientes 

que da capacidade/disposição para pensar, dependem diferenças significativas para a 

pessoa cliente, que vão desde o bem-estar/mal-estar, até à vida/morte. 

 Acresce que não basta pensar, importa pensar bem; importa utilizar estratégias de 

pensamento que potenciem os bons resultados.  

O domínio e o contexto onde a Saúde toma lugar exigem, cada vez mais aos 

profissionais, capacidade e disposição para tomar decisões reflectidas, ponderando o 

contexto complexo envolvente, tendo em vista potenciar ganhos em saúde às 

pessoas/clientes. É, assim, fundamental, que os profissionais possuam capacidades e 

disposição para basear a tomada de decisões e a resolução de problemas em processos 

de pensamento crítico embebido no conhecimento mais actualizado a cada momento.  

Mas quando se fala em pensamento crítico, o conceito a que cada um de nós se refere 

não é necessariamente o mesmo. Tem existido uma variedade imensa de sentidos 

atribuídos ao conceito de pensamento crítico.  

Alguém escreveu a certa altura, algo que traduz de certa forma as múltiplas percepções 

sobre o assunto, em apenas uma frase, que por si só demonstra de um modo embora 

possivelmente confuso, evidente: 
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“Há quem pensa que pensa, mas não pensa aquilo que pensa pensar. 

Porque não é pensamento tudo o que se pensa, mas só aquilo que se pensa como 

pensamento. Há quem pense sem pensar e pensa que com isso tem 

pensamento.” 

 

A propósito, Maynard num estudo sobre a relação entre competência e pensamento 

crítico, apresenta alguns exemplos significativos dessas diferenças (Maynard, 1996, 

p.12-18).  

A aquisição de competência é iniciada no processo educacional e desenvolvida através 

de experiências profissionais. Para Benner, competência profissional envolve estádios 

de aquisição de capacidades/competências, (principiante, principiante avançado, 

competente, proficiente, e perito), com características próprias que reflectem um 

acumular de competências até ao estádio final de perito.  

De acordo com Watson & Glaser, o pensamento crítico é entendido, como um 

composto de conhecimento e atitudes incluindo atitude curiosa, que envolve a 

capacidade de reconhecer a existência de problemas e uma necessidade de aceitação de 

provas que suportem o que foi acertado como verdadeiro; conhecimento da natureza e 

validade das inferências, abstracções e generalizações, nas quais o peso ou rigor dos 

diferentes tipos de evidências são logicamente determinados; e capacidade na utilização 

e aplicação dessas atitudes e conhecimentos (cf. Maynard, Idem).  

Maynard exemplifica a dificuldade de consenso que o termo origina, referindo-se a uma 

série de interpretações de pensamento crítico.  

Norris (1985) entende o pensamento crítico como um ideal educacional que, na prática, 

dificilmente é difundido. Ele descreve-o como um complexo de muitas considerações, 

altamente sensível ao contexto e requerendo espírito crítico para ser implementado. 

 Paul (1985) enfatizou o raciocínio dialéctico como um elemento importante do 

Pensamento Critico, enquanto que Kemp (1985) descreveu-o como uma atitude de 

curiosidade envolvendo factos, princípios, e avaliação de argumentos.  

Halpern (1987) caracteriza-o como o pensamento sistematizado dirigido ao objectivo, o 

pensamento que inclui a avaliação das suposições, processos e resultados ao tomar a 

decisão, resolvendo um problema, ou formulando inferências a partir da informação.  

Contrastando com os autores anteriores, Smith (1987), categorizou capacidades de 

pensamento em quatro componentes distintos: resolução de problemas, tomada de 

decisão, pensamento criativo e pensamento crítico. O pensamento crítico é definido 
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como o uso dos processos de pensamento básicos para analisar argumentos e criar 

significados particulares e interpretações. Pensar criticamente é essencial, desde que o 

resultado dos processos de pensamento possa abrir possibilidades de várias decisões 

diferentes.  

Quando, nos referimos ao pensamento crítico como a forma fundamental de pensar em 

termos de tomadas de decisão profissional, importa realçar que existem outras formas 

de pensamento, tal como o pensamento criativo e o pensamento estético, entre outros; 

estes constituem, eles próprios, formas de pensar "bem" (Facione, 1993, p.3).  

A definição conceptual de pensamento crítico, contendo referências claras às 

capacidades e aos atributos disposicionais, tem uma aplicabilidade particular às 

descrições do desenvolvimento do conhecimento em Saúde.  

A definição apresentada pela American Philosophical Association (APA), mostra 

simetria em relação ao desenvolvimento do conhecimento em Enfermagem, baseado no 

exame e delimitação de conceitos chave / constructos, na clarificação de sentidos, na 

categorização de fenómenos, identificação de suposições/hipóteses, ao testar relações, 

hipóteses, teorias, bem como ao conjecturar alternativas de teste de procedimentos e 

comunicação de resultados. Todas são manifestações de capacidades de pensamento 

crítico necessárias para a tomada de decisão em situações que, frequentemente, 

configuram elevado risco e a deverem ser tomadas em tempo limitado.  

 

As práticas nos cuidados de Saúde exigem consideração valorativa a novas evidências, 

vontade, e disposição para reconsiderar julgamentos clínicos. Valoriza uma abordagem 

diligente aos problemas das pessoas/clientes e requer tolerância para com as múltiplas 

perspectivas e interpretações, quando essas perspectivas e interpretações podem ser 

suportadas por razões e evidências.  

Todas estas características são identificadas na descrição do critical thinker ideal, 

também apresentada pela APA. 

A capacidade para combinar o conhecimento e experiência com a capacidade de pensar, 

considerando o contexto onde o pensamento tem lugar, é essencial na resolução de 

problemas complexos e dilemas clínicos complicados, que se vêm tornando cada vez 

mais frequentes na prática clínica de Enfermagem. 

 Num estudo recentemente realizado, Glaser & Chi (cf. Fonteyn, 1998, p.12) 

identificaram as seguintes características nos bons critical thinkers: sobressaem nos 

seus domínios próprios; reconhecem os padrões mais significativos do seu domínio, 



REGADAS, SUSANA----------------------------------------------------------------------TESE DE MESTRADO 

 364

rapidamente resolvem problemas com o mínimo de erro; possuem memória de curto e 

longo prazo superior; detectam e representam um problema do seu domínio a um nível 

mais profundo dispensam bastante tempo a analisar o problema; e têm uma intensa 

capacidade de auto avaliação. 

 No seu já clássico From Novice to Expert, Benner refere a relação positiva entre 

conhecimento e experiência e capacidade para raciocinar e resolver problemas, e, por 

outro lado, o profissional com mais capacidade e mais disposição para raciocinar e 

resolver problemas, adquire mais conhecimento e experiência.  

Em função do reconhecimento pelas entidades nacionais com responsabilidade na área 

da educação, da importância do desenvolvimento desta forma de pensar, nos EUA foi 

levado a cabo durante dois anos um trabalho envolvendo 46 peritos na área, que utilizou 

uma técnica de consenso "técnica Delphi", e foi financiado pela APA.  

Do estudo resultou uma definição consensual de Pensamento Crítico: "O pensamento 

crítico deve ser entendido como sendo um julgamento intencional, e auto regulável, que 

resulta da interpretação, análise, avaliação e inferência, bem como da explanação das 

evidências, considerações conceptuais, metodológicas, contextuais ou de critérios em 

função dos quais o julgamento foi baseado... “ (Facione, 1993).  

 

Quando no início dos anos noventa se começou a referir o pensamento crítico como 

fundamental para o exercício da prática de Enfermagem, o ensino desta área disciplinar, 

tradicionalmente equiparou o Pensamento crítico, com processo de Enfermagem, no 

entanto há investigadores (Alfaro, 1995; Facione, 1995), que sugerem que aquele é 

muito mais abrangente que o processo de Enfermagem. 

 Propõe-se uma definição expandida de Pensamento Crítico em Enfermagem que inclua 

a técnica de resolução de problemas, raciocínio diagnóstico considerando pontos de 

vista opostos, e uma atitude intelectualmente curiosa (Bandman & Bandman, op. cit.).  

 

Tal como o método de resolução de problemas proporciona a base para o pensamento 

preciso e disciplinado nas situações do dia-a-dia, o processo de Enfermagem 

proporciona a base para o pensamento crítico em Enfermagem (Alfaro, op. cit.).  

 

Em 1994, dois autores canadianos Ford & Profetto-McGrath (cf. Tanner, 1996, p.3), 

analisaram o conceito de pensamento crítico, nos contextos de diferentes perspectivas 

curriculares, e concluíram que um curriculum é enformado por três interesses distintos: 
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técnico, prático, e emancipatório, e o conceito de pensamento crítico fica disperso na 

filosofia curricular. Nas suas perspectivas o pensamento crítico, que serve o interesse 

técnico ou prático, é visto como um sinónimo de técnica de resolução de problemas, en-

quanto o pensamento crítico, que serve interesses emancipatórios, é um processo que 

medeia o conhecimento e a acção através da reflexão crítica.  

 

Ainda relativamente ao paralelismo entre Processo de Enfermagem e pensamento 

Crítico, Tanner, refere um estudo de Taschikota descrevendo os processos de tomada de 

decisão clínica dos estudantes de Enfermagem. Os seus achados foram consistentes com 

outros estudos sugerindo que a tomada de decisão mesmo de estudantes de Enfermagem 

principiantes não é bem descrita por um modelo linear de Processo de Enfermagem.  

 

Em Outubro de 1994, novos modelos de pensamento crítico e juízo clínico foram-nos 

oferecidos. Por exemplo, Yataoka-Yahiro & Saylor (1994) oferecem um modelo 

sintetizando modelos de Pensamento Crítico com investigação na área do juízo clínico; 

o seu modelo estende-se para além da resolução de problemas racional, representada 

pelo processo de Enfermagem, incluindo atitudes direccionadas ao Pensamento Crítico, 

competências em Pensamento Crítico, conhecimento específico, experiência e padrões.  

 

A conceptualização de pensamento crítico, deve ser mais ampla do que a mera 

resolução de problemas, deve ser explorada através da reflexão crítica, como uma 

ferramenta de aprendizagem, e como um mediador entre o conhecimento e acção social 

responsável.  

 

No contexto da definição explanada, poderemos afirmar que o pensamento crítico vai 

muito para além, quer dos processos de ensino formais, quer da sala de aula. No 

entanto, se bem que o trabalho decorrido em sala de aula possa mesmo ser lesivo para o 

desenvolvimento do pensamento crítico, cumpre às Escolas desenvolverem nos alunos 

capacidades e disposição para a utilização do pensamento crítico nas tomadas de 

decisão e resolução de problemas. Um estudo realizado por Facione com 1100 alunos de 

liceu, demonstrou que as capacidades para a utilização do pensamento crítico podem ser 

aprendidas (Facione & Facione, 1996, p.I29-136).  

 

O tipo de pensamento, nomeadamente as estratégias de pensamento utilizadas pelos 
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enfermeiros na sua prática, tem sido objecto de estudos, uns referindo-se concretamente 

ao Pensamento crítico, outros referindo-se a estratégias de pensamento utilizadas pelos 

enfermeiros na sua prática (Alfaro, op. cit. Fonteyn, op. cit.).  

 

Alfaro (1995) identifica como estratégias utilizadas pelos enfermeiros em situações 

clínicas, características do Pensamento crítico: a verificação da correcção e fiabilidade 

dos dados, distinção entre o normal/anormal, identificação de padrões, reconhecimento 

de inconsistências, identificação de lacunas de informação, estabelecimento de 

prioridades, e avaliação e correcção do próprio pensamento. Para esta autora, o 

pensamento crítico é a chave para a resolução de problemas, considerando ainda que os 

enfermeiros que não utilizam o Pensamento crítico, tornam-se eles próprios parte do 

problema. Dos enfermeiros que já possuem capacidades sólidas para resolver 

problemas, pode dizer-se que já fazem parte do seu conhecimento, bastantes 

características das que caracterizam o pensamento crítico.  

 

Referindo-se ao pensamento crítico, comparativamente com a técnica de resolução de 

problemas, considera o primeiro como uma versão "up-grade" do método de resolução 

de problemas. 

 O Pensamento crítico é um conjunto de capacidades cognitivas mais abrangente que a 

técnica de resolução de problemas. Enquanto esta se inicia quando é detectado um 

problema e termina quando as estratégias encontradas para a sua resolução foram 

eficazes, o pensamento crítico, pressupõe uma postura intelectual que não é apenas 

despoletada por situações problemáticas, mas pressupõe uma postura permanente de 

"conseguir sempre melhor, de optimizar algo que até pode parecer estar relativamente 

bem, e de prevenir que surjam situações problemáticas, através de uma atenção 

intencional, curiosa, perspicaz, pró-activa, bem sedimentada por conhecimentos 

científicos.  

Se nos debruçarmos nos estudos realizados por Fonteyn (1998), sobre estratégias de 

pensamento na prática de Enfermagem, verificamos que através do seu estudo, Fonteyn 

identificou doze estratégias de pensamento, muitas delas similares às apresentadas por 

Alfaro. São as seguintes: reconhecer padrões, estabelecer prioridades, procurar 

informação, gerar hipóteses, fazer predições, formar relações, afirmar preposições, 

estabelecer regras práticas, fazer escolhas, julgar o valor, esboçar conclusões, e 

proporcionar explicações.  
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Em suma, para pensar reflexivamente, ou se quisermos criticamente uma coisa como 

possível, basta pensar sem contradição; contudo, para reflectidamente pensar uma coisa 

como real, temos necessariamente de a determinar. Assim, face ao inesperado 

alargamento da perspectiva inerente ao mistério do pensamento na sua globalidade, 

deparamos estupefactos, com o real prenhe de dificuldades, expectativas e de 

maravilhas: não se determinando uma coisa por si própria, ela aparece e manifesta-se 

pela sua relação com o todo. 

Esta é, pois, a difícil encruzilhada do entendimento humano, que nos põe frente a uma 

dialéctica de reversibilidade implicativa: a razão determinante (da inteligência 

emocional e racional) remete ou visa necessariamente o todo, mas é já, necessária e 

concomitantemente, o todo que sustente, que é fonte e está na origem da razão 

determinante.134 

O pensamento crítico é assim aquele que procede na base de avaliação cuidadosa das 

premissas e evidência e chega às conclusões tão objectivamente quanto possível, 

considerando todos os factores pertinentes e o uso de procedimentos válidos da lógica 

(Carter, 1973). 

Por exemplo, a tomada de decisões em democracias é um processo de chegar-se a um 

acordo em situações grupais através de debate e análise. A tomada de decisões deve ser 

mais que a agregação das opiniões dadas. Opiniões devem ser confrontadas entre si na 

esfera pública, e todos os participantes nesse discurso público devem verdadeiramente 

ouvir aos argumentos uns dos outros. Para se tomarem decisões democráticas 

apropriadas, nenhum grupo deve ser excluído (Lipset, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
134 RICOEUR, P. – II Conflitto delle interpretazioni (trad. do francês por R. Balzarotti, F. Botturi, G. 
Colombo), Di Fronte e Atraverso, 20, Milano, Jaca Book, 2ª ed., 1986. 
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HABILIDADES DE INQUISIÇÃO USADAS NO 
PENSAMENTO CRÍTICO 
 

Observar é ver e notar alguém/algo; examinar cuidadosamente para notar coisas. 

Descrever é dizer como alguém/algo é. 

Comparar é examinar as pessoas ou coisas para ver como elas são semelhantes e como 

elas são diferentes, para julgar uma coisa e medi-la em relação a outra coisa. 

Identificar é mostrar ou provar o que alguém ou algo é; reconhecer alguém/algo como 

sendo uma pessoa ou algo em particular. 

Associar é agrupar pessoas ou coisas na sua mente; conectar pessoas ou coisas porque 

elas acontecem juntas, ou porque uma produz a outra. 

Inferir é chegar a uma opinião baseado nas informações ou evidências disponíveis; 

chegar a uma conclusão; sugerir indirectamente que algo é verdade. 

Predizer é dizer com antecedência que algo vai acontecer; prever algo. 

Aplicar é fazer um requerimento formal; fazer uma lei, operar ou tornar efectivo numa 

situação em particular; (aplicar algo) fazer uso de algo como relevante ou apropriado; 

fazer prático uso de algo. 
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CAPACIDADE DE PENSAMENTO CRÍTICO  
 

O Pensamento Crítico é cada vez mais entendido, como sendo a engenharia cognitiva 

que conduz o processo de desenvolvimento do conhecimento e da tomada de decisão, 

numa ampla variedade de campos da prática profissional. O pensamento crítico é 

entendido como essencial para o desenvolvimento do conhecimento, prática profissional 

e criação de um público educado, tal que seja possível em termos de concretização com 

sucesso, colocarem-se desafios sociais, económicos, educacionais, ambientais e de 

saúde para o séc. XXI (Facione, 1995). Foi, como já referimos anteriormente, com base 

nestes pressupostos que a APA desenvolveu uma definição de Pensamento Crítico. Este 

conceito tornou-se, então, uma arquitectura conceptual usada para atingir consensos, 

entre educadores, empregadores, e políticos, com observação dessas capacidades 

cognitivas e atributos disposicionais que formam o pensamento crítico.  

Referimo-nos a atributos disposicionais, porque o domínio das competências cognitivas 

não é condição suficiente, se estas não se fizerem acompanhar de uma atitude ou 

disposição para pensar de forma crítica. O mesmo estudo descreve o ideal critical 

thinker, como:  

"... Habitualmente curioso, bem informado, honesto no enfrentar de enviezamentos 

pessoais, disposto a reconsiderar, claro acerca dos assuntos, ordenado em matérias 

complexas, diligente na procura de informação relevante, sensato na selecção de 

critérios, focalizado na pesquisa e persistente na procura de resultados que devem ser 

tão precisos, quanto os assuntos e as circunstâncias da pesquisa o permitem... " 

(Facione, idem).  

 

Numa concepção ampla, o pensamento crítico pode ser caracterizado como sendo um 

processo cognitivo humano, intencional e auto regulável. Como tal, pode ser observável 

em situações de resolução de problemas, tomadas de decisão, procura racional de 

informação, prática profissional e no dia-a-dia das nossas vidas.  

 

Quando fazemos uso de um processo cognitivo, não linear, de forma a fazer um 

julgamento, a decidir, num determinado contexto, fazemos uso do pensamento crítico. 

Neste processo está envolvido um conjunto de capacidades cognitivas – análise, 
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interpretação, inferência, explanação, avaliação, e auto regulação – que utilizamos 

para formar o julgamento para monitorizar e melhorar a qualidade desse julgamento. 

Facione refere-se a cada uma destas capacidades cognitivas como abrangendo outras 

sub capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGADAS, SUSANA----------------------------------------------------------------------TESE DE MESTRADO 

 371

 

 

Capacidades 

 

 

Sub – capacidades 

 

Interpretação • Categorização  

• Descodificação de frases  

• Clarificação de sentido  

 

Análise • Exame de ideias  

• Identificação de argumentos  

• Análise de argumentos  

Avaliação • Apreciação de conclusões  

• Apreciação de argumentos  

Inferência • Indagar evidências  

• Conjecturar alternativas  

• Esboço de conclusões  

 

Explanação • Mostrar resultados  

• Justificação de procedimentos  

• Apresentação de argumentos  

Auto – Regulação  • Auto – Exame  

• Auto – Correcção 

 

   

Quadro 4 – Capacidades e sub-capacidades de pensamento crítico. Adaptado de 

Facione (1996) 
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Interpretação 
  

Resultante das conclusões consensuais do painel de peritos, Interpretação, significa 

compreender e expressar o sentido ou significado, de uma ampla variedade de 

experiências, situações, dados, eventos, julgamentos, convenções, crenças, regras, 

procedimentos ou critérios. A capacidade de Interpretar inclui as sub capacidades para 

categorizar, descodificar significados, e clarificar sentidos. O autor apresenta alguns 

exemplos de Interpretação referindo que: quando lemos as intenções de uma pessoa, 

pela sua expressão facial; quando distinguimos a ideia principal de um texto, das ideias 

que lhe são subordinadas; quando parafraseamos nas nossas próprias palavras, a ideia de 

outro; quando clarificamos o que um sinal, ou uma representação gráfica traduz, ou 

quando identificamos a proposta apresentada por um autor, estamos a interpretar.  

 

 

Análise  
 

Análise, significa, identificar as relações inferidas, explícitas ou implícitas, entre as 

afirmações, questões, descrições, ou outra forma de representação" que pretenda 

expressar crenças, julgamentos, experiências, razões, informações, ou opiniões. São 

consideradas sub capacidades da capacidade de analisar: examinar ideias, identificar 

argumentos, e encontrar relações entre eles.  

 

São exemplos de Análise: quando identificamos as semelhanças e diferenças entre duas 

abordagens para a solução de um dado problema; quando catalogamos a ideia principal 

do editorial de uma revista, e sublinhamos as várias razões que o editor oferece para 

suportar a sua ideia; ou quando identificamos as suposições ou pressupostos não 

explícitos, estamos a analisar.  
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Avaliação  
 

A capacidade Avaliação é definida como, a verificação da credibilidade das afirmações 

ou outras representações que são referidas ou descritas por alguém de acordo com a sua 

percepção da experiência, situação, julgamento, crença, opinião; avaliar a consistência 

lógica dessas relações inferidas entre as afirmações, descrições, questões, ou outra 

forma de representação. São consideradas sub capacidades da capacidade de avaliar: 

apreciar as conclusões e os argumentos que as suportam.  

 

São sugeridos os seguintes exemplos para a melhor compreensão: quando avaliamos a 

credibilidade de um autor, ou palestrante, comparando a forte ou fraca consistência das 

interpretações alternativas, determinamos a credibilidade da fonte de informação 

julgando se duas afirmações são contraditórias entre si, ou julgando se as evidências 

suportam a conclusão que está a ser esboçada; quando reconhecemos se a conclusão de 

um argumento surge com elevado nível de confiança na sequência das premissas; 

quando julgamos se um dado argumento é relevante ou aplicável ou se tem implicações 

para a situação em avaliação.  

 

 

Inferência  
 

Inferência, significa identificar e isolar elementos necessários ao desenho de conclusões 

razoáveis; formar conjecturas e hipóteses; considerar informação relevante e fazer fluir 

as consequências a partir dos dados, afirmações, evidências. Como sub capacidades da 

capacidade de Inferir, são designadas: exame das evidências, conjectura de alternativas, 

e esboço de conclusões.  

São dados como exemplos quando vemos as implicações de uma posição que alguém 

está a defender; quando percebemos ou construímos o significado a partir dos elementos 

numa leitura; quando conduzimos uma experiência cientificamente controlada e 

aplicamos os métodos estatísticos próprios para confirmar ou negar uma hipótese 

empírica, estamos a inferir.  
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Explanação  
 

Explanação é definida como a capacidade para apresentar os resultados do próprio 

raciocínio; ser capaz de justificar, em termos de considerações conceptuais, as 

evidências, metodologias, e contextos, sobre os quais foram baseados os resultados 

apresentados; ser capaz de apresentar o próprio raciocínio sob a forma de argumento 

convincente. Como sub capacidades, da capacidade de explanar, são identificadas: 

afirmação de resultados, justificação de procedimentos, e apresentação de argumentos.  

Parece-nos pertinente ao referirmo-nos à capacidade de explanação abordar um outro 

conceito directamente relacionado: o conceito de linguagem. A linguagem e o 

Pensamento desenvolvem-se paralelamente pelo que é difícil determinar as relações de 

dependência entre um e outro. O Pensamento influencia a palavra e apresenta-se pela 

palavra. A linguagem pode ser entendida como um instrumento do Pensamento; 

instrumento esse adequado ou não.  

No adulto, a linguagem completa e aperfeiçoa o Pensamento, na medida em que, ao 

tornar-se visível através da palavra, permite o auto julgamento por parte de quem a 

emite. A palavra permite fixar a ideia, torná-la manejável, reduzir e simplificar a ideia, 

e, ao consegui-lo, aprofunda o raciocínio e consequentemente o pensamento.  

Ao ter lugar a exteriorização do pensamento através da linguagem, torna-se alvo de 

interpretação, análise e avaliação. Assim, a explanação de um raciocínio, proporciona 

um momento de observação e correcção dos resultados produzidos, que pode ser o 

primeiro momento de auto correcção, se esse processo não tiver ainda tido lugar numa 

fase mental prévia à explanação.  

São exemplos da utilização da capacidade de explanação: quando elaboramos um 

gráfico ou uma tabela que organize os nosso achados; quando anotamos para posterior 

referência, o nosso pensamento, no momento, sobre uma matéria mais complexa; 

quando apresentamos as evidências que nos conduziram a aceitar ou rejeitar uma 

posição sobre um assunto, estamos a explanar.  

Assim, para além de ser capaz de interpretar, analisar, avaliar e inferir, o critical thinker 

ideal é ainda capaz de explanar o que pensou, e como chegou a determinado 

julgamento/decisão. Além disso ele é capaz de aplicar as suas capacidades de 

pensamento crítico a si próprio, e melhorar as suas opiniões.  
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Auto-regulação  
 

Talvez a mais notável capacidade cognitiva, seja a que nos referimos agora. Esta 

capacidade é entendida como fundamental, pois permite ao bom critical thinker 

melhorar ainda mais a sua capacidade de utilizar o Pensamento Crítico. De certa forma 

trata-se de aplicar o pensamento crítico a si próprio; é graças a esta competência que a 

pessoa melhora cada vez mais a sua capacidade para pensar de forma crítica. Paul (cf. 

Fonteyn, op. cit.), na sua teorização sobre o pensamento crítico, refere relativamente à 

natureza auto reguladora o seu carácter metacognitivo: "... É pensar acerca do seu 

pensamento, enquanto está a pensar, de forma a pensar melhor... ".  

A auto – regulação, é assim, uma função recursiva, com a qual a pessoa é capaz de 

monitorizar, corrigir a interpretação que formulou, examinar e corrigir a sua habilidade 

para se examinar e corrigir a si próprio, relativamente ao processo de pensar. Os peritos 

definem Auto-regulação, como sendo a autoconsciência, para monitorizar as nossas 

próprias actividades cognitivas, os elementos usados nessas actividades e os resultados a 

que conduzem, particularmente utilizando capacidades de análise e avaliação dos nossos 

próprios juízos inferenciais numa perspectiva de confirmar, validar, questionar, ou 

corrigir cada raciocínio que fazemos e cada resultado que obtemos. As duas sub 

capacidades apresentadas são: auto-exame, e auto-correcção.  

 

A auto regulação é, relativamente ao processo cognitivo uma capacidade, como que 

modeladora do desenvolvimento de todas as outras capacidades que caracterizam o 

pensamento crítico. É a característica major que caracteriza o Pensamento crítico e o 

toma distinto e muito mais abrangente do que a técnica de resolução de problemas.  

Os autores exemplificam esta capacidade da seguinte forma: quando examinamos os 

nossos pontos de vista sobre um assunto controverso, com sensibilidade para possíveis 

influências e enviezamentos pessoais; quando separamos as nossas opiniões pessoais e 

suposições, daquelas que o autor, de um texto, expressa; quando revemos as nossas 

conclusões perspectivadas, perante a probabilidade de deficiente juízo sobre a 

importância de determinados factores que foram decisivos para a nossa anterior decisão 

– estamos a auto-regular o Pensamento.  
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DISPOSIÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO DO PENSAMENTO 
CRÍTICO  
 

É difícil imaginar um bailarino que nunca dança, ou um pianista que nunca toca piano. 

Depois de se trabalhar para desenvolver estas capacidades, parece quase inacreditável, 

não as usar. É difícil imaginar uma pessoa decidir não pensar. Em sentido real podemos 

dizer que o pensamento crítico é um pensamento penetrante. Desde que as Pessoas 

tenham propósitos em mente, e desejos de decidir como os aperfeiçoar, desde que as 

Pessoas se questionem sobre o que é ou não a verdade, no acreditar ou no rejeitar, o 

pensamento crítico toma-se necessário (Facione & Facione, 1997).  

 

O pensamento crítico, é muito mais que uma lista de capacidades cognitivas, o Homem 

é muito mais que uma máquina pensante. Isto leva-nos para uma área de extrema 

importância, a área das atitudes que os peritos designam por disposições afectivas.  

 

Que tipo de pessoa estará apta a usar as suas capacidades de pensamento crítico? Os 

peritos descrevem poeticamente essa pessoa, como sendo alguém que tem espírito 

crítico. Ter espírito crítico, não significa que a pessoa reage sempre negativamente e de 

forma hipercrítica, a todas as situações. O termo é usado de forma metafórica e com 

sentido positivo. O sentido que lhe atribuem é o de curiosidade na sondagem, subtileza 

mental, dedicação zelosa à razão, e uma procura insaciável de informação relevante. 

Quase parece que nos referimos a Sherlock Holmes.  

 

O tipo de pessoa a que nos referimos, é do tipo de frequentemente  questionar:  

Porquê? 

Como?  

O que acontece, se...?  

 

Do trabalho levado a cabo com um painel de peritos, resultou uma caracterização do 

critical thinker ideal, que é caracterizado não somente pelas suas capacidades 

cognitivas, mas também pela sua abordagem perante a vida. É o tipo de abordagem à 

vida e a forma como vivê-la, que caracteriza o pensamento crítico; inclui: curiosidade 

no olhar de uma ampla variedade de assuntos; preocupação para estar e se manter bem 
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informado; atento às oportunidades para usar o pensamento crítico; confiante nos 

processos de questionar de forma racional; auto-confiança nas suas próprias capacidades 

de raciocínio; abertura de pensamento relativa a visões divergentes do mundo; 

compreensão das opiniões de outros; sensatez na avaliação do raciocínio; honestidade 

em enfrentar enviezamentos próprios, tendências egocêntricas, ou sociocêntricas, 

estereótipos, preconceitos; vontade em reconsiderar e rever pontos de vista onde a 

reflexão honesta sugere mudanças.  

 

O exercício de julgamentos sólidos requer vontade e capacidade para usar o pensamento 

crítico. Facione (1996), considera a disposição dirigida ao pensamento crítico como a 

motivação interna consistente para lidar com os problemas e tomar decisões usando o 

pensamento. O pensamento incorrecto ou inadequado pode facilmente ser tão 

dispendioso como a inexperiência, ou deficiente conhecimento no campo profissional. 

Mas nem todos os lapsos do pensamento traduzem uma falha de capacidades. A 

indiferença argumentativa, a preguiça mental, ou a falta de atenção, conduzem a mais 

erros do que uma inadequada análise ou uma inferência não justificada.  

 

Dado que não é possível antecipar todos os problemas possíveis ou registar e 

automatizar as respostas ideais, educar os indivíduos para pensar, mantém-se como 

sendo a nossa melhor esperança para quem tem responsabilidades na área da educação. 

Durante grande parte do séc. XX, a escolarização preocupou-se com o desenvolvimento 

de capacidades técnicas e conhecimento factual, o treino preocupou-se em fornecer 

soluções escritas para problemas pré determinados. Mas a educação como prática das 

artes mais liberais baseadas em programas profissionais, está estruturada de forma a 

incluir o objectivo de ensinar os indivíduos a pensar.  

 

Os educadores procuram instilar nos estudantes hábitos de pensamento tais como 

integridade intelectual, abertura de pensamento, alerta mental, diligência sistemática, 

confiança no uso da razão, curiosidade intelectual, e maturidade prudente de 

julgamento, pelo menos dentro de uma dada disciplina profissional. Assim, a questão 

transforma-se a si própria de uma postura defensiva – Como nos protegermos de 

profissionais menos capazes? - para uma postura pró-activa - Como poderemos nutrir e 

fortalecer os tão desejáveis hábitos de pensamento?  
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A disposição para utilizar o pensamento crítico, é produto da posse de atitudes positivas 

dirigidas a consequências percebidas, do comportamento orientado pelo pensamento e 

estimativa geral dos resultados da utilização do pensamento, em vez de qualquer outra 

estratégia para seleccionar soluções para os problemas. Estas atitudes e estimativas são 

evidentes na personalidade do indivíduo e podem ser reforçadas ou diminuídas, pelos 

sucessos ou fracassos formativos.  

 

Nós aprendemos a funcionar em ambientes que implicam desafio e que são complexos e 

altamente estimulantes, através do reconhecimento de padrões de contexto e acção, nos 

quais algum sinal no problema apresentado nos é familiar. Com experiência e reflexão 

começamos a responder às subtis, mas importantes, diferenças, reconhecemos mais e 

mais padrões e variações dentro desses padrões. Segundo Benner isto é a arte do perito, 

a perícia surge apenas naqueles que a reflectem na sua experiência prática, não naqueles 

que apenas acumulam experiência.  

 

Profissionais com menor competência, frequentemente reconhecem um menor número 

de padrões e têm menor sensibilidade para as suas variações. Ao passo que o 

principiante dirige a atenção frequentemente para detalhes aos quais atribui um 

significado desproporcionado, o perito reflecte sobre a adequação da solução para o 

problema. O padrão de solução encontrado produz os resultados esperados? Se não, será 

que o problema e seus parâmetros relevantes foram delimitados correctamente? Deverá 

ser tentada nova alternativa de solução, ou dever-se-á manter a que está em curso?  

 

Independentemente de serem peritos ou principiantes, há profissionais que abordam os 

problemas confiantes na sua própria capacidade para raciocinar sobre eles, outros 

desconfiam de si próprios para tomarem decisões, pensar, ou resolver problemas. 

Existem indivíduos com abertura de pensamento, outros são intolerantes. Alguns 

abordam os problemas de forma diligente, focalizada, e sistematizada, outros têm 

tendência a ser difusos, desorganizados, e facilmente se distraem. Alguns procuram as 

evidências. E as razões quando consideram sobre o que fazer, outros evitam os dados e 

abordagens por princípios, preferindo decidir com base no impulso, no capricho, ou na 

pressão. Há pessoas com elevados níveis de integridade profissional, outros parecem 

incapazes de encarar os enviezamentos pessoais, medos, interesses próprios, ou 

preconceitos. Alguns vêm a complexidade e a subtileza dos problemas e registam 
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múltiplas possíveis resoluções, outros vêm as coisas em termos mais dualísticos, tal 

como bom ou mau, certo ou errado, verdadeiro ou falso, preto ou branco.  

 

Atitudes, valores, e tendências, são dimensões da personalidade individual que têm 

relação directa com o nível de sucesso esperado na aplicação das suas capacidades de 

raciocínio para o enquadramento dos problemas e sua resolução. Existe um perfil de 

carácter, uma constelação de atitudes, um conjunto de virtudes intelectuais, ou se 

quisermos um grupo de hábitos de pensamento, a que nos referimos, como o conjunto 

global de disposições para o Pensamento crítico (Facione et. al., 1995).  

 

A teoria motivacional de Lewin é citada por Facione et. al., como tendo constituído o 

suporte teórico para o pressuposto de que a disposição para valorizar e utilizar o 

pensamento crítico, impeliria o indivíduo para atingir a mestria sobre as capacidades de 

pensamento.  

 

Os sete atributos do carácter ou hábitos de pensamento foram designados, no trabalho 

que nos encontramos a referir: procura da verdade, abertura de pensamento, espírito 

analítico, sistematização, auto confiança no pensamento crítico, curiosidade, e 

maturidade no julgamento (Facione, 1998).  
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Procura da verdade  
 
Procura da verdade: é a disposição caracterizada pela "avidez" para encontrar a 

verdade, ser corajoso ao colocar questões, ser honesto e objectivo no prosseguimento do 

inquérito, mesmo que os achados não suportem os nossos interesses ou as nossas 

opiniões prévias. Esta disposição / hábito de pensamento abrange as características 

designadas no estudo “Delphi” como "vontade de reconsiderar e rever a sua própria 

opinião, quando a reflexão honesta sugere garantidas mudanças, razoabilidade na 

selecção e aplicação de critérios e flexibilidade para considerar alternativas e opiniões".  

 

 

Abertura de pensamento  
 
Esta disposição refere-se à atitude de tolerância com visões diferentes e estar sensível 

para a possibilidade de enviezamentos pessoais. O indivíduo com abertura de 

pensamento respeita os direitos dos outros a terem opiniões diferentes. A abertura de 

Pensamento abrange as características: compreender as opiniões dos outros e ter 

abertura de pensamento para visões diferentes do mundo.  

 

Pessoas intolerantes relativamente a visões diferentes das suas é previsível que 

concordem com: "abertura de pensamento tem limites, quando se trata de certo ou 

errado"; "não tens direito à tua opinião, se estás obviamente enganado". Em contraste, 

pessoas tendentes a ter abertura de pensamento, é previsível que concordem com: "é 

importante para mim compreender o que outros pensam sobre as coisas"; "preocupa-

me poder ter enviezamentos dos quais não dê conta".  
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Espírito Analítico  
 
Espírito Analítico: traduz a disposição para avaliar a aplicação do raciocínio e o uso das 

evidências para resolver problemas, antecipando dificuldades conceptuais, quer práticas, 

e estar alerta para a necessidade de intervir.  

Pessoas com estas características têm tendência a querer antecipar as consequências dos 

eventos e ideias, e a usar a razão, mais que qualquer outra estratégia para lidar com 

problemas sérios. Ter espírito analítico, dispõe o indivíduo na prática profissional a 

conectar observações com o conhecimento teórico, e antecipar eventos, tais como 

prováveis ameaças para a segurança de um dado cliente.  

Esta disposição/hábito de pensamento abrange as características: alerta para 

oportunidades para usar o pensamento crítico, confiança nos processos de inquérito 

racional, clareza na apresentação de questões, ou preocupações, e persistência ainda que 

se encontrem dificuldades. Pessoas com uma inclinação positiva para a análise, podem 

previsivelmente discordar com: "eu pretendo ser lógica, mas não sou"; "não há forma 

de saber se uma solução é melhor que outra" Pelo contrário, é previsível que concordem 

com: "preocupa-me quando as pessoas usam argumentos fracos, para defender boas 

ideias"; "as pessoas precisam de razões se vão discordar com a opinião de outro ". 

 

 

Sistematização  
 

Sistematização: traduz a disposição de questionar de forma organizada, ordenada, 

focalizada e diligente. Esta disposição/hábito de pensamento está estreitamente 

relacionada com as características: usar ordenação no trabalho com complexidade, 

diligência na procura de informação relevante e cuidado na focalização da atenção no 

assunto em mão. É previsível de pessoas com tendência para a sistematização, que 

concordem com: eu sempre focalizo a questão antes de tentar responder". No entanto é 

previsível que discordem com: "a minha opinião sobre assuntos controversos, depende 

muito de com quem falei ultimamente"; "o meu problema é que me distraio facilmente"; 

"as pessoas dizem que me apresso demasiado para as decisões ".  
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Auto Confiança no pensamento crítico  
 

Esta disposição refere-se ao nível de confiança que cada indivíduo tem nos seus 

processos de raciocín1o. A auto - confiança no pensamento crítico, permite ao indivíduo 

acreditar na solidez dos seus próprios julgamentos e conduzir os outros para a resolução 

racional dos problemas. Um nível apropriado de auto confiança, desenvolvido em 

relação com a maturidade intelectual e com a mestria das capacidades de pensamento 

crítico, constitui a trajectória de desenvolvimento desejável para todos os estudantes.  

 

Estudantes que demonstram confiança nos seus processos de raciocínio previsivelmente 

concordam com: “testes que requerem raciocínio, e não apenas memorização são 

melhores para mim"; "eu orgulho-me da minha capacidade de compreender as opiniões 

dos outros".  

 

 

Curiosidade  
 

Esta disposição refere-se à curiosidade intelectual de cada indivíduo. A pessoa com 

curiosidade intelectual é alguém que valoriza "estar bem informado", querer saber como 

as coisas se passam, e valoriza a aprendizagem mesmo que os resultados dessa 

aprendizagem não sejam directamente visíveis.  

 

Esta disposição/hábito de pensamento está estreitamente relacionada com as 

características: curiosidade para uma ampla variedade de assuntos, preocupação em se 

tomar e manter bem informado de uma maneira geral. Em geral uma pessoa 

intelectualmente curiosa, previsivelmente concorda com: "independentemente do 

assunto, quero sempre saber mais sobre... "; "aprende tudo o que puderes, nunca se 

sabe o que te pode fazer falta"; "estudar coisas novas toda a vida seria óptimo" 

Aqueles tendencialmente mais distantes desta curiosidade intelectual poderiam dizer: "a 

maioria dos cursos não têm interesse e não valem o esforço”.  
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Maturidade cognitiva 
  

É a disposição para ser prudente na tomada de decisão. A pessoa com maturidade de 

pensamento crítico, pode ser caracterizada como alguém que aborda os problemas, e a 

tomada de decisão, com o sentido de que alguns problemas estão inadequadamente 

estruturados, algumas situações admitem mais que uma opção plausível, e muitas vezes 

os julgamentos têm lugar baseados em critérios princípios, contextos e evidências, 

impeditivos de certezas.  

 

Este atributo disposicional tem particular implicação para a resposta a problemas mal 

estruturados, e tomadas de decisão complexas envolvendo múltiplas situações 

pendentes, tais como tomadas de decisão no âmbito político e ético, particularmente em 

ambientes de pressão temporal. A maturidade cognitiva no pensamento crítico é 

fundamental para o desenvolvimento da perícia profissional (Facione et. aI., 1995). Esta 

disposição/hábito de pensamento está estreitamente relacionada com a definição do 

critical thinker ideal. Inclui e vai para além das características: sensatez na avaliação do 

raciocínio, prudência na suspensão, tomada ou alteração dos juízos/decisão, e precisão 

até ao grau permitido pelo assunto e circunstâncias. 
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FENOMENOLOGIA 

 

 

Para Edmund Husserl, filósofo alemão135, a consciência é determinada pela 

intencionalidade. De modo que os fenómenos se produzem na consciência numa 

série de esboços sucessivos; a consciência é o elemento não variável desta série, 

é o que lhe dá sentido. 

Após ter demonstrado a elaboração das significações no campo das idealidades 

lógico-matemáticas, Husserl tenta a construção de uma filosofia da vida e da 

percepção.      

A fenomenologia, criada por Husserl, é uma tentativa de superar o positivismo 

reducionista (que pretende reduzir a realidade ao dado nas ciências empíricas), o 

psicologismo e o cepticismo.  

                                                           

 

135 Fundador da fenomenologia, dedica-se durante toda a sua vida ao ensino. Oriundo de uma 

família judaica, nasceu em Prossnitiz, na Morávia, a 8 de Abril de 1859 e morreu em Freiburg 

im Breisgau, a 26 de Abril de 1938.  

Estudou matemática e foi aluno de Brentano, na Universidade de Viena. Ensinou filosofia   nas 

universidades de Halle e Goettingen, e depois em Freiburg, até 1939. 

Escreve uma obra vastíssima, iniciada nos campos da matemática e da lógica.  
A obra de Husserl  é impressionante quer pela sua profundidade, quer pela sua extensão. Quando 

morreu deixou  cerca de 45.000 páginas manuscritas que foram salvas pelo padre belga Van Breda, 

da sua mais que provável destruição pelos nazis. 

  Sobre o Conceito de Número (1887); Filosofia da Aritmética (1891); Investigações Lógicas; A 

Filosofia como Ciência de Rigor (1910); Ideias para uma Fenomenologia Pura e Uma Filosofia 

Fenomenológica (1913); Lógica Formal e Lógica Transcendental (1929); Meditações Cartesianas 

(1931), Crise das ciências europeias e a fenomenologia transcendental (1939).   
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Esta oposição ao reducionismo impõe como regra o tomar as coisas na sua 

especificidade, tal como aparecem, daí uma concepção da filosofia como 

essencialmente descritiva. 

 

Assim, Husserl, propôs-se criar uma filosofia baseada no estudo sistemático da 

consciência e dos seus objectos mentais.  

Entre os seus continuadores destacam-se Heidegger, Max Scheler e Merleau-

Ponty. 

Husserl refere que: 

“A toda a vivência psíquica corresponde, pois, por via da redução 

fenomenológica, um fenómeno puro, que exibe a sua essência imanente 

(singularmente tomada) como dado absoluto. Toda a posição de uma “realidade 

não imanente”, não contida no fenómeno, se bem que nele intentada e, ao mesmo 

tempo, não dada no segundo sentido, está desconectada, isto é suspensa”136 

O “pôr entre parêntesis” refere-se ao olhar da consciência sobre si mesma, ao desvendar 

a própria verdade da consciência. A suspensão revela que o Eu continua a ser o que é 

entrelaçado no mundo, pois este não foi aniquilado mas apenas posto “fora de acção”. 

Husserl justifica a redução pela necessidade de não se confundir fenómeno puro no 

sentido da fenomenologia com fenómeno psicológico, objecto da psicologia cientifico-

natural, referindo que: “só mediante uma redução, que também já queremos chamar 

redução fenomenológica, obtenho eu um dado absoluto, que já nada oferece de 

transcendência”137 

Deste modo, na fenomenologia, os objectos “…não estão postos como existentes num 

eu, num mundo temporal, mas como dados absolutos captados no ver puramente 

imanente”138 

Na atitude fenomenológica”as vivências perdem inteiramente o seu carácter psicológico 

                                                           
 
136HUSSERL, Edmund – A Ideia da Fenomenologia. Trad. de Artur Morujão. Col.: Textos Filosóficos. 

Lisboa: Edições 70,2000,p. 71. 

 
137 Ibidem. p. 70. 

 
138 Ibidem. p. 72. 
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e existencial para conservarem apenas a relação pura do sujeito plenamente purificado 

ao objecto enquanto consciente, que é o objecto meramente significado”139, 

apresentando-se o “eu puro” como um espectador desinteressado, apto a aprender tudo 

que se lhe apresente como fenómeno da consciência. 

Através da redução fenomenológica tudo o que é dado é transformado num fenómeno, 

no sentido de ser conhecido na e pela consciência. 

Apesar de todas as operações da consciência serem importantes, como por exemplo o 

julgamento, a imaginação ou a intuição, esta última é privilegiada por Husserl visto ser 

“um acto através do qual a pessoa alcança algo imediatamente na sua presença corporal 

e também por ser um acto primordialmente a partir do qual todo o resto é encontrado”140 

 

A fenomenologia aparece assim como um método de evidenciação - pondo entre 

parêntesis, de um modo radical, tudo o que não tem transparência da própria presença 

do objecto, enquanto meramente pensado – e como um método descritivo - descrição do 

que se lhe depara na consciência transcendentalmente pura, após uma atitude reflexiva. 

Neste método, rigorosamente analítico, a dedução tem apenas um papel acessório. 

A fenomenologia apresenta-se não só como um método mas também como um 

fundamento: “ enquanto é um apelo à evidência, é um fundamento; enquanto esta 

evidência deve orientar continuamente o processo científico exigindo a descrição fiel do 

que se vê, é um método caracteristicamente descritivo”141 

Para que a fenomenologia se apresente como genuinamente fundamentadora não basta a 

evidência do fenómeno puro, referente às coisas simplesmente enquanto pensadas, 

devendo o filósofo prescindir de todo o carácter transcendente da coisa, isto é, da sua 

existência natural, conseguindo deste modo uma evidência apodíctica.  

Merleau-Ponty, tal como Husserl, salienta a necessidade de ir à essência das coisas, mas 

sem esquecer a sua facticidade, pois quando chegamos ao conceito ele já foi vivido. 

Como refere o autor no Avant-Propos da sua obra Fenomenologia da Percepção: “a 

                                                           
 
139FRAGATA, Júlio – Problemas da Fenomenologia de Husserl. p. 30. 

 
140 ”Phenomenology” Encyclopaedia Britannica Online 

 
141HUSSERL, Edmund – A Ideia da Fenomenologia. p. 79. 
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fenomenologia é o estudo das essências…mas a fenomenologia é também uma filosofia 

que recoloca as essências na existência e que pensa que apensa se pode compreender o 

homem e o mundo através da sua facticidade”142 

O método fenomenológico tem como objectivo a procura da génese do sentido; trata-se 

de pôr entre parêntesis as coisas e procurar como elas começaram, qual o sentido que 

dou ao que eu vivo, de uma desconstrução do conhecimento a fim de tornar tudo mais 

rigoroso.  

Reduzir é voltar às próprias coisas antes do conhecimento, as coisas são-nos reveladas 

através do olhar fenomenológico, tendo como pano de fundo a atitude natural, “ingénua 

e hipócrita” segundo as palavras de Merleau-Ponty, que pensa que pode conhecer tudo 

em si próprio e que as coisas e as pessoas são representadas na nossa inteligência. 

O que a fenomenologia pontiana nos ensina é que a consciência humana é a fonte 

absoluta do sentido e contacto e correlato das coisas que se lhe apresentam. 

O método fenomenológico, como domínio da apropriação da consciência, procura 

perceber que as coisas são vividas por mim. A redução passa, num primeiro tempo, por 

esta realidade da apresentação do indivíduo – redução fenomenológica - para um 

segundo tempo de apresentação de ideias - redução eidética. 

Atingir a consciência não é suficiente; pelo contrário, os variados actos da consciência 

têm de ser tornados acessíveis de modo que as suas essências - as suas estruturas 

universais e imutáveis - possam ser alcançadas. 

A fenomenologia procura descrever o vivido, ou seja, trata-se de considerar a 

facticidade sem esquecer a sua estrutura invariante. 

As coisas já existem quando eu começo a reflectir sobre elas, ou seja, quando eu saio da 

consciência para reflectir sobre algo que está fora da minha consciência (transcendente), 

esse algo já está na minha consciência (transcendental). 

O mundo invade-me antes que eu o compreenda e portanto eu nunca tematizo sobre o 

desconhecido. 

O método fenomenológico, através da “epoché” ou da suspensão do vivido, vai permitir 

um retorno ao mundo antes do conhecimento, ao mundo não intelectualizado, em face 

do qual toda a determinação científica é abstracta, significativa e dependente. 

Trata-se de voltar ao momento da apropriação da coisa à consciência, de voltar ao 

                                                           
 
142 MERLEAU-PONTY, Maurice - Phénoménologie de la Perception. p. 1. 
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fáctico, de distender, e neste movimento de distensão as essências nunca se desligam da 

existência. Nas palavras de Merleau-Ponty “ a reflexão não se retira do mundo para a 

unidade da consciência como fundamento do mundo, recua para ver brilhar as 

transcendências, distende os fios intencionais que nos ligam ao mundo para os fazer 

aparecer, só é consciência do mundo porque ela o revela como estranho e paradoxal”143. 

Esta ruptura da familiaridade com o mundo é condição para o ver o aprender como 

paradoxo. 

A busca da radicalidade, do conhecimento mais verdadeiro, mais lúcido, que é a grande 

preocupação de Husserl, motiva Merleau-Ponty. O conhecimento teórico, puro, que não 

é contingente, numa visão kantiana, será efectivamente atingível? A grande 

preocupação da fenomenologia é a existência do sujeito humano, é o sentido que é 

capaz de se juntar àquilo que nós julgamos que é perceber. 

A fenomenologia é uma filosofia transcendental ao pôr em suspenso, para as 

compreender, as atitudes naturais, “mas é também uma filosofia para a qual o mundo 

está sempre “já lá” antes da reflexão, como uma presença inalienável, e todo o esforço é 

para reencontrar esse contacto ingénuo com o mundo para lhe dar enfim um estatuto 

filosófico”.144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
 
143 MERLEAU-PONTY, Maurice - Phénoménologie de la Perception. p. 8. 

 
144 MERLEAU-PONTY, Maurice - Phénoménologie de la Perception. p.1 
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CORPO 

 

 
“Dando efectividade fenotípica ao meu genotipo individual, a sociedade e a história 

contribuíram poderosamente para que eu seja o que sou, poderosa, mas não 

determinantemente. Sob a forma de imposição, de proposta ou de oferta, só através de 

decisões ou concessões minhas acabaram por ser parte integrante da minha vida os 

hábitos mentais, avaliativos e operativos próprios da sociedade em que vivi e da 

História, que sobre mim pesaram. Somos o resultado de uma mistura de acaso, destino e 

carácter, escreveu Dilthey. Mais acertado teria sido dizer que somos obra de uma 

mistura de acaso, destino e liberdade, porque o carácter, o que na personalidade há de 

mais pessoal, resulta do reiterado exercício da liberdade perante aquilo que a vida 

comporta como acaso e como destino.”145  

 “Eu sou portanto o meu corpo, pelo menos na medida em que tenho uma experiência e 

reciprocamente o meu corpo é como um sujeito natural, como um esboço provisório do 

meu ser total. Deste modo a experiência do corpo próprio opõe-se ao movimento 

reflexivo que desembaraça o objecto do sujeito e o sujeito do objecto e que apenas nos 

dá o pensamento do corpo ou o corpo em ideia e não a experiência do corpo ou do corpo 

na realidade”146 

Na sequência deste rearranjo, convirá ultrapassar o dualismo mais moderno que, 

segundo Le Breton, se estabelece entre o homem e o corpo, e faz do homem um objecto 

antropológico e do corpo um objecto biológico. 

“O meu corpo sou eu mesmo presentificado, é a minha visibilização, sou eu próprio 

voltado para os outros. No entanto, se se negar a alma e o espírito, como explicar o 

pensamento, a reflexão, a auto consciência, a liberdade, a experiência de nós enquanto 

pessoas, enquanto dignidades não redutíveis a coisa? 

                                                           
 
145 ENTRALGO, Pedro Laín – “ Corpo e Alma – Estrutura dinâmica do corpo humano”, Editora 
Almedina, p. 359 
 
146 MERLEAU-PONTY, Maurice – Phénoménologie de la Perception. p. 231. 
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Posso dizer: “eu tenho uma alma” e “eu tenho um corpo”. Mas então é preciso perguntar 

quem é ou o que é este “eu” que parece ser o “proprietário” de um corpo e de uma alma, 

distinguindo-se deles. Por outro lado, precisamente este “eu” aparece unindo os dois – o 

corpo e a alma –, que, por isso, formam uma unidade. Assim, este eu pode ser um corpo 

que afirma ter uma alma ou então uma alma que requer um corpo.” 147 

O corpo exige ser olhado por um tipo de conhecimento menos preocupado com 

problemas de demarcação e mais preocupado com o objecto. O corpo exige uma 

corporologia, um logos, que o apreenda na complexidade das suas manifestações, capaz 

de contornar a obsessão classificativa, a angústia taxonómica; um conhecimento que o 

entenda na multiplicidade por vezes contraditória, dos seus trajectos. 

Uma concepção actual do corpo humano exige que se conheça com alguma precisão, 

para além do que dizem os tratados de anatomia e de fisiologia, aquilo que para a 

ciência e a filosofia actuais é o modo da realidade a que o nosso corpo essencialmente 

pertence: a matéria.  

Um outro autor com uma opinião sobre esta temática foi Karl Popper148.  

                                                           
 
147 ENTRALGO, Pedro Laín – “ Corpo e Alma – Estrutura dinâmica do corpo humano”, Editora 
Almedina, p. 7 
 
148 Nascido em Viena de Áustria, fez os seus estudos em matemática, física, filosofia, psicologia 

e história da música e foi professor do ensino secundário. Conviveu com o célebre Circulo de 

Viena, embora nunca tenha sido convidado para nele colaborar.   

Em 1934 conclui a primeira versão da sua mais importante obra – A Lógica da Descoberta 

Científica.  

Devido à sua origem judaica foi vítima da perseguição dos nazis, conseguindo apenas em 1937 

refugiar-se na Grã-Bretanha.  

Entre 1938 e 1946 ensina Filosofia na Universidade da Nova Zelândia, onde escreve duas obras 

de conteúdo político: a "Pobreza do Historicismo" e "A Sociedade Aberta e os seus Inimigos". 

 Após regressar a Inglaterra prossegue a carreira universitária, tendo-a abandonado em 1969, 

para se concentrar nos seus estudos e conferências.   

Embora a filosofia de Popper não se esgote na Epistemologia (Teoria sobre o conhecimento 

científico), foi contudo, neste domínio, que se tornou conhecido, nomeadamente devido à noção 

de falsificabilidade como critério essencial para a caracterização das teorias científicas.  

 



REGADAS, SUSANA----------------------------------------------------------------------TESE DE MESTRADO 

 393

As suas ideias opõem-se, neste aspecto, às do Circulo de Viena e ao 

Neopositivismo que se esforçavam por estabelecer um princípio capaz de 

fundamentar verificação ou validação positiva de uma teoria científica, 

demonstrando que a mesma era experimentalmente verdadeira. 

 Popper afirma que era impossível verificar se uma teoria era científica, pois não 

era possível comprovar todas e cada uma das suas possibilidades. Face a esta 

impossibilidade prática, propõe então que os cientistas sigam o caminho inverso 

isto é, procurem provar a sua falsidade. Neste caso basta apenas descobrir um 

único facto que a contradiga para a desmentir, ou a refutar.    

Neste domínio as suas ideias podem ser resumidas nos seguintes tópicos: 

A actividade científica consiste primeiro na formulação de hipóteses para 

explicar os vários problemas que se colocam, e depois na sua sucessiva 

anulação (refutação) através de experiências. 

A ciência deixa, deste modo, de ser vista como um conjunto de teorias 

estabelecidas (verdadeiras, absolutas), para ser encarada como um conjunto de 

generalizações provisórias cuja falsidade os cientistas estão permanentemente a 

procurar demonstrar. 

A formulação das hipóteses científicas deixa também de ser encarada como 

processo racional, cujas etapas estão rigorosamente determinadas. Não existe 

qualquer processo de descoberta, nem a descoberta científica tem qualquer 

lógica.   

Popper, escreve mesmo que “Do facto de não sabermos dizer o que é a matéria, não se 

infere que devamos dizer que a matéria não é.”149 

Afirma Lyotard que, “ (…) num momento em que o espaço e o tempo são atacados 

pelas novas tecnologias, o corpo também o é e deve sê-lo. Talvez devamos ficar de luto 

pelo corpo”. 150  

Mas se o corpo morreu, viva o corpo. Porque ele, de facto, aí está juntando-se a todas as 

revoluções que precarizam o seu lugar (o lugar que é o lugar que ocupa no território do 

                                                           
 
149 ENTRALGO, Pedro Laín – “ Corpo e Alma – Estrutura dinâmica do corpo humano”, Editora 
Almedina, p.51 
 
150 LYOTARD, J. – F. (1993), “Algo assim como: Comunicação…sem comunicação”, in Imagem-
Máquina (org. André Parente) Editora 34, Rio de Janeiro, pp. 258-266. 
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conhecimento). 

Há pois um novo corpo sempre que surge um novo lugar.  

Um corpo que se refaz e se entretece com a malha sempre destruída e renovada do 

conhecimento. 

“O corpo é, simultaneamente, o elemento simbólico e o suporte material mais 

importante da actividade desportiva”151, “a sua imagem está na moda e é lucrativa”152; 

além disso, nunca esteve tão disponível para ser inspeccionado, comparado, gozado e 

violado.153 

 Ele é, como diz Baudrillard, “ o mais desejável objecto de consumo” 154que, dada a sua 

extrema sensibilidade às variabilidades discursivas e conceptuais, se transforma na 

razão directa da fugacidade dos discursos que em torno dele gravitam. 

No entanto, apesar da superfície estar continuamente a ser refeita, na medida em que 

habita um território que tem “a moda por emblema” (Baudrillard, 1993), há um núcleo 

que permanece e que lhe oferece um sentido. 

“ A consciência interna do corpo não é uma soma de sensações localizadas nos órgãos. 

A consciência do nosso corpo é-nos dada como um todo mais ou menos articulado, 

independentemente e anterior a todas as sensações orgânicas (…) A conexão do “eu” e 

do “corpo” não é uma conexão empírico-indutiva ou associativa, mas uma conexão 

essencial para a toda a consciência finita”.155 

O corpo atravessa os discursos e metamorfoseia-se, mas não se dissolve. 

Neste sentido, o que coloca o corpo irremediavelmente no centro do debate não é, como 

também nota Ewing (1994, p. 9), o facto de estar na moda, mas a urgência de o 

problematizar. De reflectir sobre aquilo que Breton (1992, p. 138) designa como 

“apagamento ritualizado das manifestações somáticas”, ou por “corpo escamoteado” 
                                                           
 
151 HARGREAVES, J. (1987), “The Body, Sport and Power Relations”,in Sport, Leisure and Social 
Relations (J. Horne, D. Jary e A. Tomlinson, eds.), Routledge and Kegan Paul, Londres. 
 
152 HARGREAVES, J. (1986), Sport, Power and Culture: A Social and Historical Analysis of Popular 
Sports in Britain, St. Martin’s Press, Nova Iorque. 
 
153 WINTERSON, J., ABRAMS, P., WEEKS J., COWARD, R., e WILSON, E. (1989) “Revolting 
Bodies”,in New Statesman and Society 81 (2), pp. 22-29. 
 
154 BERTHELOT, J.-M. (1995), “The Body as a Discursive Operator: Or the Aporias of a Sociology of 
the Body”,in Body E Society, 1 (1), pp. 13-23. 
 
 
155 SCHELER, Max, “Ética. Nuevo ensayo de fundamentación de um personalismo ético, trad. de Hilário 
Rodriguez Sanz, Madrid, Revista de Occidente, 1941, secc. 6, cap. “Cuerpo y contorno”. 
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(ibid., p. 139), que o contemporâneo impõe, apesar da aparente e paradoxal 

pulverização e multiplicação de discursos que alimenta.  

Refere Vaneigem: “ A totalidade do corpo é fragmentada e explorada de acordo com um 

sistema concreto e abstracto, gerido essencialmente pelo dinheiro, o poder e as suas 

representações. Exilado de si, o produtor acha-se estranho a si próprio perante um 

mundo que produziu”156. 

“Mas perante a infinidade das combinações permitidas que se oferecem ao corpo no 

palco social, surge uma cartografia inexplorável na completude dos seus trajectos”157, 

uma cartrografia que faz do corpo um corpo de possíveis. 

“O corpo é, neste imaginário, uma superfície de projecção onde se recolocam os 

fragmentos do sentimento de identidade pessoal estilhaçado pelos ritmos sociais (…). 

Ele procura a sua unidade de sujeito agenciando os signos em que procura produzir a 

sua identidade e se fazer reconhecer socialmente”158  

O pensamento sobre o corpo159 tem evoluído muito ao longo dos tempos, e “Não 

admira, pois, que, como refere Karl Popper, a filosofia ocidental ao longo da sua 

história não tenha feito outra coisa senão tecer “variações sobre o tema do dualismo do 

corpo e da mente”.160 

Desde o período pré-clássico da filosofia grega, que a concepção do corpo tem estado 

presente no pensamento dos filósofos. 

Um filósofo que desenvolveu um grande trabalho sobre este assunto foi Platão… 

Platão é com Aristóteles uma das referências fundamentais do pensamento 

ocidental. 

                                                           
 
156 VANEIGEM, R. (1987), “Considerations Fragmentaires sur Líntégrationdo Corps au Processus 
Marchand”, in Le Corps-spectale, Revue de lÚniversité de Bruxelles,3-4, pp. 199-204. 
 
157  LE BRETON, D. (1992), Anthropologie du Corps et Modernité, PUF, Paris. p. 175. 
 
158 Ibidem, p. 179. 
 
159 Cf. RENAUD, Isabel - “Corpo”. In: Enciclopédia Logos. Col. 1175-1182. 

 
160 ENTRALGO, Pedro Laín – “ Corpo e Alma – Estrutura dinâmica do corpo humano”, Editora 
Almedina, p. 8. 
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 Platão161, como diz François Châtelet inventou a Filosofia: "definiu o que a 

cultura daí em diante vai entender por Razão". 

                                                           

 

161 Nasceu em Atenas, ou na ilha de Egina, em Maio - Junho do primeiro ano da 88ª. Olimpíada, 

ou seja, cerca de 428-27 a.C..  

Era originário de uma antiga família aristocrática ateniense, contando entre os seus 

antepassados, por parte da mãe o célebre legislador Sólon ( 639-559 a.C.), e do pai, o rei Codro.  

O pai, Aríston deve ter morrido cedo, pois a mãe Perictíone, voltou a casar com o seu tio 

Pirilampo, de quem teve um filho, Antífion. 

 O seu verdadeiro nome era Arístocles, mas devido à sua compleição física recebeu a alcunha de 

Platão (significa literalmente "ombros largos"). Frequentou com assiduídade os ginásios, 

obtendo prémios por duas vezes nos Jogos Istímicos. 

 Começou por seguir as lições de Crátilo, discípulo de Heraclito, e as de Hermógenes, discípulo 

de Parménides. 

 Em princípio, por tradição familiar deveria seguir a vida política. Contudo, a experiência do 

governo dos trinta tiranos que governaram Atenas por imposição de Esparta (404-403 a.C.), e da 

qual faziam parte dois dos seus tios Crístias e Cármides, distanciaram-no desta opção de vida, 

pelo menos do modo como a política era exercida. 

 O facto que mais o marcou foi a influência que sobre ele exerceu Sócrates, tendo-se feito seu 

discípulo por volta de 408, quando contava vinte anos. Nele encontrou o mestre, que veio a 

homenagear na sua obra, fazendo-o interlocutor principal da quase totalidade dos seus diálogos. 

 A condenação de Sócrates (399), e a sua acção para o salvar, obrigaram-no a exilar-se nesse 

ano.  

Desiludido com o regime aristocrático, mas também com a democracia ateniense, passou a 

defender que as leis e os costumes dos povos deviam ser baseadas em concepções filosóficas. 

Depois de 399 iniciou uma série de viagens durante cerca de doze anos, o que lhe abriu novos 

horizontes. 

Em Megara conviveu com o célebre Euclides e Terpsíon, discípulos de Sócrates.  

Regressou a Atenas para servir na cavalaria, como os seus irmãos.  

Voltou a viajar, desta vez foi ao Egipto, onde teria sido iniciado nos mistérios de Isis. 

 Depois foi a Cirene onde estudou matemáticas com Teodoro, fazendo-o depois seu interlocutor 

no diálogo Teeteto.  

No sul da Grande Grécia (Itália), em Taranto, aprendeu a filosofia pitagórica através de Filolau, 

Arquitas e Timeu..  
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A corrente filosófica conhecida por platonismo – originada do pensamento de 

Platão, aparece constantemente na história do pensamento, influenciando não 

apenas filósofos, mas também artistas e cientistas até aos nossos dias. 

Platão, por exemplo, pensou a estrutura do ser humano salientando o que nele há de 

divino – a alma, sendo o corpo a condição actual e passageira na qual ela se encontra. 

A alma imortal é preexistente ao corpo e o facto dela existir dentro de um corpo faz com 

que ela se divida em várias partes. 

É assim que A República estrutura a alma em três partes: intelecto, desejo e paixão, 

sendo apenas o intelecto (a parte superior) imortal. 

                                                                                                                                                                          

 

Em Creta estudou legislação de Minos. 

Há quem afirme que terá estado na Judeia, onde contactou com a tradição dos profetas, e até nas 

margens do Ganges terá conhecido místicos hindus. 

Em 388 visitou a Sicília, então governada por Dionísio, o Antigo, com o propósito de converter 

este tirano às suas ideias filosóficas. Não tendo êxito nesta primeira investida, regressou a 
Atenas, em 387, onde nos jardins de Academo, junto dum templo consagrado às Musas fundou 

uma escola, denominada, por este facto, Academia. Esta rapidamente se tornou no maior centro 

intelectual da Antiga Grécia, tendo por ela passado filósofos e políticos, como Aristóteles, 

Eudoxo de Cnido, Xenócrates, Fócion, Esquines, Demóstenes e outros.  

À entrada uma legenda proibia o acesso a todos aqueles que não soubessem geometria. A 

academia era um verdadeiro centro de investigação, tendo como centro aquilo que podíamos 

designar por uma "ciência da alma humana".  

Ficou em Atenas, cerca de vinte anos, até que em 367, voltou à Sicília, com a ideia de converter 

o novo monarca, Dionísio – o Moço, num filósofo-rei. Os resultados não foram brilhantes, o que 

não o impediu de voltar à ilha em 361, com idênticos propósitos.  

O resultado desta última viagem foi terrível: suspeito pelas suas ideias políticas, foi perseguido 

e feito escravo, sendo como tal vendido no mercado de Egina, acabando por ser comprado por 

um dos seus amigos. 

 Voltou a Atenas onde morreu em 347, numa altura que a cidade lutava contra Filipe da 

Macedónia, e cujo desfecho lhe foi fatal.  

A direcção da Academia foi inicialmente assumida pelo seu sobrinho Espeusito, por morte deste 

sucedeu-lhe Xenócrates.  

A Academia subsistiu até 529 da nossa era, quando foi mandada encerrar por Justiniano. 
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 “Não é portanto, sem razão que consideraremos que são dois elementos, distintos um 

do outro, chamamos àquele pelo qual ela raciocina, o elemento racional da alma, e 

aquele pelo qual ama, tem fome e sede e esvoaça em volta de outros desejos, o elemento 

irracional e da concupiscência, companheiro de certas satisfações e desejos…” “Uma 

parte era aquela pela qual o homem aprende, outra pela qual se irrita; quanto à terceira, 

devido à variedade de formas que ostenta, não dispomos de um nome único e 

específico, mas designámo-la por aquilo que nela é mais eminente e mais forte: 

chamámos-lhe concupiscência, devido à violência dos desejos relativos à comida, à 

bebida, ao amor e a tudo quanto a acompanha…”.162 

Para Platão, o que preside ao universo é a alma à qual se subordina a matéria. 

O homem platónico não é mais do que uma alma aprisionada num corpo, que por sua 

vez não é mais do que o invólucro, o túmulo da alma. A sua união é acidental e 

enquanto a alma pode aspirar à verdade e à perfeição do mundo das Ideias, o corpo não 

passa de um entrave tanto na ordem do conhecimento como na ordem da conduta moral. 

Aristóteles avança relativamente a esta questão, afirmando o corpo não como uma 

condição exterior do espírito mas como um lugar próprio da sua formação. Através da 

sua teoria hilemórfica, que explica a constituição mais profunda dos corpos mutáveis 

por duas componentes ou princípios de ser – a matéria prima e a forma substancial – ele 

vai mostrar que a unidade da alma é semelhante à da forma e do acto, a qual dá vida à 

matéria. Um ente não pode nunca ser apenas espírito, tem que ser também corporal 

cortando deste modo com todo o dualismo metafísico da alma e do corpo. 

O corpo, matéria informada, é, para o Estagirita, um ente dotado de sentido, que tem o 

seu fim em si mesmo e que só se pode compreender a partir de si próprio e da sua 

função; e não apenas um simples mecanismo. O modelo aristotélico constituiu-se como 

uma referência, ao ter implícita uma definição de psyché como forma inerente da sua 

vida. 

Não se afastando também do hilemorfismo, São Tomás tem, contudo, como 

preocupação central da sua filosofia, a alma e não o corpo. A tradição da escolástica 

cristã insere-se no paradigma do pensamento antigo de que a alma é a própria vida, 

                                                           
 
162 PLATÃO – A República. Trad. e notas de Maria Helena Rocha Pereira.7ª ed. .Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. 439 d e 580 d. 
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“mas esta vida não é outra para além da vida do corpo pois é o corpo que a possui em 

potência”163. 

Na tradição cristã, a Boa Nova é dirigida ao Homem na sua totalidade, concebido à 

imagem de Deus. Na Bíblia o Homem é concebido como ser corporal, um corpo 

animado e não uma alma encarnada, e São Paulo, nos seus escritos, ao anunciar que “O 

Verbo divino encarnou” revela a conotação da “carne”, por oposição à do “corpo” que 

era, para a tradição grega, o lugar instrumental da alma. 

Com o cartesianismo natureza e espírito são dois domínios autónomos. Para Descartes a 

diferença entre a alma e corpo é vista como uma diferença ontológica entre res cogitans 

e res extensa; o corpo é uma máquina que funciona independentemente do “eu” e alma 

localiza-se numa parte do corpo, lugar do pensamento e da liberdade. Trata-se de uma 

concepção mecanicista que esvazia o corpo de qualquer valor moral e significação 

simbólica e a relação entre estas duas identidades é exterior: “o indivíduo, identificado 

pela sua alma, vive no seu corpo como um piloto no seu navio; o corpo como uma 

máquina perfeita, é apenas um objecto a estudar e compreender dissecando os 

cadáveres”164 

 

Esta concepção dualista está na base da medicina moderna, esvaziando o corpo de todos 

os seus mistérios ao decompô-lo nas suas partes para o “arranjar” como se de uma 

máquina se tratasse. Na medicina contemporânea, o caso dos transplantes, por exemplo, 

mostra-nos que o corpo “não é mais considerado o substrato carnal da pessoa”,ao 

permitirem-se intervenções consideradas inaceitáveis socialmente, se o corpo fosse 

tratado como pessoa. Na realidade o que acontece é que, ante a possibilidade de doar 

um órgão, o corpo deixa de ser entendido como uma pessoa. 

A medicina procura fundamentar a sua disciplina num conceito de corpo como objecto 

da natureza, fazendo do somático “a expressão de uma exclusividade absoluta, dando 

um espaço físico aos fenómenos (tais como a doença) dos quais o corpo é o objecto”165. 

                                                           
 
163 MARZANO-PARISOLI, Maria Michela – “Corps”. In: Dictionnaire d’Éthique et Philosophie Morale.    

Direcção de Monique Canto-Sperber, 3ª ed. Paris: Puf, 2001. p. 354. 
 
164 Ibidem, p. 353. 

 
165  FÉDIDA, Pierre – “Corps”- soma et Psyché”. In:Encyclopaedia Universalis. Corpus 6, p. 610 
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Deste modo, o psíquico surge dentro de um contexto de “somatização”, escondendo-se 

deste modo tudo o que é ambíguo ou confuso. Esta é, sem dúvida, uma perspectiva do 

corpo bastante redutora, mas que parece ter levado ao desenvolvimento (reaccional, por 

assim dizer) da psicologia, de modo a identificar a consciência com a subjectividade e 

de detalhar as funções psíquicas. 

Na verdade, as disciplinas ligadas à medicina balançam entre as perspectivas aristotélica 

num conceito de alma como forma do corpo organizada) e cartesiana (que permita 

conceber as relações de causalidade entre psyché e soma). Outras disciplinas, como por 

exemplo a antropologia, situam o corpo humano entre os fenómenos simbólicos, 

enquanto na semiologia o corpo pode ser descrito como uma aglomeração de sinais. 

Depois de Descartes a questão passará a ser a da unidade do homem, já não a partir de 

uma substância espiritual, mas a partir do próprio corpo. Como refere Isabel Renaud, “é 

na sua filosofia precisamente que emerge, a partir do corpo, o fenómeno do cruzamento 

e da unidade da natureza e do espírito, fenómeno da corporeidade pessoal, que nunca 

ninguém antes tinha pensado filosoficamente”166. 

“ O corpo é o que tem altura, largura, comprimento e profundidade”167, constituindo a 

profundidade a mais valia de indecidibilidade em torno da qual se constrói qualquer 

corporologia. 

Um corpo que fosse uma linha ou uma superfície não ocuparia um lugar, porque não 

teria volume e, no limite, não seria um corpo. Nesse sentido, ele é a “carne visível”, 

para usar a expressão de Merleau-Ponty (1965): a profundidade que o visível revela. 

Contudo o corpo contemporâneo perdeu a densidade e profundidade, tornou-se etéreo e 

superficial: ao transportarmos a profundidade para a superfície, na tentativa de 

visualizarmos o interior, a espessura do corpo passou a ser a da película que suporta a 

sua imagem. 

Em nome de uma transparência generalizada, “o desejo de ver”: “ (…) alcançar o 

interior invisível do corpo, registar as imagens desse interior, nada deixar na sombra 

                                                           
 
166 RENAUD, Isabel – “Corpo”.In: Enciclopédia Logos. Col. 1179. 

 
167 DA VINCI, L. (ed. 1942), Carnets, Vol. 2 (trad. Louise Servincen), Gallimard, Paris. p. 301. 
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(…)”168 

Desta forma, a representação superficializou-o. 

A vida fornece ao corpo, simultaneamente, um elemento de unidade e pluralidade. A 

vida identifica o corpo como vivo, mas, ao identificá-lo como vivo, está a distingui-lo 

de todos os outros vivos. 

Sendo uno e plural, é fractal, é homotético, ou seja, apresenta permanências, 

invariâncias, ao longo das escalas em que é observado. 

Aliás, as modernas técnicas genéticas parecem perversamente confirmá-lo ao 

viabilizarem a clonagem. 

O clone é a assunção de que na unidade mais elementar do corpo, a célula, está todo o 

corpo. Constituindo o indivíduo, o sujeito identitário, o elemento variante da estratégia 

fractal: permanência, ou quase permanência genética, e variação ambiental (desde os 

micro ambientes celulares aos macro ambientes sociais) que se traduz num corpo-

individuado, num corpo-identitário. 

O espaço entre a célula e o corpo-identitário é preenchido por variações fractais: a 

célula, o tecido, o órgão, o sistema, o corpo e o corpo-identitário.  

E, de um corpo fractal, só se pode falar fractalmente, isto é, através de um processo que 

celebre a sua diversidade, mantendo a unidade. 

Um corpo é, na perspectiva de Humberto Maturana e Francisco Varela (1980), uma 

máquina “autopoiética”, quer dizer, uma máquina que se faz a si própria. Esta 

concepção amplia a da máquina cibernética de Nobert Wiener (1961), fundada nos 

mecanismos de retroacção, ou seja, na possibilidade de a acção condicionar a intenção. 

Uma máquina “alopoiética”, por oposição, fará outras entidades que não ela. 

Podemos, todavia, afirmar que o corpo humano é, das máquinas “autopoiéticas”, 

simultaneamente a mais “alopoiética” e a mais heteropoiética. 

O corpo humano faz-se, é certo, mas o que o distingue dos outros corpos biológicos é o 

facto de fazer e de ser feito. 

Ele é o mais heterónomo dos corpos, o mais dependente, e o que paga essa dependência 

fazendo mais do que aquilo que é. Fazendo cultura, fazendo conhecimento, fazendo 

civilização. 

É no corpo-todo que o corpo-fragmento se significa e carrega as baterias da sua 

autonomia. Assim, o corpo exige ser entendido a partir de um lugar fractal: um lugar 

                                                           
 
168 LE BRETON, D. (1992), Anthropologie du Corps et Modernité, PUF, Paris. p. 210. 
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que o reconheça no pormenor, mas que o identifique no todo. 

“O corpo que dá rosto ao homem e que enraíza a sua presença não é uma colecção de 

órgãos. Da mesma forma, o homem é mais do que o corpo”169 , havendo qualquer coisa 

que se escapa quando se salta para um novo patamar de complexidade.  

No entanto, “Somos tão irremediavelmente filhos do nosso tempo, que a nossa primeira 

imagem do corpo não é a que na realidade é mais imediata, a fenomenológica, mas a 

mediada por um conjunto enorme de explicações científicas. A nossa “atitude natural” 

perante o corpo é menos ingénua, encontra-se repleta de hipóteses e de teorias de todo o 

tipo, científicas e filosóficas, que todos tendemos a considerar como actos reais e 

indiscutíveis. São hipóteses e teorias filosóficas, por exemplo, o dualismo platónico 

corpo-alma ou a doutrina hilemórfica da sua relação. Mas não são elas, penso eu, as 

teorias que hoje, na era da morte da metafísica e da consagração da racionalidade 

científica gozam de maior influência. As teorias e as hipóteses que hoje ascendem com 

mais facilidade à categoria de factos indiscutidos e indiscutíveis são as científicas. Por 

isso teremos de começar por aí o estudo do corpo. Laín Entralgo fê-lo sistematicamente. 

Quando afirma várias vezes que a sua antropologia quer ser “científico-metafísica”, o 

que está a afirmar é que deseja partir da consideração científica da realidade para, em 

seguida, se elevar à reflexão metafísica através da sua análise fenomenológica.”170  

A fenomenologia contribui de modo decisivo para se sair do impasse causado pelo 

dualismo entre somático e psíquico, através de uma reflexão teórica que permitiu uma 

reapreciação, com outras bases, das condições do relacionamento entre estas duas 

realidades.  

No raiar da fenomenologia, Husserl procurou analisar a relação entre consciência e 

mundo, passivamente vivida (Lebenswelt) e por outro lado tentou encontrar, em 

regressões sucessivas, o sujeito originário constitutivo do sentido (Urgrund). 

Cada indivíduo existe como corpo animado, mas este corpo não é apenas corpo-objecto, 

mas também corpo-sujeito, ou seja, um corpo físico, nunca impessoal e anónimo, mas 

sempre próprio de cada pessoa. Através da fenomenologia husserliana, “o corpo não 

pode mais ser pensado independentemente da tripla questão da constituição do Outro 

como fundamento do si, da intersubjectividade como condição da objectividade dos 
                                                           
 
169 LE BRETON, D. (1992), Anthropologie du Corps et Modernité, PUF, Paris. p. 225. 
 
170 ENTRALGO, Pedro Laín – “ Corpo e Alma – Estrutura dinâmica do corpo humano”, Editora 
Almedina, p.31. 
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fenómenos (o mundo), da inerência do corpo na descoberta da subjectividade e à sua 

temporalidade”171. 

Merleau-Ponty, seu seguidor, liberta-se da posição transcendental husserliana e 

perspectiva a consciência simultaneamente como passiva e como constituinte. O ponto 

de partida é agora o corpo próprio, aberto ao mundo, origem de todos os pontos de vista, 

projecto e mediação do mundo objectivo e intersubjectivo. O corpo já não é um objecto 

em si mas o modo de estar presente ao mundo, aos outros e às coisas; o sujeito tem um 

corpo, enquanto consciência, aberta ao mundo.  

Para Ponty, o corpo possui a sua própria intencionalidade e significação, tornando-se 

consciência encarnada. 

Surge então Sigmund Freud172… 

                                                           
 
171  FÉDIDA, Pierre – “Corps - soma et Psyché”. In:Encyclopaedia Universalis. Corpus 6, p. 611. 

 
172 Neurologista e psiquiatra austríaco, nasceu em Freiberg, em 1856 e morreu em Londres, em 

1939.  

Estuda e doutora-se na Universidade de Viena, onde vive até pouco antes da sua morte. Dedica 

as suas primeiras investigações à fisiologia do sistema nervoso e descobre os efeitos anestésicos 

da cocaína. 

 Dedica-se ao estudo da neuropatologia. 

 Em 1885 estuda em Paris, com Charcot, a aplicação da hipnose ao tratamento da histeria.  

Em 1887 casa-se e teve seis filhos; um deles, a sua filha Ana, é uma das mais destacadas figuras 

da psicanálise.      

Em 1895 publica, em colaboração com Josef Breuer, Estudos sobre a Histeria, onde expõe as 

suas investigações sobre o poder terapêutico da catarse. Esta descoberta é o ponto de partida da 

psicanálise. A teoria psicanalista tem a sua expressão principalmente nas seguintes obras de 

Freud: Interpretação dos Sonhos, Três Ensaios sobre a Sexualidade, Lições de Introdução à 

Psicanálise e O Ego e o Id.      

A partir de 1902 é professor na Universidade de Viena e em 1908 funda a sociedade 

psicanalítica, onde reúne os seus seguidores, alguns dos quais, por sua vez, criam novas escolas: 

Adler, Jung, Rank e outros.  

Em 1909 recebe o doutoramento honoris causa pela Clark University por ocasião de uma 

viagem aos Estados Unidos da América.  
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O psicossomatismo Freudiano é assim também ultrapassado pela fenomenologia. 

 Na perspectiva psicanalista, a complexidade do corpo psíquico consiste na imbricação 

de duas ordens: a da vida e da linguagem, difícil porque o corpo humano é pulsional, 

não instintivo e, por isso, fonte de tensões e conflitos. O corpo psíquico é 

essencialmente relacional e afectado, nele se compenetrando o corpo orgânico e o 

sistema simbólico. Para Freud, o corpo entende-se como capaz de se entender a ele 

próprio como inconsciente, o que é fundamental para a sua compreensão na globalidade 

daquele que ele é. 

Para Freud e Lacan, o corpo é susceptível de encarnar a ordem da linguagem. 

Assim, o homem é a articulação de duas ordens - do corpo e da linguagem. Em vez de 

um composto de corpo e espírito, como foi descrito classicamente, é nesta perspectiva 

um composto de corpo orgânico, corpo psíquico e espírito. A charneira desta articulação 

é a vida afectiva relacional, o corpo como”carne”. 

O corpo é de facto o meio por excelência de acesso ao mundo e a toda a experiência 

vivencial possível. 

Tentamos construir um aprofundamento de uma parte significativa da Fenomenologia 

de Merleau-Ponty, isto é, compreender o corpo humano enquanto mediador de toda a 

experiência possível. 

 Compreender esta problemática de forma atenta e fidedigna, traduz-se no entendimento 

da corporeidade e das relações que ela comporta. Neste sentido, parece estruturar-se à 

nossa frente uma dialéctica activa da dimensão espácio-temporal à sexualidade e desta à 
                                                                                                                                                                          

 

Em 1923 manifesta-se-lhe uma afecção cancerosa, não cessando, apesar disso, a sua actividade 

investigadora até ao fim da vida.      

Em 1930 recebe o Prémio Goethe e em 1938, ao ser a Áustria ocupada pelos nazis, tem de fugir 

para Inglaterra por causa da sua origem judia.  

As contribuições da obra freudiana, caracterizada por um claro determinismo psíquico, são 

abundantes. Sobressai a distinção entre o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, factores 

decisivos para compreender tanto os conflitos psíquicos (caso do complexo de Édipo) como a 

ansiedade e os mecanismos de defesa. 

 Elabora também uma teoria da sexualidade no campo individual (com a libido como impulso 

fundamental e força criadora frente ao qual enuncia posteriormente outro princípio destruidor) 

e, no terreno sócio-cultural, uma teoria filogenética exposta em obras como Totem e Tabu, 

Angústia na Civilização, O Futuro de Uma Ilusão e Moisés e o Monoteísmo. 
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linguagem. Esta a ordem que pretendemos descobrir, evidenciar e esclarecer nos seus 

múltiplos aspectos. Do mesmo modo procuraremos, relacionar cada uma das dimensões 

originárias – espaço e tempo – como uma unidade complexa e aberta que 

denominaremos unidade corporal. 

Só assumindo tal entrelaçamento se torna possível a emergência de uma consciência 

intencional, constitutiva, significante. 

É o surgimento de uma nova ontologia, em que se denota a necessidade implícita de um 

compromisso e atitude assumida de abertura, condição de possibilidade do sujeito, do 

mundo e dos outros.   

O corpo é o local onde se entrecruzam os mundos e as consciências e embora a 

percepção se faça sempre a partir do ponto de vista da consciência, a consciência 

encontra-se num corpo. 

Na fenomenologia mediterrânica, em especial a francesa e a espanhola, esta temática foi 

amplamente desenvolvida.  

Quem quiser conhecer alguns dos primeiros estudos, poderá ler o capítulo intitulado “El 

cuerpo humano como perceptor de si mismo” do livro de Pedro Laín Entralgo: El 

Cuerpo humano. Teoria actual”. 

 Nele se analisam as contribuições de Gabriel Marcel (“corpo vivido” e “encarnação”), 

Jean-Paul Sartre (“corpo-para-mim” e “corpo-para-o-outro”), Maurice Merleau-Ponty 

(“corpo” e “carne”) e Paul Ricoeur (“corpo-para-o-meu-querer” e “corpo meu”). 

Noutras passagens do livro, a esta galeria juntam-se as contribuições de Emmanuel 

Lévinas (“corpo” e “rosto”), Ortega y Gasset (“extracorpo” e “intracorpo” ) e Xavier 

Zubiri (“organismo” e “soma”). 

Entralgo, em 1989, no seu livro já acima referenciado, propõe uma visão científico-

filosófica do nosso corpo capaz de se situar como uma opção razoável entre o monismo 

materialista de Vogt, Moleschott, Büchner e Haeckel, de modo algum extinto no nosso 

século, e o dualismo do neurofisiologista Eclles ou o dos filósofos e teólogos que, 

herdeiros de Platão, Aristóteles, São Tomás ou Descartes, consideram psicológica e 

ontologicamente necessária a distinção entre o corpo e a alma para entendermos a 

realidade do homem. 

Mas a percepção desta realidade não é o simples resultado do impacto do mundo 

externo com o corpo; é esta relação intrincada do organismo que percebe como o mundo 

que o rodeia é a base da percepção. Isto significa que não se pode falar de percepção em 

geral como um conceito universal, mas sim de percepção enquanto vivida no mundo.  
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Por sua vez a consciência não está relacionada com o mundo, com um sujeito que 

pensa, com os objectos; não há sujeito do conhecimento separado dos objectos como no 

pensamento cartesiano. Pelo contrário, a consciência é perceptível e consequentemente 

a certeza das ideias é a certeza da percepção. Deste modo, também a coisa não pode ser 

nunca em si, na medida em que não existe desligada do sujeito que percebe. Então, 

“toda a percepção é uma comunicação ou uma comunhão”173, é uma união do nosso 

corpo com as coisas. 

Há que acrescentar ainda que, tudo o que percebo é racional e é intersubjectivo, porque 

me encontro sempre numa estrutura de coexistência. Não somos uns sem os outros 

passando por nós, pelo nosso corpo e as coisas existem umas para as outras, numa 

verdadeira correlação. A verdadeira percepção é sempre um correlato. 

Assim, “o mundo fenomenológico, é, não o ser puro, mas o sentido que transparece na 

intersecção das minhas experiências e das dos outros, pela engrenagem de umas sobre 

as outras, é portanto inseparável da subjectividade e da intersubjectividade que fazem a 

sua unidade pela retoma das minhas experiências passadas nas minhas experiências 

presentes, da experiência do outro na minha”174  

O verdadeiro cogito descobre-me como ser no mundo, reconhecendo o meu pensamento 

como um facto inalienável. 

Como refere Merleau-Ponty no avant-propos da Fenomenologia da Percepção: “o 

verdadeiro cogito não define a existência do sujeito pelo pensamento que ele tem de 

existir, não converte a certeza do mundo na certeza do pensamento do mundo, e enfim 

não substitui o próprio mundo pela significação do mundo”175.  

Em vez de desvalorizar a percepção do outro, o cogito, pelo contrário, ao descobrir-me 

em situação, abre caminho para a valorização da intersubjectividade como condição da 

própria percepção. 

Tudo o que eu sei do mundo sei-o a partir da minha visão e todo o universo da ciência é 

construído sobre o mundo vivido. É o próprio sujeito perceptivo que constrói o mundo, 
                                                           
 
173MERLEAU-PONTY, Maurice – Phénoménologie de la Perception. p. 370.  

 
174 MERLEAU-PONTY, Maurice – Phénoménologie de la Perception. p. 15. 

 
175 MERLEAU-PONTY, Maurice – Phénoménologie de la Perception. p. 18. 
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mundo em que, no entanto, ele está por meio da percepção. Como refere Madison: “a 

origem da racionalidade mantém-se nesse facto que pela percepção o mundo aparece 

pela primeira vez como este ou aquele, quer dizer que ele manifesta um certo sentido 

que é exactamente proporcionado às dimensões da nossa existência corporal”176. 

Ser capaz de perceber que se percebe é abrir o mundo à sua volta, é dar origem ao 

aparecimento do sentido. O interesse da fenomenologia radica em perceber o que é 

perceber. Esta procura da estrutura de ente que percebe é pura ontologia, ou seja, “a 

relação do aparecer e do ser, por exemplo, pode formular-se, em termos de metodologia, 

como questão de relação da fenomenologia com a ontologia”177 

Perceber está para além de toda a dúvida e de toda a demonstração. Não duvidamos do 

que os nossos sentidos nos mostram, enquanto pelo contrário o fenómeno que é da 

ordem do conhecimento científico nos possa suscitar dúvidas, necessite de ser 

analisado, explicado, e muitas vezes permanece como verdade não observável, apesar 

de acreditarmos nele.   

Embora a consciência seja há muito um tema central em filosofia, o que a 

fenomenologia traz de novo é mostrar, diferentemente do que se pensava desde Platão, 

que não há separação entre o corpo e espírito. 

Assim, mais do que um objecto o corpo deve ser comparado a uma obra de arte pois é 

nelas que as análises tomam um sentido pleno, através de um contacto directo nunca 

deslocado de um determinado momento espacial e temporal. O nosso corpo é assim 

comparado, por Merleau-Ponty, a uma obra de arte, tão expressiva como um poema ou 

um quadro de Cézanne, porque “ele é um nó de significações vivas e não a lei de um 

certo número de termos co-variantes”178.  

Uma obra é expressiva na medida em que se comunica, pois é nos outros que a 

expressão ganha significação. O sujeito que percebe é abertura ao mundo e por isso 

pode aceder a uma vida significativa. 

                                                           
 
176MADISON, Gary Brent - La Phénoménologie de Merleau-Ponty. p. 172. 

  
177 RENAUD, Isabel – A Fenomenologia de Merleau-Ponty e o Destino da Filosofia. p. 33. 

 
178 MERLEAU-PONTY, Maurice – Phénoménologie de la Perception. p. 177. 
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Será desta forma possível reviver, no sentido de voltar a viver com o mesmo corpo, uma 

outra vida num outro tempo? Parece evidente que não; o meu clone seria, sem dúvida, 

um absurdo. 

Como diz Daniel Serrão, “o retrocesso de uma célula adulta diferenciada para um 

estádio quasi-embrionário é uma anticronia falhada, porque não é possível reverter a 

flecha do tempo biológico, da qual emerge o corpo construído como um corpo próprio. 

O corpo clonado é um segundo corpo próprio que irá caminhar para o corpo morto em 

sincronia com o primeiro”179. 

O corpo é a marca da minha finitude, ele lembra-me a todo o instante que eu não sou 

nem infinito nem infalível. O tempo deixa no meu corpo marcas indeléveis e 

denunciadoras da minha impossibilidade de estar eternamente presente por entre as 

coisas e os outros. 

E, ao mesmo tempo que o tempo passa marcando este corpo que é o meu, também o 

meu eu se modifica, ou seja, não é só “o corpo que se modifica com a idade, mas é 

também a pessoa no seu corpo”180. 

O corpo é assim a marca da minha vida, da minha passagem por todas as experiências 

que vivi, por este mundo que é o meu, feito de um conjunto de presentes que se tornam 

passados e de futuros para os quais eu me dirijo, e que, apesar de ainda não terem 

chegado, marcam já o meu corpo por antecipação 

As coisas marcam este corpo vivido que por sua vez as marcou de algum modo. 

Nas palavras de Isabel Renaud, “Se a consciência é o meio no qual o corpo se abre ao 

mundo, o corpo, por sua vez, marca o enraizamento do nosso ser – no - mundo”181. 

O corpo é, nesta perspectiva, lugar central entre a consciência e o mundo, pivô de toda a 

existência. 

É ainda o centro da coexistência, na medida em que é através dele que partilhamos a 

presença dos outros que nos cercam, presença que é irrecusável e imprescindível para a 

construção da nossa própria existência, presença que afecta o corpo próprio. 

                                                           
 
179 SERRÃO, Daniel, “O Corpo Clonado. Avanço ou retrocesso?” In: Cadernos de Bioética.28 (2002), p. 

1. 
180 RENAUD, Isabel – “Corpo e Pessoa”, p.5. 

 
181 RENAUD, Isabel – “O Corpo Vivido”.In: Cadernos de Bioética.27 (2001), p. 86. 

 



REGADAS, SUSANA----------------------------------------------------------------------TESE DE MESTRADO 

 409

Copérnico, Shapley e Baade tiraram para sempre aos homens a ilusão de serem o centro 

do universo. Nada mais certo! 

 Mas também é certo que, fazendo o que fizeram, nos deram a possibilidade de o sermos 

de um modo não geométrico, mas mental. 
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PESSOA 

 

 
“Seja qual for a interpretação filosófica que se dê dela, a pessoa nem por isso é uma 

entidade metafisicamente suspensa que se deva actualizar, mas antes uma realidade 

historicamente móvel de que estamos encarregados. É por isto que avançar no sentido 

de uma definição daquilo que ela é presentemente não esgota os problemas que ela nos 

põe”182. 

Sendo o ser humano a realidade central da ética, impõe-se uma reflexão sobre o 

conceito de pessoa, de modo a perceber a evolução que sofreu ao longo da história da 

humanidade, até ao contexto actual em que se desenvolvem as questões da bioética. 

“Eu vou sendo o que era e o que sou, e desde o que era e o que sou movo-me para o que 

serei.”183 

Em contrapartida, como afirma Daniel Serrão: “Homem nenhum é uma ilha cercada de 

nada e de silêncio. Todo o ser humano se constrói, no tempo, pela relação estruturante 

com os outros e com o mundo e pela relação do eu consigo próprio, neste ‘Sentimento 

se si’, como Damásio lhe chama, e que eu prefiro designar por auto-consciência.”184  

 

Saliente-se o facto que a crescente acentuação da concepção do ser humano como um 

ser singular, irredutível, irrepetível, concreto, real, histórico e meta-histórico, mas frágil, 

dependente, desvalido, vulnerável… capaz de se autodestruir e de destruir os seus 

congéneres e tudo em seu redor185, é cada vez mais uma versão corrente e aceite.  

                                                           
 
182 SÈVE, Lucien- Para uma Crítica da Razão Bioética. Trad. de Maria José Figueiredo. Col.: 

Epistemologia e Sociedade. Lisboa: Instituto Piaget, 1997, p. 93. 

 
183 LAIN ENTRALGO, P. – Alma, cuerpo, persona, p. 254. 
 
184 SERRÃO, Daniel – Prefácio: uma biografia de Corino Andrade, in SILVA, Maria Augusta, Biografia 
de Corino Andrade: Excelência de uma vida, Ed. Fundação GlaxoSmithKline das Ciências da Saúde, 
Lisboa, 2002, p. 9. 
 
185 SERRÃO, Daniel – O Homem entre a Natureza e a Transcendência, in Revista Portuguesa de Ciências 
Veterinárias, 95 (536): 4-9, 2000 (Suplemento, 28 (109), 2000), pp. 7-8. 
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De acordo com a análise levada a cabo por Joaquim de Sousa Teixeira186 relativamente 

à opinião de Boécio, etimologicamente pessoa deriva de personare, termo que indicava 

a intensificação do som que se verifica no interior das máscaras utilizadas no teatro 

grego. 

O termo latino, persona seria equivalente ao termo grego prosopon significando 

máscara, algo que oculta a face. 

É curioso pensarmos, que para representar uma personagem, o actor tem de esconder a 

sua própria pessoa, despersonalizar-se para que outro, que não ele, possa surgir diante 

do público. 

A pessoa encontra-se no cenário do mundo, o actor no cenário do palco; portanto, por 

trás da máscara encontra-se uma personalidade que é necessário fazer desaparecer, para 

que se possa representar bem a personagem. 

Dentro deste contexto etimológico, à pessoa contrapõe-se sempre a coisa. 

A partir de Boécio, último filósofo romano, a pessoa é definida como uma substância 

individual de natureza racional, o que equivale a dizer que os homens diferem entre si 

enquanto indivíduos, mas participam todos na mesma essência, caracterizada pala 

racionalidade. 

Filósofo e teólogo italiano, São Tomás de Aquino187, na sua obra marca uma etapa 

fundamental na escolástica. É ele que prossegue e conclui o trabalho de Alberto 

Magno.  
                                                           
 
186 Cf. TEIXEIRA, Joaquim de Sousa – “Pessoa”. In: Enciclopédia Logos.Vol. IV, Cols. 95 -120. 

 
187 Monge dominicano ficou conhecido como o “doutor angélico”e em 1879, as suas obras 

foram reconhecidas como sendo a base da teologia católica. A filosofia de  Tomás de Aquino é 

conhecida como tomismo.  

Nasceu em Roccasecca, próximo de Cassino, no reino de Nápoles, a sul de Itália, na família dos 

condes de Aquino. 

 Iniciou a sua educação na abadia de Montecassino.  

Em 1243, em Nápoles, ingressa na ordem dos dominicanos. Estuda pouco depois com o erudito 

alemão Alberto Magno em Paris (1243-1248) e em Colónia (1248-1252). Volta a Paris, em 

1252, iniciando os seus comentários da Bíblia.  

Começa a ensinar nesta cidade, sendo nomeado mestre da Universidade em 1257, dois anos 

depois regressa a Itália. 
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Este autor, ao falar de pessoa, evidencia a sua subsistência e incomunicabilidade, ou 

seja, a pessoa como ser que existe por si e que não se comunica a um outro. 

Aliás, “do tipo de subsistência própria do ser pessoal retira São Tomás a sua dignidade: 

a pessoa é o ser mais digno entre todos os seres; a pessoa humana é o ente mais 

digno”em toda a natureza”, por ser precisamente natureza intelectual e ser dotada do 

mais nobre modo de existir, que é o de existir por si”188. 

Na medida em que é indivíduo e inteligente – suposto racional – a pessoa, e só ela, é 

capaz de ser senhora e autora dos seus actos. 

Note-se que a obra de Tomás de Aquino é imensa, destacando-se todavia as 

Sumulas.  

Na Suma Contra os Gentios, defende a compatibilidade entre a razão e a fé. 

Procurou conciliar a filosofia aristotélica com os princípios do cristianismo, em 

oposição à tendência que predominava na época e que adoptava um cristianismo 

de inspiração neoplatónica.  

Na Suma Teológica  trata da natureza de Deus, da moralidade e da missão de 

Jesus. Nestas e outra obras deu corpo à visão cristã do mundo que foi ensinada 

nas universidades até aos meados do século XVII, e nas quais se incluíam as 

ideias científicas de Aristóteles. 

Tomás de Aquino trabalhou as obras de Aristóteles a partir de novas traduções 

latinas produzidas pelo dominicano Guilherme de Moerbeke (1215-1286). A 

influência de Aristóteles é tão notória na sua filosofia que esta é também 

designada  como aristotelismo cristão. Para além de Aristóteles tomou como 

fonte de inspiração os trabalhos de Santo Agostinho, Avicena, Averróis e dos 

neoplatónicos.  

                                                                                                                                                                          

 

Em 1265 é encarregado de organizar os estudos da Ordem dos Dominicanos em Roma.  

Em 1269 volta a Paris ocupando a sua cátedra de mestre de teologia.  

Em 1272 voltará ainda a Itália para ensinar na Universidade de Nápoles. Morreu em 1274 

quando se dirigia ao Concílio de Leão. 

 
188 Cf. TEIXEIRA, Joaquim de Sousa – “Pessoa”. In: Enciclopédia Logos. Vol. IV, Col. 101. 

 



REGADAS, SUSANA----------------------------------------------------------------------TESE DE MESTRADO 

 414

“A noção de Homem corresponde primeiramente a uma definição biológica, referindo-

se ao ser natural comum à espécie; a noção de Pessoa corresponde fundamentalmente a 

uma definição ética, referindo-se ao ser espiritual individualizado. Sob esta perspectiva, 

a Pessoa como categoria ética responde a uma exigência no plano do agir (de uma acção 

que não está mais determinada pela natureza, mas de que o homem é autor) e constitui o 

corolário do desenvolvimento antropológico, constituindo a essência ou especificidade 

de ser Homem189. 

Nunca, como hoje, a pessoa humana se sentiu tão privilegiada e ameaçada pela 

ambivalência190 do seu poder: as ciências e as tecnologias colocam nas nossas frágeis 

mãos um maior domínio sobre o mundo; mas, por vezes, temos desse mundo um saber 

de memória histórica votada ao esquecimento, sem recordação, olvidando a sabedoria 

radicada no como deveria ser esse mundo mais humano e a nossa liberdade e 

responsabilidade no incremento de factores que contribuem para o humanizar. 

Em Descartes, a pessoa é uma substância pensante, sendo a afirmação “eu penso, logo 

existo” uma manifestação da res cogitans, isto é, de um eu permanente e substancial. 

Alguns pensadores a partir de Descartes “reduziram a pessoa à consciência, 

dessubstancializando progressivamente o ser (como objecto conhecido) e o ser da 

consciência (como ser conhecedor e agente)”191. 

Mas para podermos entender melhor os pensadores que se seguiram, há que 

primeiramente reflectir sobre as suas ideias… 

Kant192,está intelectualmente situado numa encruzilhada, a partir da qual elabora 

diversas interpretações da razão, ponto de partida do pensamento moderno de onde se 

determinam: 

                                                           
 
189 NEVES, Maria do Céu Patrão – Consciência, Devir Pessoa, Liberdade e Responsabilidade,in 
Humanidades 2: Abril (2001), pp. 48-52. 
 
190 SERRÃO, Daniel – O Homem como contradição, in O Cérebro e o Espírito, Colóquio o Cérebro e o 
Espírito – Novembro de 1985, Oficinas da Imprensa de Coimbra, 1986, pp. 263-279. 
 
191 Cf. TEIXEIRA, Joaquim de Sousa – “Pessoa”. In: Enciclopédia Logos.Vol. IV, Col.106. 

 
192Filósofo alemão cuja vida não tem nada de extraordinário e bem pode dizer-se que encarna as virtudes 

(e talvez o aborrecimento) de uma vida integralmente dedicada ao estudo e ao ensino. Homem piedoso e 

de profunda religiosidade, que se revela na sua obra, é sóbrio de costumes, de vida metódica, benévolo e 

provinciano (só uma vez na sua vida deixa a sua Königsberg natal, e não mais de 12 km).   
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 a) A acção moral; 

 b) O trabalho científico;  

c) A ordenação da sociedade; 

 d) O projecto histórico em que a sociedade se encontra.     

Não é possível redigir-se aqui e neste momento uma exposição do sistema filosófico de 

Kant, coisa que requer muito tempo e muitas palavras, bastando assinalar que o grande 

objectivo de Kant é determinar as leis e os limites do intelecto humano para ousar 

enfrentar, por um lado, o dogmatismo arrogante daqueles que sobrestimam o poder da 

mente humana e, por outro lado, o absurdo cepticismo daqueles que o subestimam. 

Como refere este autor “apenas deste modo ou seja, por meio de uma crítica que 

determine as leis e os limites da razão humana poderão arrancar-se as raízes do 

materialismo, do fatalismo e do ateísmo”. 

 E propõe-se, com isso, “pôr fim a toda a futura objecção sobre a moralidade e a 

religião, apresentando as mais claras provas da ignorância dos seus adversários”.     

Quanto ao seu sistema filosófico, o mesmo sugere um paralelo com Copérnico. 

 Kant imagina para a filosofia o mesmo que imagina Copérnico para a astronomia. 

Assim como Copérnico determina a importância relativa e a verdadeira posição da Terra 

no sistema solar, Kant determina os limites e a verdadeira posição do intelecto humano 

relativamente aos objectos do seu conhecimento. E do mesmo modo que Copérnico 

demonstra que muitos dos movimentos aparentes dos corpos celestes não são reais, mas 

que se devem ao movimento da Terra, Kant mostra que muitos fenómenos do 

pensamento requerem explicação, mas não atribuindo-os, como muitos filósofos, a 
                                                                                                                                                                          

 

Profundamente imbuído dos ideais do Iluminismo, experimenta profunda simpatia pelos ideais da 

Revolução Francesa e da independência americana. É pacifista convencido, antimilitarista e alheio a 

qualquer forma de patriotismo exclusivista.     

A exigência da clarificação do pensamento kantiano é tal que apenas a partir dessa postura se tem 

capacidade para examinar o seu sentido e alcance nos campos da teoria do conhecimento e da filosofia da 

ciência. 
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causas externas independentes, mas às leis essenciais que regulam os próprios 

movimentos do pensamento.     

Kant encarna a razão ilustrada. Expressa com clareza e exactidão o carácter autónomo 

da razão tal como a concebem os iluministas.  

O iluminismo é o facto que leva o homem a deixar a menoridade; menoridade de que 

ele mesmo é culpado. A referida menoridade consiste na incapacidade para se servir do 

próprio entendimento sem a direcção de outro. A própria pessoa é culpada dessa 

menoridade se a causa da mesma não reside num defeito do entendimento, mas na falta 

de ânimo e de decisão para se servir dele com independência, sem a condução de outro. 

Sapere aude, “atreve-te a servir-te do teu próprio entendimento”: tal é a divisa do 

iluminismo.     

Quanto aos limites da razão, são impostos pela sua própria natureza. A razão é uma e a 

mesma para todos os povos, homens, culturas e épocas, e tem uma essência ou natureza 

fixa que se desenvolve no tempo, mas sempre segundo a sua própria essência.     

Por outro lado, a razão iluminista é crítica (contra os preconceitos, contra a tradição, 

contra a autoridade não racional, contra a superstição). Assim compreendida, não é uma 

mera negação de certas dimensões da realidade e da vida, ou de questões como a 

legalidade política, a religião ou a história, mas a recusa de um modo de as entender que 

se opõe à ideia de clarificação racional. A razão ilustrada é, além do mais, tolerante. 

Como dizia Voltaire, a tolerância é o património da razão.     

A razão tem uma natureza própria e, além disso, é o instrumento ou meio de conhecer 

como interpretar o mundo e exercer a crítica. A razão iluminista é analítica no sentido 

em que é: 

Capacidade de adquirir conhecimentos da experiência e capacidade de analisar o 

empírico tentando compreender, numa aliança entre o empírico e o racional, a lei que 

governa.     

Em termos gerais, o pensamento kantiano é uma tentativa original e vigorosa de superar 

e sintetizar as duas correntes filosóficas fundamentais da modernidade: o racionalismo e 

o empirismo. 

 Mas a obra de Kant vai mais além, e nela entrecruzam-se todas as correntes que 

constituem a trama do pensamento do século XVIII. É, pois, o filósofo mais 

representativo deste período.     
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O criticismo de Kant é uma filosofia que tenta responder a três perguntas básicas: 

• Que posso saber? 

• Que hei-de fazer? 

• Que posso esperar?     

• Que posso saber?  

Para o conhecimento universal e necessário ser possível, e dado que não pode provir da 

experiência, é preciso que os objectos do conhecimento se determinem na natureza do 

sujeito pensante, e não ao contrário.  

A Crítica da Razão Pura de Kant leva a cabo esta revolução do método e mostra como 

o entendimento, ao legislar sobre a sensibilidade e a imaginação, torna possível uma 

física a priori. Mas, se a natureza está submetida ao determinismo, pode o homem ser 

livre? Kant leva a cabo a revolução copernicana no terreno prático postulando a 

existência de uma alma livre animada por uma vontade autónoma.     

Que hei-de fazer? “Actua estritamente segundo a máxima que faz que possas desejar 

simultaneamente que se converta numa lei universal.”     

Que posso esperar? Para a espécie humana, o reino da liberdade garantido por uma 

constituição política. Para o indivíduo, o progresso da sua virtude e um melhor 

conhecimento do outro e de si mesmo através da arte.     

No que se refere ao idealismo, a filosofia kantiana lega aos seus sucessores três grandes 

problemas:   

• A sua concepção do idealismo como idealismo transcendental;  

• A oposição entre a razão teórica e a razão prática; 

• O problema da coisa em si.     

A filosofia posterior a Kant assume até às suas últimas consequências a razão crítica. Os 

filósofos esforçam-se por desenvolver as teses kantianas na linha da razão prática. 

 Tanto o idealismo subjectivo de Fichte como o idealismo objectivo de Schelling são 

tentativas muito meritórias nessa linha. Mas a superação do kantismo não se consegue 

até à formulação do sistema de Hegel.     

As obras de Kant costumam distribuir-se por três períodos, denominados pré-crítico, 

crítico e pós-crítico.  
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O primeiro momento corresponde à sua filosofia dogmática, à sua aceitação da 

metafísica racionalista, na peugada de Leibniz e de Wolff. 

 No segundo período escreve as suas obras mais conhecidas e influentes: Crítica da 

Razão Pura, Crítica da Razão Prática e a Crítica do Juízo.  

Além destas grandes obras, Kant publica diversos estudos e opúsculos. Pelo vigor e 

originalidade do seu pensamento e pela sua influência sobre o pensamento filosófico, 

Kant é justamente considerado um dos filósofos mais notáveis da cultura ocidental. 

 

Para Kant a pessoa é uma natureza racional, inteligente e livre, e a sua dignidade é 

inquestionável, devendo ser sempre um fim em si mesma e nunca somente um meio 

para atingir um fim. A pessoa apresenta-se, assim, como um ser absoluto, um “para si”, 

relevando apenas do campo da moral, o centro do puro dever e do respeito pela lei. 

Verdadeiramente, Kant não dá uma definição de pessoa, limitando-se a esclarecer a sua 

dimensão moral, puramente prática. Na verdade, “ele não necessitou de ter estabelecido 

antecipadamente uma definição (filosófica) da pessoa por se encontrar na obrigação 

(moral) de a respeitar, que se impõe a nós de maneira absolutamente incondicionada”193. 

Descartes194, cuja filosofia assenta numa concepção unitária do saber, fundada na 

razão.   

A sabedoria é única, porque a razão é única, e só ela nos permite distinguir o verdadeiro 

do falso, o conveniente do inconveniente.   

                                                           
 
193 FOOLSCHEID, Dominique- “La question de la personne”. In: FOOLSCHEID, Dominique et al.- 

Philosophie, Éthique et Droit de la Médicine. 1ª ed. Col.: Thémis. Paris: Presses Universitaires de France, 

1997, p. 80. 

 
194Filósofo francês e um dos fundadores da filosofia moderna, nasceu em La Haya, no seio de uma família 

nobre.  

Estudou entre 1604 e 1612 no colégio jesuíta La Flèche. Alistou-se nos exércitos do príncipe Maurício  de 

Nassau e no de Maximiliano da Baviera. Viveu em Paris.   

De 1628 a 1649 fixou residência na Holanda. 

 A pedido da rainha Cristina, em 1649, partiu para a Suécia onde viria a falecer. 
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Com o objectivo de criar um fundamento seguro para a filosofia, desenvolve um método 

de dúvida radical, que constitui a base da sua filosofia.   

Este método surge como resposta ao ambiente de incerteza do seu próprio tempo. Com 

ele empreende um enorme trabalho de reconstrução de todo o saber que é deduzido a 

partir de certezas indubitáveis. Após ter posto em causa todo o saber adquirido pela 

experiência, chega à primeira certeza indubitável: a da sua existência como ser pensante 

("Penso, logo existo"). 

 É com base nesta evidência que irá desenvolver uma ciência universal, sendo  notáveis 

as suas contribuições para a matemática, sendo considerado um dos criadores da 

geometria analítica. 

 

Quando Descartes diz, “penso, logo existo”, quer dizer com “penso”, a primeira parte da 

proposição, que penso por ele que me pensa. 

 Portanto, quem “penso” não sou “eu”, é “ele”. “Ele”, que “eu” reconheço como sendo 

“eu”, porque saí de mim para me pensar e existir. Esta existência seria, assim, uma 

existência asséptica, concebida de fora para dentro, imposta pela razão.  

A Crítica da Razão Pura de Kant é um dos primeiros sinais de descolagem de um 

dogmatismo racionalista de origem cartesiana e apuramento leibniziano. 

Leibniz, contudo, opõe-se a Descartes, porque admite a possibilidade da infinidade do 

mundo ser cognoscível, enquanto Descartes, ao atribuir ao cogito a operatividade no 

processo do conhecimento, recusa essa possibilidade (Belaval, 1969). 

Outros autores, como Damásio, e na esteira dessa “crítica”, denunciam aquilo a que 

chamam “ o erro de Descartes” (Damásio, 1995). 

Para mais, Damásio sugere a inversão da proposição cartesiana – o que dá: “existo, logo 

penso”, ou, como o autor apura, “existo, logo sinto e por isso penso”- e afirma a partir 

dos seus estudos da cartografia cerebral, que não há uma razão pura, há sim uma razão 

temperada pela emoção. 

A emoção flexibilizaria a razão, emprestar-lhe-ia um suplemento de inteligência.    

Enquanto que para o marxismo a pessoa como individualidade é desvalorizada face à 

colectividade e aos interesses sociais e históricos, a fenomenologia, pelo menos a de 

Husserl e Merleau-Ponty, procura recuperar a autêntica metafísica e ontologia. 
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Maurice Merleau-Ponty195, cuja fenomenologia, ao mostrar que a estrutura ontológica 

da pessoa é um processo em acontecer contínuo, apresenta-nos uma forma alternativa à 

metafísica clássica. 

Parece irrefutável que o meu eu existe como algo de permanente, inteligente e livre, 

características que constituem a essência de ser pessoa, embora seja suficiente invocar 

apenas a liberdade, visto que ela supõe, obrigatoriamente, a inteligência e a razão.  

A pessoa é um ser único, individual, irrepetível, inteligente; existe como um “para si”, a 

sua essência consiste na capacidade de ser livre, mas define-se também através dos 

outros, da multiplicidade das pessoas. 

Parecem ser estas as premissas fundamentais para a definição de pessoa, que apesar de 

tudo permanece sempre indefinida na sua totalidade. 

Verificamos que a pessoa, na medida em que é um ser bio-psico-social, pode ser 

analisada sob várias perspectivas, complementares: a biologia e a fisiologia debruçam-

se sobre as características bio-fisiológicas, enquanto a psicologia procura evidenciar a 

consciência à luz do cartesianismo que a considerava como característica definidora de 

pessoa; a ética sublinha a sua dignidade e liberdade e o relevo do social é dado através 

da sua relação com as outras pessoas. 

O que será mais importante e verdadeiramente definidor? O corpo humano? 

Racionalidade? Individualidade? Dignidade? Relação com os outros? 

O ser humano é, antes de mais, irredutível a qualquer das suas características e esta é 

também uma forma de o definir. 

Mais do que um produto acabado ele é um projecto, uma realidade em construção no 

sentido de um cada vez maior aperfeiçoamento e complexidade. Sendo um processo 

dinâmico, “não se pode falar de um momento do processo em que se é pessoa e outro 

momento em que ainda se não é, ou só se é potencialmente. 
                                                           

 

195Um dos grande expoentes da fenomenologia, nasceu em Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), 

França.  

Estudou na École Normal Supérieure de Paris, onde se formou em filosofia (1931). 

Foi professor de filosofia da Universidade de Lyon (1945-1949) e depois na Sorbonne. Em 1952 começou 

a lecionar no Collège de France. Entre 1945 e 1952, colaborou com Jean-Paul Sartre na célebre revista 

Les Temps Modernes.  

De acordo com este autor, a pessoa apresenta-se como “uma consciência, aberta ao mundo, através do 
corpo” e, neste sentido, a pessoa é um vir-a-ser, não apenas um facto biológico ou uma substância 
metafísica, mas um acontecimento gradual, ao longo da vida. 
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Globalmente é-se sempre “pessoal”, ainda que em processo de personalização”196. 

Nas palavras de Frei Bernardo “a pessoa dispõe de uma capacidade virtual, de uma 

potencialidade para a autoconsciência e liberdade, que poderá passar a acto, segundo a 

real efectivação, à medida que desabrocha e assume a sua própria personalidade e 

identidade no tempo, num espaço e circunstância que a tornam histórica”197. 

Nestas palavras estão implícitas as ideias de corpo físico e de consciência como 

constitutivas da pessoa, mas também da presença de um contexto em que está inserida e 

na qual esse desabrochar acontece. Esta ideia da pessoa situada, não cabendo num mero 

conceito abstracto, está presente, por exemplo, no pensamento de Ortega y Gasset e na 

tão conhecida formulação: “eu sou eu e a minha circunstância”. 

Na realidade, o homem só existe situado, e é a situação, o mundo que o cerca, que vai 

condicionar o seu modo de ser, de pensar e de agir. 

Ontologicamente, e como São Tomás nos ensinou, a pessoa é uma síntese viva de um 

corpo e de um espírito mas, ao contrário da ideia cartesiana de um espírito aprisionado 

num corpo, ela hoje em dia é tematizada pela fenomenologia como uma consciência 

aberta ao mundo através de um corpo, o que alarga substancialmente o campo da sua 

definição. À dualidade corpo/alma opõe-se nesta tese o corpo como “espaço de 

experiência de uma alteridade vivida ou transcendência fundamental”198. 

O corpo é marcado pelo mundo que é sempre “mundo vivido” e pela consciência que o 

movimenta. Quando algo nos acontece de bom ficamos alegres, e se estamos alegres a 

nossa alegria é visível para quem nos cerca, o nosso corpo é expressão do que “nos vai 

na alma”. Por outro lado, quando o nosso corpo está doente, o nosso estado de espírito 

dificilmente será outro que não o da tristeza ou da preocupação. 

O ser humano não pode, assim ser reduzido à sua dimensão orgânica, de ser biológico, 

nem reduzido à sua dimensão espiritual, de uma consciência que o distingue dos outros 

seres vivos, pois essa consciência não pode ser tematizada sem uma referência ao corpo 

                                                           
 
196 MAGALHÃES, Vasco Pinto – “A pessoa humana”. In: Bioética. Lisboa: Editorial Verbo, 1996, p. 61. 

 
197DOMINGUES O.P., Frei Bernardo – Bioética, questões disputadas. Porto, 2001, p. 10. 

 
198 SILVA, Maria Luísa P. F. – “A relação corpo – espírito”. In: ARCHER, Luís et al. (coordenação) – 

Bioética. Lisboa: Editorial Verbo, 1996, p. 68. 
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que “habita” e pelo qual se manifesta ao outro. 

No entanto, “que toda a intervenção sobre o corpo afecta directamente a pessoa, que ela 

apela, consequentemente, à vigilância ética, a fim que a intervenção não degenere em 

manipulação, isso é evidente”199. 

É essencial humanizar, recusando a despersonalização do corpo, constitutivo, como a 

consciência, da pessoa na sua globalidade existencial. 

A definição de pessoa como “forma-valor”200, que Lucien Sève nos oferece, indica o 

modo como o bio-antropológico e o moral se cruzam nesta entidade. 

Esta análise e reflexão torna-se fundamental no âmbito da Bioética em algumas 

circunstâncias, como são os casos de uma pessoa inconsciente ou de uma pessoa 

totalmente paralisada ou deformada, mas que mantém, contudo, a sua consciência 

alerta. 

Poderemos afirmar que uma pessoa inconsciente deixa de ser pessoa? 

Poderemos dizer, com convicção, que um indivíduo cuja aparência física dificilmente 

faz lembrar a de um ser humano, mas que contudo mantém as faculdades mentais 

perfeitamente normais, é menos pessoa que um outro dito “normal”? 

Poderemos ainda afirmar que, as “crianças-lobo”, sem qualquer comportamento que não 

seja o próprio do animal que as criou, não são pessoas? 

Torna-se fundamental determinar em que sentido falamos de pessoa, nestas questões 

que envolvem sobretudo as ciências da saúde, e para as quais as respostas podem não se 

encontrar nos referenciais ético-filosóficos tradicionais. 

Na verdade, se não partimos do princípio de que “a pessoa encerra uma natureza 

humana que inclui alma e corpo, duas substâncias incompletas, que se interpenetram e 

condicionam, fundando uma unidade substancial no ser e agir que é idêntica em todos 

os seres humanos, qualquer que venha a ser a sua concretização histórica”201, corremos 

o risco de considerarmos “menos” pessoas os sujeitos que, por motivos vários, em 

determinada situação não cumpram todos os requisitos por nós exigidos. 

                                                           
 
199SÈVE, Lucien –Para uma Crítica da Razão Bioética. p. 100. 

  
200 Cf. SÈVE, Lucien – Para uma Crítica da Razão Bioética. 

 
 
201 DOMINGUES O.P., Frei Bernardo – Bioética, questões disputadas. Porto, 2001, p. 19. 
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Torna-se fundamental tornar claro que “se “toda a gente é pessoa” tem de o ser a um 

nível de profundidade que supere todo o critério extrínseco, como é o da convenção 

jurídica baseada apenas na “figura exterior” e no facto de ser “filho de pais 

humanos”202. 

No caminho da definição de pessoa encontramos o ser pessoal como fundamento da 

ética, isto é, se o homem se vai construindo, aperfeiçoando, tornando-se cada vez 

melhor, esse é sem dúvida o caminho da vida ética. 

O homem faz-se a si mesmo no seu agir.  

O agir “faz do homem um sujeito ético e permite-lhe, como já foi dito, organizar e 

hierarquizar a vida e a acção segundo uma “norma” que necessariamente encontra no 

dinamismo do seu próprio ser, isto é, na sua natureza que é ser pessoa”203. 

A vida ética, de acordo com a sua natureza, conduzirá o homem à felicidade, ao 

supremo bem, que ele sempre procura. Nesta mesma linha de pensamento, Ladrière 

afirma que “o bem do ser humano, é a realização de todas as condições que devem 

permitir-lhe viver como pessoa”204. 

O caminho da vida ética coincide com o caminho da personalização: “agir (como um 

eu) consciente, livre e social face ao mundo e a um tu é o sinal de um processo de 

personalização”.205 

Se esse agir não for de encontro à natureza humana, ao respeito pelo outro e pela sua 

dignidade e ao respeito pelo seu próprio projecto existencial, então a pessoa 

“despersonaliza-se”, não se realizando como pessoa na globalidade e amplitude. 

Porque é um ser racional, capaz de autoconsciência, de se conhecer e avaliar, e portanto 

também de escolher livremente, abre-se ao mundo, enquanto ser-com e ser-para-os-

outros.  

Na tentativa de apreender “a íntima conjunção de singularidade e socialidade, de 

                                                           
 
202 TEIXEITA, Joaquim de Sousa – “Pessoa”. Col. 119. 

 
203 MAGALHÃES, Vasco Pinto – “A pessoa humana”. p. 62. 

 
204 LADRIÈRE, Jean – L’Éthique dans l’univers de la racionalité. p. 33. 

 
205 MAGALHÃES, Vasco Pinto – “A pessoa humana”. p. 62. 
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interioridade e objectividade que constituem este humano integral”206, o outrora 

sinónimo da palavra pessoa – personalidade – pode ser considerado um termo 

importante, não num sentido de traços de comportamento psicológico, mas de 

personalidade “produtora de uma história de vida que, ao mesmo tempo, produz”207. 

Parece claro que o caminho da personalização não se faz sem a presença dos outros, e a 

pessoa é, então, por natureza, um ser relacional, desde a sua concepção e vivência no 

útero materno, sendo a alteridade algo indispensável para a sua constituição como ser 

pessoal. 

Esta estrutura relacional acrescenta à pessoa, como substância individual, a abertura à 

convivência com o mundo, no qual vive e pelo qual é responsável. 

Nesta linha de intersubjectividade surge também Ricoeur, para quem o respeito de si é 

essencial para ser verdadeiramente pessoa, constituindo a estima de si um motor 

essencial de toda a actividade humana. Surge, assim, a ordem de amar o seu próximo 

como a si mesmo, ideia já presente na Bíblia. 

Amarás o teu próximo como a ti mesmo (Mateus, 19, 19) é uma das grandes mensagens 

dos Evangelhos. No Evangelho de S. Lucas, Jesus recorda a um jovem os dois 

mandamentos do amor de Deus e do amor ao próximo: “amarás ao Senhor teu Deus, 

com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu 

entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo” (Lucas, 10, 27). 

A relação com o outro estende-se ao ser absoluto. 

Como refere Bubber “as linhas de todas as relações interceptam-se no Tu eterno” 208, o 

homem é inevitavelmente atraído à relação com aquele Outro, que não vê nem escuta, 

mas de quem percebe a presença criadora. 

Nas suas palavras, “o encontro do homem com Deus não se produz porque ele se ocupa 

de Deus, mas porque ele põe em prática o sentido divino do mundo”209. 

Esta abertura ao transcendente, ao qual, no entanto, se pode negar pela via da liberdade, 

                                                           
 
206 SÈVE, Lucien – Para uma Crítica da Razão Bioética. p. 62.  

 
207 Ibidem, p. 63. 

 
208 BUBBER, Martin – Je et Tu. p. 113. 
 
209 Ibidem, p. 166. 
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é também uma das características da pessoa humana: “a pessoa, conhecendo-se e 

amando-se correctamente a si mesma, abre-se aos semelhantes e está estruturalmente 

orientada para o transcendente, embora detenha a capacidade de livremente se fechar a 

esta direcção natural”210. 

A evolução do conhecimento científico e as suas inevitáveis consequências ao nível das 

ciências da saúde, levantam hoje em dia a questão da definição de pessoa a diferentes 

níveis, alguns destes impensáveis há pouco tempo, o que torna de certo modo mais 

difícil a fixação de fronteiras, como, por exemplo, no que se refere às fronteiras do 

início e do final da vida: no momento da concepção, em que sabemos que existe já todo 

o material genético de uma pessoa humana, mas em que não podemos afirmar que o ovo 

possui uma consciência, já existe uma pessoa? 

E um doente cuja leitura electroencefalográfica sugere quase uma inactividade cerebral, 

irreversível na opinião da equipa de saúde, continua a ser uma pessoa? 

A noção pessoa, “porque não está ligada a critérios empíricos, cria obrigações 

incondicionais qualquer que seja a forma aparente do ser em questão. Deste modo tanto 

podemos falar de personalidade “potencial”, pois o ser psicológico pode ainda 

desenvolver-se, quanto uma pessoa deve ser considerada como sempre “actual”, visto 

não se poder ser mais ou menos pessoa”211. 

A instrumentalização da pessoa, se considerarmos, por exemplo a clonagem humana, 

encerra em si todo um problema da definição dos limites da “pessoalidade”, que a 

bioética gostaria de ver solucionado, e obriga a um diálogo entre as várias ciências. 

Ao analisar esta realidade que é a pessoa humana, Xavier Thévenot212 atribui-lhe alguns 

dados essenciais que, de certo modo, permitem sintetizá-la de uma forma ordenada. 

Do ponto de vista filosófico, para este autor, a pessoa possui indiscutivelmente as 

seguintes características: 

É um ser que tem um corpo bioquímico da espécie humano; 

É um ser marcado por uma sexualidade, tanto no plano biológico como no psicológico; 
                                                           
 
210DOMINGUES, Frei Bernardo – Bioética – questões disputadas. p. 18. 

 
211 FOOLSCHEID, Dominique- “La question de la personne”. p. 83. 

 
212 Cf. THÉVENOT, Xavier – La Bioéthique. Debute et fin de vie. Paris: Éditions du Centurion, 1989. 
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Trata-se de um ser individual, ao qual se pode tirar um órgão, mas que não é possível 

dividir em dois; 

É um ser relacional, activo, num mundo carregado de significações diversas, que evolui 

nesta capacidade de comunicação com o outro à medida que cresce e se desenvolve; 

Na sua forma adulta e em boa saúde é capaz de dizer “eu”, pois tem uma consciência 

reflexiva; 

É livre, liberdade que implica responsabilidade, pela qual ele é digno; 

É um ser singular, único no mundo, não apenas pelo seu corpo, mas também pelo seu 

psiquismo, pelo exercício da sua liberdade e pela sua história. 

Thévenot acrescenta, para além destes aspectos, alguns dados teológicos, que ilustram a 

dimensão da relação da pessoa humana com o transcendente, que também a caracteriza: 

“a pessoa humana criada por Deus é originada nele. Membro de uma humanidade e de 

uma Igreja, ela deve tornar-se parceira activa da Aliança de que o Criador teve a 

iniciativa. Salva por Cristo que a libertou do poder do pecado, ela recebe a filiação 

adoptiva que se vive a partir deste mundo sob a acção vivificante do Espírito e que lhe 

permite chamar a Deus: Pai! Enfim, prometida à Ressurreição, é a alegria sem fim dum 

face-a-face com o seu Deus o seu verdadeiro futuro”213. 

A tentativa de definição de pessoa passa pelo esforço de encontrar critérios o mais 

objectivos possível que a identifiquem, mas, ao estarmos na posse de critérios de 

discriminação prática, corremos o risco de ter de “julgar” quem é e não é pessoa, o que 

constitui uma ameaça em todos os casos, onde a humanidade de um ser se apresente 

como discutível. 

Assim sendo, “ninguém está habilitado a definir a pessoa, pela boa razão que não se 

trata de definir a pessoa, mas de submeter à obrigação moral de a respeitar, obrigação 

que é um assunto de todos”214. 

É importante, também, distinguirmos a pessoa como ideia, da pessoa X, Y ou Z. 

A pessoa é sempre uma pessoa situada, com um nome, um passado, um presente e um 

futuro, uma família, amigos, saudável ou doente, homem ou mulher, casado ou solteiro, 

com uma profissão, uma educação e sobretudo com um projecto de vida que constitui o 
                                                           
 
213 THÉVENOT, Xavier – La Bioéthique. Debute et fin de vie. Paris: Éditions du Centurion, 1989.pp. 60-

61. 
214 FOOLSCHEID, Dominique- “La question de la personne”. p. 84. 
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seu vir-a-ser e que se concretiza no seu agir que o define como pessoa ética. 

O ser humano parte de uma realidade biológica pela qual se lhe atribui a humanidade, 

mas é a partir do modo como encara a humanidade como ideal regulador, que vai ser 

definido como pessoa. 

Como refere Lucien Sève, “enquanto ser natural, o homem está, bem entendido, 

submetido a determinismos orgânicos. Mas, enquanto ser de razão, é capaz de 

determinações éticas “independentes dos impulsos sensíveis”215 e é facto de 

humanidade na pessoa, estar representada como um valor que verdadeiramente constitui 

a consciência moral. 

Na tentativa de definição de pessoa humana encontramos a sua realidade biológica, 

afectiva, relacional, psicológica, entre outras, todas elas passíveis de fundamentar a sua 

humanidade e, consequentemente, a sua dignidade, mas “a dignidade está na totalidade 

do ser humano, e cada ser emerge com a sua própria dignidade dessa totalidade do 

humano”216. 

Em jeito de conclusão podemos afirmar que qualquer ser humano, sem excepção, é o ser 

que possui mais valor. Não se definindo exclusivamente pelo seu corpo, ele é o seu 

corpo e, como tal, através dele se expressa a sua dignidade. 

Toda a intervenção sobre o corpo humano deve revestir-se do respeito e do cuidado 

relativos a essa dignidade. Despersonalizar, num contesto de saúde/doença, não é mais 

do que tratar o outro sem respeitar a sua condição de humanidade, expressa pela sua 

presença, não apenas corporal mas, através dessa presença, de todas as outras 

realidades, constitutivas da sua pessoalidade. 

A pessoa, no contexto da bioética e, mais particularmente, no contexto dos cuidados de 

saúde, corre um risco acrescido de sofrer uma despersonalização, o que pode acontecer, 

por exemplo, quando se trata um doente pelo diagnóstico e não pelo seu nome, quando 

se ignoram as suas necessidades mais elementares tais como a higiene e a alimentação, 

quando se dificulta a presença dos seus familiares e amigos ou quando se colocam em 

listas de espera muitas vezes assassinas, etc. 
                                                           
 
215 SÈVE, Lucien – Para uma Crítica da Razão Bioética. p. 20.  

 
216 CONSELHO NACIONAL DE ÉTICA PARA AS CIÊNCIAS DA VIDA- Reflexão ética sobre a 

Dignidade Humana. p.10. 
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Será apenas através da educação da consciência de cada um que se poderá atingir o 

objectivo de tratar cada pessoa de acordo com a dignidade que lhe é intrínseca, 

respeitando cada característica da sua individualidade, no seio de uma humanidade 

comum. 
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CONSCIÊNCIA 

 

 
Reflectir a pessoa humana partindo do conceito de consciência é irromper através do 

âmago, no fulcro do pensamento moderno, inaugurado com Descartes e mais perto de 

nós com pensadores do movimento fenomenológico, bem como ter sempre presente 

alguns estudos e dados significativos das neurociências. 

Neste trabalho tornou-se por demais evidente a necessidade de analisar a consciência 

sob diversas perspectivas, nomeadamente no espaço do pensamento fenomenológico e 

nos planos moral e bioético. 

Daniel Serrão diz-nos que há uma visão filosófica do problema da consciência 

embaraçante217, expressa por L. Wittgenstein, nos seguintes termos: 

“Como surge o problema filosófico dos estados e processos de consciência e do 

behaviorismo? O primeiro passo é aquele que escapa à nossa percepção: Falar de 

processos e estados de consciência e deixar a sua natureza por decidir! (…) 

Temos, assim, que negar o processo ainda incompreendido, que tem lugar num meio 

ainda por investigar. E assim parecemos ter negado a existência de processos mentais. 

E, no entanto, não queremos evidentemente, negá-los.” 218 

Daniel Serrão, diz-nos ainda que à semelhança da abordagem fenomenológica de H. 

Tristram Engelhardt Jr., isto é “olhando o ser humano como uma realidade ético-

filosófica, em que o corpo e o espírito são categorias ou formas de appearance, de 

apresentação; e remata com o conceito de que a relação categorial mind-body é do tipo 

founding-founded, ou seja, uma relação em que a categoria fundada pressupõe a 

categoria fundante para adquirir significado total: o corpo humano é humano, porque 

por ele se manifesta o espírito humano. A inteligência reflexiva, e simbolizadora é uma 

categoria fundante do cérebro humano para que este seja uma categoria fundada e 

                                                           
 
217  DAMÁSIO, António – O Sentimento de Si, Publicações Europa-América, Mem Martins, 2000, p. 
246. 
 
218 WITTGENSTEIN, L. – Tratado Lógico-Filosófico e Investigações Filosóficas. Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1987, p.308. 
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apresentada como a de um cérebro humano.”219 

Daniel Serrão, indo ainda mais longe, diz-nos que as suas interrogações (são) oportunas 

e necessárias; só que a resposta não pode ser encontrada apensa na investigação 

neurológica, porque a relação mind-body, a relação corpo-espírito, a relação cérebro-

emoções-consciência do eu são relações categoriais e cada categoria deve ser conhecida 

segundo a sua forma de apresentação.  

O pensamento humano, reflexivo e simbolizador tem conseguido explicar muitas 

emergências do caos e compreender os sistemas complexos não lineares e auto-

organizados. 

Mas ainda não conseguiu explicar-se a si próprio porque ser, simultaneamente sujeito e  

objecto do conhecimento cria uma dificuldade epistemológica talvez insuperável. 220 

Sabemos que a consciência, espontânea e reflexiva, se apresenta como condição 

universal de todo o psiquismo, ao não existir sem ela o pensamento. 

No entanto, as suas dimensões fundamentais não se limitam a uma espiritualidade nem a 

um puro processo mecânico, estendendo-se à pessoa em toda a sua grandeza.  

Se é certo que os mecanismos biológicos são fundamentais para a manutenção de uma 

consciência vigilante, eles não são suficientes para justificar todas as características. 

A fenomenologia centra o seu interesse no domínio da aparição do mundo à 

consciência, procurando conhecer o mundo absoluto de si próprio a partir das nossas 

perspectivas, chegar ao conceito das coisas sem esquecer o seu invariante. 

O pensamento husserliano ensina-nos que a evidência primordial e apodíctica tem de 

estar no objecto enquanto consciente e não nas coisas exteriores a ele, aparecendo a 

fenomenologia como um método de evidenciação e como um método descritivo: o 

nosso contacto “ingénuo” com o mundo deve ser colocado em suspenso, a fim de 

descrever o que aparece à consciência transcendental pura. O fenómeno “puro” do 

pensamento husserliano é o objecto que se constitui na e através da consciência. 

Para Merleau-Ponty, tudo o que conhecemos, conhecemos através da consciência, lugar 

de toda a aparição e fonte absoluta do sentido. Apesar deste filósofo ter afirmado a 

presença do mundo para lá da nossa consciência, considera a essência da percepção 

como sendo definida por nós, ou seja, que o mundo não é o que eu penso mas o que eu 
                                                           
 
219 SERRÃO, Daniel – Archeo-Biologia e Bioética: um encontro não conflituoso, pp. 247-248. 
 
220 SERRÃO, Daniel – O Tempo e as emergências biológicas, Simpósio sobre Processos de Auto-
organização, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales “Francisco de Vitoria”, Madrid, 22 de 
Novembro de 2000, pp. 10-11. 
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vivo, o que eu percebo. O modo como eu vivo os fenómenos que se apresentam à minha 

consciência e o sentido que eu lhes atribuo, é o modo como eles existem para mim e, 

nesta perspectiva, ser e sentido são coincidentes, o que faz da fenomenologia uma 

verdadeira ontologia. Neste sentido, a fenomenologia procura o sentido do que não é 

objectivo, descrevendo-o ao invés de tentar analisá-lo e explicá-lo. 

A consciência sentiente e decisora, na visão fenomenológica é sempre ambígua, sempre 

consciência da experiência do mundo, o que nos impede de conhecer algo no absoluto 

de si próprio. De facto, sendo constituído pela consciência, o sentido não existe em si 

próprio, porque nós somos o sentido. 

O seu obrigatório direccionamento em relação a algo é uma das suas características 

definidoras, e por causa desta intencionalidade perceber é sempre perceber alguma 

coisa, sendo o objecto intencional a unificação de todas as perspectivas dadas pelos 

múltiplos actos de percepção. Coisa percebida e sujeito que percebe constituem, deste 

modo, um sistema dialéctico que elimina o sentido da existência particular de cada um 

deles. 

Relato e correlato das coisas que se lhe apresentam, ela é uma consciência mundana, 

que não pode objectivar o mundo porque faz parte dele e é também consciência 

intersubjectiva, espaço de entrelaçamento de outras coexistências. O meu mundo é 

então o correlato, não só da minha consciência mas de todas as consciências que 

encontro nos caminhos da vida. 

Note-se que o mundo, para Merleau-Ponty e como já tivemos oportunidade de referir, é 

tudo o que pretende a minha consciência e o contacto “ingénuo” com este mundo onde 

as coisas são dimensões da minha existência e possuem para mim um significado 

imediato, é o domínio pré-objectivo sobre o qual a ciência constrói o seu conhecimento.  

Na verdade, “le monde est  toujours déjá là” e procurar a essência do mundo é procurar 

o que ele é antes de toda a tematização. 

A vida surge-nos então como um processo de impressões e intencionalidades da 

consciência, confrontada com a existência de outras consciências, numa existência 

temporal e espacial onde se experiencia o mundo que é, antes de mais, um sentido para 

uma consciência que o percebe. 

Atestamos a ambiguidade do mundo cultural, mundo que se constitui pelos 

comportamentos de cada um, que determinam os de toda a sociedade de que fazem 

parte, e questionamos a possibilidade da existência de um nós sem perder a 

individualidade de cada um, na medida em que a existência de uma consciência 
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colectiva parece um absurdo perante o pensamento fenomenológico. 

A fenomenologia (em Husserl) vai avançando da descoberta do fenómeno através da 

redução fenomenológica até ao mundo como experiência intersubjectiva. 

Constitutivo radical da existência humana, o ser-no-mundo (em Merleau-Ponty) faz 

surgir as coisas e a alteridade, realidades através das quais se pode compreender e 

descrever a consciência. 

Esta visão intersubjectiva do mundo permite sentirmo-nos como consciências que 

partilham um mundo, que não deixa de ser de cada um. 

Por sua vez, o mundo do encontro, o mundo onde se dá a relação, é a preocupação 

central de Bubber, para quem um Eu está sempre ligado a um Tu ou a um Aquilo, nunca 

sozinho como um Eu em si. 

O par Eu-Tu funda a relação, que não deixa de ser recíproca, num encontro 

simultaneamente activo e passivo e que se torna fundamental para uma vida 

verdadeiramente humana. 

A pessoa apenas toma consciência de si quando entra em relação com outros seres, o 

que torna o encontro inevitável, permitindo ao Eu tomar consciência da sua 

subjectividade ao destacar-se da relação.  

Para a fenomenologia nem o corpo próprio é apenas um objecto, nem a consciência 

apenas um pensamento, surgindo o primeiro como uma curiosa mistura do em si e do 

para si. 

 O sujeito tem um corpo próprio, aberto ao mundo, origem de todos os pontos de vista, e 

para Merleau-Ponty ele possui a sua própria intencionalidade e significação, tornando-

se consciência encarnada. Em cada instante da existência completa-se uma peculiar 

união entre psicológico e fisiológico, que se entrelaçam mais do que se cruzam, fazendo 

com que haja sempre algo que escapa ao determinismo e à compreensão directa. 

Marca de finitude e de precaridade da nossa experiência e da nossa existência, o tempo 

deixa no corpo marcas indeléveis, marcas de uma passagem por todas as coisas que 

viveu. O presente é apenas o momento privilegiado em que se projecta diante do corpo 

próprio um futuro carregado da síntese de toda a vivência passada.  

Sabemos que o comportamento humano é orientado indiscutivelmente pela 

racionalidade, interfere na consciência, tornando humanos  os nossos actos. 

Se não distinguirmos ética e moral, poderemos considerá-las como ciências normativas 

no que respeita à recta orientação da existência em direcção ao bem, considerando este 

como a perfeição correspondente a cada natureza. 
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Partindo do pensamento de Ricoeur podemos reservar o termo ética para uma 

perspectiva mais pessoal de construção de uma vida boa, em que a consciência vai 

sucessivamente fazendo as opções para a acção em cada situação particular, deixando 

para o termo moral a vertente mais normativa do agir humano, das leis, normas e 

interdições sobre as quais a consciência se apoia tendo em vista o bem agir. 

A perspectiva ética de Ricoeur não está completa sem as suas três componentes: vida 

boa, com e para os outros, em instituições justas. 

Dela emanam algumas noções fundamentais para uma vida ética, como por exemplo a 

similitude, a solicitude, a justiça e o respeito. 

Desde o pensamento filosófico grego que a consciência foi reflectida, tendo-lhe sido 

paulatinamente acrescentados contributos importantes, nomeadamente do cristianismo, 

da psicanálise, da teologia e da biologia, entre outros. Todas estas contribuições, e 

particularmente a do personalismo, conduziram a uma visão da consciência em que a 

consideração pela pessoa como sujeito moral leva à adopção de um modelo moral de 

responsabilidade relacional. 

Da minha reflexão emerge a necessidade de uma vontade fiel e recta, conforme à recta 

razão, se bem que a certeza da moralidade dos nossos actos não tenha de ser metafísica 

mas moral: de que a minha consciência nada me reprova nem acusa.  

Ficou também claro que a lei moral, por si só, não é suficiente para o bem agir, tendo S. 

Tomás afirmado o primado da consciência nas escolhas morais, ou seja, a consciência 

como necessária e suficiente para agir. 

O enraizamento biológico da consciência, localizando-a no cérebro, lugar e origem do 

pensamento, também não é isento de ambiguidades, e apesar dos métodos das 

neurociências o quererem demonstrar como uma evidência, a verdade é que os 

fundamentos biológicos da consciência moral não são suficientes para a sua 

compreensão. 

A interacção entre o corpo e a consciência coloca, um problema filosófico considerável, 

pois o homem, se a consciência não fizesse parte da sua natureza, enquanto ser 

biológico, poderia ser considerado uma coisa. 

Na realidade, a vida de cada indivíduo é a realização singular de uma existência, que 

por sua vez não é mais do que um modo de ser, particularizado pela consciência. 

É esta existência que Ladrière acredita fundar a normatividade, princípio constitutivo da 

moral. 

A consciência é fonte de toda a lei moral e, ao mesmo tempo, perante essa lei determina 
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a melhor acção para cada situação concreta, ou seja, a consciência moral apenas se 

concretiza através da consciência ética e esta sempre se fundamenta na consciência 

moral. 

Cada percurso ético é orientado pelos valores subjacentes à existência individual que a 

consciência mobiliza na hora da decisão sobre o agir, aparecendo deste modo os valores 

não como algo de exterior ao indivíduo, mas como parte constituinte do seu ser. 

A sua relatividade liga-se ao modo como cada um se cumpre no caminho de uma vida 

ética.   

Quanto à consciência moral deve possuir a capacidade de escolher dentro dos limites da 

sua intrínseca liberdade, devendo constituir-se como fonte de toda a lei moral, lugar 

onde os valores habitam e se expressam. Quando a consciência moral tem de decidir 

face às questões particulares da bioética podemos afirmar que estamos no âmbito da 

consciência bioética. 

Mas contudo António Damásio, crítico de Descartes, na sua obra O Sentimento de Si, 

tem como objectivo major a clarificação não só do problema único da construção da 

consciência, mas também e definitivamente, o problema da consciência da consciência, 

do Si. 

Para alcançar este desiderato Damásio, constrói uma maioria de argumentos de base 

empírica, para que possamos compreender o modo como se faz, do ponto de vista 

biológico, a transição da inocência e da ignorância para o conhecimento e para a 

pessoalidade221 e, também, alguns argumentos de base lógico-filosófica, através dos 

quais se afirma a emergência do si. 

Um dos pais da teoria do “cérebro emocional”, António Damásio222 entrou no 

território ilimitado das emoções e deu-lhe explicação científica. 

                                                           
 
221 DAMÁSIO, António – O Erro de Descartes. Emoção e Cérebro Humano, Publicações Europa-
América, Mem Martins, 22ª ed., 2001 
 
222É um cientista de renome internacional, especialista nos mecanismos de funcionamento do 

cérebro e pioneiro na investigação sobre a inteligência emocional, através de técnicas de 

imagem. 

Com contínuo trabalho de divulgação, tem contribuído para o melhor conhecimento das 

neurociências pelo público. Damásio acredita que ensinar é simplificar.  

Como refere a médica Isabel do Carmo: “Dentre o actual espírito científico no mundo, António 

Damásio é um pensamento novo”. 
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Os seus estudos têm sido fulcrais para compreender o funcionamento das áreas 

cerebrais responsáveis pela tomada de decisões e conduta. 

As suas investigações permitem conhecer as bases cerebrais da linguagem e da 

memória e divulgam questões científicas complexas em linguagem acessível a 

toda a gente.  

A sua colega referida anteriormente, a doutora Isabel do Carmo, refere ainda 

que: “Quando a investigação científica não fica reduzida ao campo restrito do 

que é investigado e passa a relacionar isso com a vida, comportamentos, 

história, isso chama a atenção das pessoas. 

Passa a ter que ver com elas. Esse é o mérito de Damásio”. 

António Damásio223, na minha mais modesta opinião e envolta em toda esta 

temática, é a prova cabal de que o importante é nunca parar de fazer perguntas.  

                                                                                                                                                                          

 

António Damásio entregou-se à ciência com amor infinito – e profissionalismo integral. É uma 

estrela cintilante no universo das neurociências, aliás como se explica todo o seu sucesso, em 

Portugal e lá fora. 

 

223 Nascido em 25 de Janeiro de 1944, iniciou a sua formação na Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa, onde acabou por fazer o doutoramento. Passou pelo Centro de 

Investigação Aphasia, de Boston, nos Estados Unidos, e pelo Departamento de Neurologia do 

Hospital Universitário de Lisboa. 

 Actualmente, está radicado nos Estados Unidos e dirige o Departamento de Neurologia da 

Universidade de Iowa. 

Como muito bem escreve Clara Ferreira Alves, “na América ficou para sempre uma parte 

essencial da sua história. Damásio fez-se fora de Portugal. Foi-se embora com a mulher, porque 

achava que o meio médico português não era exactamente o que queria”.  

“Torna-se um cientista de renome mundial mas tem esta ideia: gostava de fazer qualquer coisa 

pelo seu país”, afirma. 

 “É importante saber de onde vimos, em que língua trabalhamos e o que daremos àquele lugar 

que nos cedeu qualquer coisa. E ele sabe-o.”  

Damásio é assim: rigoroso sem ser sôfrego. Mas tem uma inesgotável persistência e uma 

lucidez inabalável. 

 É a António Damásio que se deve a reactivação do papel da investigação no serviço de 

neurologia do Hospital de Santa Maria. 
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No caso de “O Erro de Descartes...”, primeira obra que o tornou mundialmente conhecido, “o 

sucesso deve-se ao facto de ter trazido à discussão palavras-chave como emoção e razão”, 

explica Alexandre Castro Caldas.  

Como se isto não bastasse, António Damásio é uma espécie de propagandista da ciência.  

“A intenção primeira é fazer uma relação entre a matéria que investiga, o sistema nervoso 

central e a relação com o corpo. E a forma como isso se insere na vida quotidiana, na relação 

das pessoas, nos comportamentos. Ao fazer isso, torna-se um divulgador”, diz Isabel do Carmo.  

 A obra “O Sentimento de Si” – em que Damásio desenvolve a ideia original de que as emoções 

fazem parte de um grande sistema de regulação biológica e que “Os cinco anos que trabalhou 

em Portugal foram fantásticos para o País. Conseguiu reunir um grupo de trabalho e criar uma 

dinâmica diferente ao nível da pesquisa científica”, esclarece o médico Alexandre Castro 

Caldas.  

“Também tem o cuidado de colaborar com o País em várias comissões, na avaliação do trabalho 

científico, a fazer conferências. Por isso, continua a pertencer à comunidade científica 

portuguesa, apesar de não viver cá.” É, também, um dos 12 curadores da Fundação 

Champalimaud.  

Inteligente, rápido, intuitivo, António Damásio tem a força interior de levar por diante tarefas 

difíceis.Tem a imaginação e sentido de oportunidade necessários a ideias novas. “É a prova viva 

de que é possível fazer e, portanto, nós fazemos”, afirma Alexandre Castro Caldas.  

Damásio está sempre pronto a explodir numa nova descoberta, num novo olhar sobre a 

ciência… 

 Tem sede de conhecimento.  

Juntamente com Hanna Damásio, o professor catedrático de Neurologia criou na Universidade 

um laboratório para investigação da percepção. Usa o método de lesão e a imagem funcional. 

 “O trabalho, os livros e os artigos científicos de Damásio têm sido fundamentais para as 

neurociências mas não seriam possíveis sem a investigação, companhia e inteligência da 

mulher, Hanna”, lembra Clara Ferreira Alves.  

“São um duo. Hanna é discretíssima, enquanto Damásio é saltitante, divertido, curioso, bem-

humorado mas muito disciplinado.”  

O cientista escreveu livros como “O Erro de Descartes – Emoção, Razão e Cérebro Humano”, 

“Ao Encontro de Espinosa” e “O Sentimento de Si”. Todos com êxito e traduzidos em várias 

línguas.  

Para Damásio, é essencial “que a investigação ajude a mudar um pouco este mundo convulsivo 

e atormentado em que vivemos”, descodifica Clara Ferreira Alves. 
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A propósito de toda esta temática o Professor Daniel Serrão afirma ainda: 

“Damásio escreve e eu subscrevo: o drama da condição humana deriva unicamente da 

consciência.”224 

Acrescentando-se também o facto de Damásio, com base em evidências neurológicas, 

salienta que a consciência não é uma coisa monolítica.  

Na sua perspectiva, dois grandes tipos de consciência podem discernir-se e afirmar-se: a 

consciência nuclear e a consciência alargada. À primeira corresponde um si nuclear e à 

segunda um si autobiográfico e, nos humanos, a pessoalidade.  

O proto-si existe em condição necessária para o estabelecimento de um e do outro si. 

Note-se ainda que António Damásio, num tom já preditivo, na obra, “Notícias do 

Milénio” afirma: 

“ (…) É possível dizer com alguma segurança, que durante as duas próximas décadas 

vai ser possível: (…). Fazer desaparecer do discurso intelectual as separações dualísticas 

tradicionais tais como, corpo e cérebro, corpo e mente, e cérebro e mente. Na medida 

em que identificarmos, cada vez com mais pormenor, a continuidade e interdependência 

de fenómenos biológicos de diversos níveis, será possível considerar os fenómenos 

mentais na perspectiva de um naturalismo complexo, não reducionista, e será possível 

olhar para a mente não como um mistério, mas como a mais complexa e admirável 

colecção de fenómenos biológicos que é possível estudar.”225 

Assim sendo, nesta reflexão continua a ter validade o que Goethe faz escrever a Otília 

nas Afinidades Electivas: o estudo mais apropriado para a humanidade é o próprio 

homem ser dotado de autoconsciência; de “consciência sentiente e decisora.”226 

                                                                                                                                                                          

 

Pelo contributo dado à neurobiologia, à compreensão dos processos neurodegenerativos do 

cérebro, como Parkinson e Alzheimer - no fundo, à ciência em geral -, António Damásio foi 

distinguido com vários galardões, nomeadamente o Prémio Pessoa e o Prémio Príncipe das 

Astúrias de Investigação Científica e Técnica, em 2005. 

 “É genial”, remata Manuel Sobrinho Simões, director do Instituto de Patologia e Imunologia 

Molecular da Universidade do Porto. 

 
224 SERRÃO, Daniel – Archeo-biologia e Bioética: um encontro não conflituoso, p. 240.  
 
225 DAMÁSIO, António – O Problema da Consciência, in Notícias do Milénio, Revista integrante da 
edição do grupo Lusomundo, 8 de Julho de 1999, p.25. 
 
226 SERRÃO, Daniel – Archeo-biologia e Bioética: um encontro não conflituoso, p. 248.  
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DECISÃO 

 

 

CONCEITO DE DECISÃO 

 
Decisão, decisões e mais decisões, tudo o que se faz é decidir, mas afinal o que é uma 

decisão? 

No domínio semântico, o termo decisão encontra-se habitualmente associado a um 

conjunto de actos, designáveis por múltiplas palavras, entre as quais resolver, deliberar, 

determinar, emitir opinião ou voto final, sentenciar, assentar, fazer tomar uma 

resolução, entre outros (Figueiredo, 1991). 

Em termos empresariais Rowe, Boulgarides e MacGarth(1984) definem decisão como a 

resposta a uma pergunta ou a escolha entre duas alternativas. Segundo Mairéad Browne 

(1993) decisão é chegar ao fim de um conjunto de actividades primárias de natureza 

cognitiva. No geral, decisão é o resultado obtido através da escolha entre um número de 

alternativas. 

O processo de decisão, ajuda na tomada de decisão, uma vez que identifica qual a 

situação actual do individuo, quais as alternativas para o problema e qual a situação 

desejada 

Maccrimon e Taylor (1983) citados por Silva (1997) defenderam que a tomada de 

decisão, poderia ser considerada como um conjunto de processos de pensamento e 

acção que terminam num comportamento de escolha. Ou seja, encerra em si mesma 

várias etapas que passam pelas acções, actividades necessárias, e precedentes a qualquer 

escolha. É com base neste pressuposto que decidimos abordar três teorias 

comportamentais e analisar o seu contributo na tomada de decisão.  

Por sua vez Raynard (1990) citado por Silva (1997), concebeu o conceito de tomada de 

decisão, como envolvendo a avaliação de cursos de acção, cujos resultados são, até 

certo ponto, incertos. 

Consequentemente, levantou um problema subjacente a esse conceito, e que diz respeito 

à arbitrariedade dos critérios utilizados para definir a escolha, ou alternativa mais 
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adequada. 

Assim, quando os indivíduos se confrontam com situações caracterizadas por novidade 

e complexidade, conhecendo muito pouco sobre a decisão a tomar, e as suas 

consequências, são levados a optarem por uma estratégia urgente, que os conduza à 

solução desejada (Mintzberg, Raisinghani & Théorêt (1991) citados por Silva (1997)). 

Pode, então, entender-se que uma estratégia de decisão concebe a sequência de 

operações mentais, e efectoras, utilizadas para transformar um estado de conhecimento 

inicial num outro de conhecimento mais aprofundado, onde os decisores considerem o 

problema de decisão como solucionado (Payne, Bettman & Johnson (1994), citados por 

Silva (1997)). 

Nesta óptica e segundo os mesmos autores, o processamento de informação na tomada 

de decisão, é altamente contingente com as exigências da tarefa, na medida em que os 

indivíduos recorrem a diferentes estratégias para decidirem, tendo em conta factores 

como a forma de apresentação da informação que lhes é veiculada, a natureza da 

resposta a dar, e a complexidade do problema em questão.  

No entender de Abualsanh et al. (1990) citados por Silva (1997), o stress decisional é 

uma condição psicológica, que se experimenta perante a necessidade de se tomar uma 

decisão, numa situação pouco ou nada estruturada. Condição essa caracterizada por 

desconforto, dificuldade e preocupação, que advêm do medo de se desconhecer 

informação importante e relevante, que promova uma decisão de elevada qualidade. Por 

outro lado, quanto maior for esse receio, mais se agravam os sentimentos negativos. 

A tomada de decisão é um processo extremamente importante porque, por um lado, 

permite, ao decisor, evoluir de um estado para o outro, mudar de situação e, por outro 

lado, reconhecer a sua importância e o seu valor na construção da sua vida. 

O sujeito põe à prova os seus conhecimentos e estabelece um conjunto de relações 

causais, prevendo acontecimentos e jogando com as probabilidades, o que fazem dele, 

de facto, um sujeito pensante, autodeterminado e responsável pelos acontecimentos que 

lhe dizem respeito. 

O sujeito é, ele mesmo, fruto das suas decisões e a sua riqueza pessoal depende do 

maior ou menor sucesso das suas tomadas de decisão. 

O conceito de tomada de decisão anda associado ao conceito de Liberdade. Agindo e 

optando entre várias alternativas, o sujeito determina-se a si mesmo em função da 

escolha que fizer. 

Apesar desta sistematização, algumas questões subsistem, mantendo-se por resolver, por 
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exemplo, o problema de saber em função de que é que o sujeito decide, bem como, 

saber em função de que é que o sujeito deve decidir (Figueiredo, 1991). 

Estas questões, tão básicas, têm dado origem a múltiplas teorias de decisão. 

O comportamento decisional tem sido alvo de estudo de diversas disciplinas, como a 

Matemática, a Estatística, a Economia e a Psicologia. 

Qualquer destas perspectivas define várias operações ou regras subjacentes ao 

comportamento de tomada de decisão, tendo mais ou menos presente a noção de melhor 

decisão. 

As diferentes abordagens teóricas ao comportamento de tomada de decisão podem ser 

classificadas em três categorias de análise: descritiva, normativa e prescritiva (Bell et al, 

1982). 

A análise descritiva, descreve o modo como os sujeitos tomam decisões, procurando 

explicitar as regras, subjacentes a esse comportamento. 

Entende-se por análise normativa, a descrição do modo como o sujeito deve decidir, isto 

é, o comportamento ideal, racional. 

Por último, a análise prescritiva é considerada como o conjunto de estratégias e rotinas 

de processamento de informação, com a finalidade de aproximação ao comportamento 

racional. 

Enquanto os modelos descritivos são avaliados pela sua validade empírica, os 

normativos são-no pela sua adequação teórica e os prescritivos pelo seu valor 

pragmático. 

De acordo com T. Mitchel (1987) citado por Neves (1996), ao analisarmos as 

contribuições feitas para a compreensão do processo de decisão, nomeadamente no 

campo dos modelos normativos, em situação de decisão sobre certeza, cada alternativa é 

perfeitamente conhecida, assim como os resultados possíveis de cada uma delas. 

O Homo Economicus está perfeitamente transformado, é inteiramente racional, 

ordenando os estados que deseja realizar, com o objectivo de maximizar o que for do 

seu interesse. 

Tais características, não se encontram em nenhum sujeito real, verificando-se 

regularmente que as decisões reais obedecem ao paradigma da racionalidade completa. 

Relativamente à tomada de decisão sob risco, ou incerteza, o sujeito conhece as 

alternativas, bem como todas as consequências que podem resultar de cada alternativa. 

A incerteza surge, porque as probabilidades dos possíveis resultados são desconhecidas. 

Nesta situação, coloca-se a questão: em que base deveria o indivíduo decidir, quando 
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não tem qualquer conhecimento da probabilidade de ocorrência dos possíveis 

resultados? 

O processo psicológico, que preside à decisão, segundo Pinto (1994) é constituído pelos 

seguintes elementos: 

A aprendizagem - o ser humano analisa as consequências dos seus actos e ajusta-os para 

atingir as suas finalidades; 

A memória – permite o armazenamento da informação e a sua reutilização em face de 

uma situação análoga a outra já experimentada; 

O hábito – evita uma reflexão constante, permitindo responder a estímulos 

anteriormente experimentados. 

Os estímulos orientam a atenção numa direcção, dadas as determinantes do ambiente 

psicológico. Basicamente, parece existir dois tipos de mecanismos que modelam as 

práticas decisórias. Um de natureza interna ao individuo, que assegura a continuidade 

do seu comportamento, quando orientado numa determinada direcção e outro exterior, 

de novidade, que dirige o comportamento numa direcção particular. 

Partindo do axioma que, toda a acção, toda a decisão, e todo o comportamento é provido 

de sentido, importa pôr em evidência o que torna inteligível essa acção, essa decisão, 

esse comportamento. 

O peso da incerteza, na tomada de decisão, é descrito por March (1998) citado por Pinto 

(1994), como o desconhecimento das consequências futuras resultantes das acções 

tomadas sendo, por isso, visível a complexidade que envolve a tomada de decisão, 

perante factos e situações de difícil mensuração, que resultam em frequentes situações 

de fracasso.   
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TOMADA DE DECISÃO 
 

 

A temática do processo de tomada de decisão tem constituído o alvo de muitos e 

variados estudos e trabalhos de investigação em diversas disciplinas, desde há muitos 

anos. 

No entanto foi na área da Psicologia que este processo foi inicialmente considerado, 

alargando-se posteriormente à Administração, à Economia, às disciplinas da Saúde, 

designadamente à Medicina e à Enfermagem, entre outras. 

Aliás, tudo isto teve como motor os relativamente recentes desenvolvimentos operados 

ao nível da Psicologia cognitiva e a sua correlação com a ciência dos computadores, 

nomeadamente com os aspectos inerentes à inteligência artificial. 

O processo de tomada de decisão na área da Medicina, especialmente o raciocínio 

diagnóstico, também tem sido estudado, sobretudo desde os anos setenta (Elstein et al., 

1978; Gale & Marsden, 1982; Alen & Bordage, 1987, citados por Roberts et al., 1995; 

Barrows & Feltovich, 1987; Boreham et al., entre outros). 

Na Enfermagem, particularmente nos Estados Unidos, Canadá e países do Norte da 

Europa e Austrália, tem merecido igualmente a atenção de diferentes investigadores. 

Os estudos efectuados no âmbito da resolução de problemas, processo de Enfermagem, 

e mais recentemente sobre os diagnósticos de Enfermagem, são disso exemplo. 

Outros profissionais de saúde começam a demonstrar preocupação com o estudo do 

processo de tomada de decisão nas respectivas profissões. 

Esta tomada de decisão na Medicina (Barrws & Feltovich, 1987), na Enfermagem 

(Mortensen, 1992) e nalgumas profissões paramédicas possui características 

particulares, designando-se por processo de tomada de decisão clínica. 

É comum muitas das teorias ou estudos sobre decisão clínica se reportarem à Medicina, 

no entanto o termo clínico aplica-se igualmente a outras disciplinas, designadamente à 

Enfermagem. 

Com efeito, as preocupações com a qualidade, o rigor de actuação na resposta dos 

problemas, a exigência de novas competências profissionais, a maior responsabilização 

profissional, as mudanças nos curricula e na regulamentação/ estatuto profissional, a 

preocupação com a utilização dos recursos, os novos desafios no âmbito da saúde e das 
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novas tecnologias de informação, etc. exigem o conhecimento do processo de tomada de 

decisão. 

A investigação ao evidenciar os padrões e processos de tomada de decisão, bem como 

os factores que influenciam e os resultados obtidos, irá por certo contribuir para a 

implementação de novas dinâmicas na formação inicial, de pós graduação ou contínua 

dos profissionais, influenciando os curricula escolares nos seus conteúdos 

programáticos, métodos e técnicas de ensino/ aprendizagem, indo de encontro à 

formação dum profissional competente, capaz de adequar as suas atitudes e 

comportamentos de forma justa às diferentes situações do seu quotidiano. 

Assim, a tomada de decisões é, naturalmente, uma parte da resolução de problemas e 

esta por sua vez desempenha um papel importante na tomada de decisão (Boreham & 

Patrick, 1996). 

O processo de tomada de decisão e a resolução de problemas fazem parte do quotidiano 

de cada um de nós enquanto pessoas e enquanto profissionais no desempenho das 

responsabilidades que assumimos aos diferentes níveis. Se bem que muitas vezes não 

tenhamos consciência das decisões que tomamos, quer por se tratar de decisões acerca 

de problemas demasiado simples e triviais, quer pela rotina que adquirimos na resolução 

de problemas muito frequentes, o certo é que, se nos detivermos um pouco na reflexão 

acerca do processo mental envolvido na tomada de decisões, verificaremos que este 

variará consoante o contexto e a natureza dos problemas, bem como com o nosso 

conhecimento e a experiência de situações idênticas. 

Em determinadas decisões o processo pelo qual as tomamos não é facilmente 

verbalizável. 

Na sua maioria, podemos identificar um conjunto de elementos do processo de tomada 

de decisão comuns às diferentes situações ou disciplinas, designadamente algumas das 

suas principais etapas, a utilização de estratégias de recolha de informação e a existência 

de um processo cognitivo de raciocínio ou intuitivo, consoante alguns factores. 

Assim, no que diz respeito às etapas, estas podem variar consoante a natureza e o tipo 

de decisão, o tipo de experiência e perícia do decisor. 

Diferentes autores das teorias analíticas da decisão e de processamento de informação 

parecem concordar com seis etapas (explícitas ou implícitas), as quais contemplam: 

Percepção do problema, recolha de informação, definição do problema, escolha da 

intervenção mais apropriada, intervenção e avaliação. 

Estas abordagens denominadas analíticas têm dominado a plétora de trabalhos de 
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investigação realizados no âmbito da resolução de problemas humanos, 

fundamentalmente através da utilização da teoria do processamento de informação de 

Newel & Simon (1972) e seus desenvolvimentos posteriores. 

De acordo com Greenwood & King (1995), as teorias de Newel & Simon (1972) e 

Ericsson & Simon (1993), vêem as actividades que produzem os eventos mentais como 

reflexos dum fluxo de informação, durante o qual esta é recebida, interpretada à luz da 

informação armazenada na memória e integrada com o objectivo de produzir 

determinadas respostas. 

Este processo pressupõe a existência de componentes sensoriais que captam a 

informação, sistemas de memória de curto e longo prazo, bem como de uma memória 

de trabalho, considerada uma componente da memória de curto prazo. Inclui ainda 

sistemas efectores e de controlo executivo. 

Andrews & Jones (1996), baseando-se no trabalho de Simon (1990), referem uma das 

importantes componentes da teoria por ele desenvolvida – teoria do raciocínio do perito 

– a qual é baseada em três ideias básicas. 

A primeira é a de que os peritos desenvolvem formas altamente eficientes de representar 

na memória de trabalho a informação dada na situação de resolução do problema, ou 

seja, os peritos são capazes de estruturar ou enquadrar o problema de tal forma que lhes 

permite encontrar a estratégia de solução a ser empreendida inicialmente. 

Segundo, o conhecimento armazenado na memória de longo prazo pode ser 

representado como conjuntos de produção de regras que especificam as acções a serem 

tomadas quando uma determinada situação é enquadrada. Para estas autoras, a perícia é 

determinada pela existência de um elevado número de regras específicas dum 

determinado domínio, deste género. 

A terceira noção é a da distinção entre métodos de raciocínio fortes ou seja, estratégias 

heurísticas que utilizam a base de conhecimentos do indivíduo para limitar a procura de 

informação no espaço do problema; e métodos considerados mais fracos, como 

estratégias heurísticas que não se baseiam no conhecimento entretanto adquirido. 

O primeiro processo chama-se “ forward chaining or reasoning”, isto é, um tipo de 

raciocínio que parte de factos para a solução, e o segundo, “backward chaining or 

reasoning”, no qual o decisor procura os factos que melhor se adequam à hipótese 

formulada. 

Por seu lado, Taylor (1997) refere que a teoria de Newel & Simon (1972) sugere que o 

processo global de resolução de problemas pode ser analisado como dois subprocessos 
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cooperantes, os quais são designados por compreender, “understanding”, e procurar, 

“search”. 

O primeiro encarrega-se da assimilação do estímulo produzido pelo problema e pela 

produção de estruturas de informação mental, o que constitui a compreensão pessoal do 

problema. 

O segundo guiado por aqueles processos de compreensão, em vez de o ser pelos 

estímulos do problema, é responsável por encontrar ou calcular a solução para cada 

problema. 

Embora hoje em dia estas teorias não permitam a explicação para a resolução de todos 

os problemas de acordo com as diferentes variáveis envolvidas, elas continuam ainda a 

ser utilizadas sobretudo no estudo da resolução de problemas mais simples e bem 

estruturados, nas diferentes áreas. 

No que concerne à descrição das estratégias utilizadas, estas podem variar em função 

dos diferentes factores tais como a complexidade dos problemas e também a experiência 

do decisor. 

No entanto parece haver consenso na presença de estratégias de recolha, processamento, 

análise e interpretação da informação. 

Damásio (1995) afirma que para decidir é necessário que o decisor possua uma 

estratégia lógica para produzir inferências válidas com base nas quais é seleccionada 

uma opção de resposta adequada, e que disponha dos processos necessários ao 

raciocínio. 

Duas das estratégias básicas utilizadas na resolução de problemas, embora de natureza 

diferente, são os algoritmos e os heurísticos (Howes, 1990; Boreham & Patrick, 1996). 

Os algoritmos são um conjunto de regras que ao serem seguidas geram a solução 

correcta. Aplicam-se geralmente a problemas simples. 

Os heurísticos são procedimentos úteis de procura de soluções para os problemas mas 

que não garantem a solução adequada do problema.  

São muitas vezes baseados na sua efectividade na resolução de problemas prévios e 

aplicam-se a problemas mais complexos para cuja resolução não se encontram 

algoritmos. 

Um recurso heurístico muito importante é a busca de analogias entre o problema actual 

e outros cuja solução se conhece (Lindsay & Norman, 1986).  

Para estes autores, nas situações de tomada de decisão arriscada ou na incerteza haverá 

porém que tentar estabelecer o valor das opções alternativas no que se refere à 
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possibilidade e utilidade dos resultados. 

Também Cioffi & Markahm (1997) referem que estes juízos probabilísticos subjectivos 

(heurísticos) são inerentes às decisões na incerteza, nas quais não existe uma imediata 

resposta óbvia e em que não se podem identificar todas as possíveis respostas. 

De acordo com Veja (1984) existem dois tipos de heurísticos mais importantes: a 

representatividade, a avaliação da correspondência entre a amostra e o universo – 

conceito muito próximo da tipicidade das categorias; e a acessibilidade, conceito 

inerente à estimação da probabilidade subjectiva de um resultado, sinónimo do conceito 

de analogia acima referido. 

Para Howes (1990), a abordagem recente da resolução de problemas envolve um 

conjunto de estratégias reflectindo tanto algoritmos como heurísticos. 

Estes incluem a procura no espaço do problema para encontrar as melhores soluções; a 

redução ou semelhanças; a análise meio/ fim, ou seja, a identificação de diferenças entre 

o estado inicial e o objectivo determinado. 

O autor considera ainda o raciocínio por analogia e as estratégias de raciocínio guiadas 

pelos dados (forward chaining process), nos quais a conclusão surge a partir da 

informação inicial, e por hipóteses (backward chaining process), onde o processo 

começa com uma possível conclusão e trabalha para trás para verificar em que medida a 

conclusão é suportada pela evidência. 

Assim, quando o indivíduo possui informação mas não possui preparação para prever 

uma situação plausível no início da resolução de problemas, tende a mover-se, degrau a 

degrau, para a frente, a partir da informação que possui. 

Esta é a forma mais comum de raciocínio dos peritos. 

Se, pelo contrário, pode ser projectada a possível solução no início da tarefa de 

resolução de problemas, particularmente se a solução parece de sucesso provável, então 

o sujeito trabalha para trás, tentando encontrar o caminho para estabelecer o estado dos 

acontecimentos, “affairs”, correspondentes à solução. 

Quanto ao tipo de raciocínio envolvido, as opiniões têm variado ao longo do tempo, 

consoante a disciplina, a natureza da decisão e as diferentes teorias dominantes. 

Em todas elas a componente cognitiva está sempre presente. 

Aliás, foi com o surgimento da Psicologia Cognitiva que estes estudos dos processos 

melhor foram trabalhados. 

Acerca da importância do raciocínio no processo de decisão, Boreham & Patrick (1996), 

afirmam que alguns dos resultados da decisão dependem da forma de raciocínio 
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empregue. 

Damásio (1995) refere que, de facto, não há necessidade de aplicar o raciocínio a todo o 

campo de opções possíveis na tomada de decisão e sugere que existe um processo de 

pré-selecção dos aspectos relevantes. 

Acrescenta que, mesmo que as nossas estratégias de raciocínio estivessem perfeitamente 

sintonizadas, não se coadunariam muito com a incerteza e a complexidade dos 

problemas com que defrontamos no dia a dia. 

Ainda para o referido investigador, a finalidade do raciocínio é a decisão e a essência da 

decisão consiste em escolher uma acção de resposta, ou seja; os termos raciocinar e 

decidir estão de tal maneira  interligados que por vezes se confundem. 

Citando Johnson- Laird refere que, para decidir é preciso julgar; para julgar é preciso 

raciocinar e para raciocinar é preciso decidir o que raciocinar. 

De entre vários processos de raciocínio mencionados, destaca-se o papel do raciocínio 

indutivo e dedutivo e, particularmente nos decisores com experiência prévia, o da 

intuição, ou seja, o mecanismo através do qual se chega à solução de um problema sem 

raciocinar (Benner, 1984; Barrows & Feltovich, 1987; Damásio, 1995; Bechara et al., 

1997, entre outros). 

Mais recentemente, surgiram novos desenvolvimentos na resolução de problemas pouco 

definidos e complexos. 

 Qualquer decisão é, necessariamente, precedida de um conjunto de raciocínios mais ou 

menos elaborados, tendentes a apreciar a adequação à realidade ou ao modelo a seguir. 

Parece-me por isso fundamental nesta altura, abordar inicialmente os processos de 

raciocínio. 

No âmbito da Bioética, o raciocínio é um processo de pensamento crucial para 

considerar, avaliar, e apresentar argumentos, bem como para reflectir sobre situações, 

chegar a decisões e resolver problemas; traduz a libertação da imagem e do presente 

sensorial para um universo puramente mental. Como estádio fulcral do pensamento, 

sustenta-se num conjunto de juízos (relação entre dois objectos do pensamento), cujas 

relações entre si são ordenadas de modo selectivo em função de um problema a 

solucionar. Este processo mental, baseia-se essencialmente em duas estratégias de 

desenvolvimento, designadas como Dedução e Indução. 

A Dedução consiste no desenhar de conclusões das quais podemos estar certos. O 

raciocínio dedutivo utiliza premissas (proposições), que conduzem a conclusões 
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inquestionáveis. A conclusão é verdadeira se as premissas utilizadas no raciocínio o 

forem, apelando este tipo de raciocínio, por excelência, a manifestações objectivas. 

O Raciocínio Indutivo é aquele no qual as premissas fornecem algumas evidências, mas 

não evidências conclusivas, para a verdade da conclusão. “Num argumento indutivo, as 

premissas proporcionam a probabilidade mais do que a certeza da conclusão ser 

verdadeira”. (Bandman & Bandman, 1995, p.70) 

Sempre que o problema em análise se insere no âmbito das ciências sociais, ditas 

humanas, ou estão relacionadas com a vida, o processo de raciocínio torna-se 

especialmente complexo, e na medida em que dele dependem resultados que podem 

afectar o curso vivencial das pessoas, esta complexidade exige uma análise mais 

profunda. 

O pensamento em Bioética, porque envolve relações inter subjectivas, reveste-se de 

uma exigência de rigor, precisão e correcção, que só é possível ser atingido com uma 

monitorização, ou seja, uma permanente auto-reflexão de quem pensa, e raciocina, 

sobre essa mesma forma de pensar e raciocinar. 

 A análise cuidada dos argumentos, através de uma identificação correcta das premissas 

e da conclusão, ou através da identificação de premissas omissas mas implícitas no 

raciocínio subjacente, orienta sempre para uma conclusão provavelmente melhor. 

 Os raciocínios utilizados por cada um de nós nos diferentes contextos, são normalmente 

apresentados, isto é, têm visibilidade, quando comunicados sob a forma de argumentos. 

Um argumento não é pois, mais que a maneira formal de estruturar premissas, de forma 

a proporcionar uma base para a conclusão. Independentemente de identificarmos 

correctamente as premissas e a conclusão utilizadas num argumento, é fundamental 

sabermos se as premissas dão suporte adequado à conclusão. A verificação desta 

adequação é conseguida através da identificação das relações existentes no argumento 

entre as premissas e a conclusão, isto é através da análise de argumentos.  

A inferência é um conceito directamente relacionado com o conceito de argumento. 

Segundo Bandman & Bandman argumentar é fazer inferências, “usar uma proposição 

como aceite, e adivinhar que uma outra se lhe segue, é inferir”. Fazemos inferências em 

quase todos os momentos da nossa vida, nos mais variados contextos, prático, teórico, 

profissional e pessoal. Uma inferência é o acto de passar de uma proposição, afirmação 

ou julgamento considerado como verdadeiro, para outra cuja verdade representa um 

salto sobre a que a precede. 
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Tomar decisões e resolver problemas, é o final da etapa conduzida pelo raciocínio, em 

geral, e pelo raciocínio em Bioética, em particular. 

 Todos os pensamentos e acções culminam em algum tipo de decisão. Mesmo “não 

decidir” é tomar uma decisão. 

 À medida que as situações são cada vez mais complexas por envolverem “vidas”, as 

decisões são cada vez menos “branco ou preto”, isto é existem sempre múltiplas formas 

de conjecturar soluções ou alternativas direccionadas a essas soluções. As decisões 

devem ser avaliadas de acordo com o contexto em que são tomadas e frequentemente a 

variedade de alternativas possível exige que cada uma delas seja “testada” com rigor 

relativamente à sua aplicabilidade. Cada etapa do processo de tomada de decisão, 

necessita de avaliação crítica relativamente à solidez, concisão, e adequação das 

premissas, nem sempre explícitas, do problema em questão.  
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FASES PARA A TOMADA DE DECISÃO 
 

Bandman & Bandman (p.105), referem as seguintes fases para a tomada de decisão:   

 

• Reconhecer e definir o problema: a definição clara do problema é de extrema 

utilidade, para solucionar os limites e categorizar o seu enquadramento na 

área correspondente; 

• Reunir informação relevante: o desafio surge quando é necessário seleccionar 

a informação que é relevante para a decisão. Uma vez que o enfoque primário 

do problema foi definido, pode ser reunida informação que oriente 

directamente ao âmago do problema acompanhado da validação da 

informação obtida quanto à sua precisão;  

• Criar possíveis conclusões: é necessário colocar questões sobre a adequação 

dessa informação, isto é, se a informação é precisa e relevante de forma a 

podermos fazer inferências com grande probabilidade de serem correctas; 

• Testar possíveis conclusões: esta fase não é mais do que a avaliação crítica da 

fiabilidade de todas as possíveis conclusões; 

• Avaliar conclusões: os factores significativos para cada uma das alternativas 

da solução ou decisão, necessitam ser considerados sob a perspectiva das 

consequências, juízos de valor e crenças. 

 

Como etapa final deste processo chega-se então à DECISÃO. Após a avaliação crítica 

de cada uma dessas fases do ciclo, aparece como uma consequência óbvia e inevitável 

do processo. 

Do explanado anteriormente somos ou poderemos ser levados a pensar que esta visão 

puramente sequencial de etapas para a tomada de decisão, pode omitir a consideração 

das características humanas inerentes à nossa individualidade. 

 Cada pessoa tem o seu quadro de referência, que inclui um corpo de conhecimentos 

organizado, experiências e crenças úteis para a compreensão e interpretação de novas 

situações. Parece-me pertinente referir alguns aspectos que se prendem com esta 

peculiaridade da presença de cada pessoa enquanto experiência única de vida, com um 

quadro de referência individual, nesta complexa dinâmica de tomar decisões. Cada 
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quadro de referência contem o que é conhecido ou se acredita como sendo a verdade do 

mundo, seus conteúdos e dinâmicas, passado e futuro, e também funciona no sentido de 

adquirir nova informação, e para decidir o que fazer com aquilo de que tem 

conhecimento. Nenhum quadro de referência é totalmente exacto ou completo. Todos 

têm vastas lacunas no conhecimento e compreensão e por isso criam possibilidade de 

erros na decisão.  

A adição de objectividade, que é a capacidade de pensar claramente e criticamente, sem 

distorção acerca de si próprio ou do mundo, aumenta a efectividade do pensamento e da 

tomada de decisão. A simbiose permanente entre o quadro de referência próprio, com 

um acumulado de vivências, percepções e visões do mundo, exige-nos uma capacidade 

superior de reflexão, para que, ao reflectir, nos apercebamos de todos os possíveis 

enviezamentos que nos são intrínsecos, mas cuja influência pode, assim, ser modelada e 

controlada, para que a decisão final resulte mais precisa e correcta. Note-se ainda que 

em todo o pensamento, comportamento ou acção, os juízos de valor estão implícitos, 

sendo as decisões sempre orientadas por valores. 

 Discussões acerca de valores não podem ser evitadas. Na prática, as decisões são por 

vezes tomadas, sem consideração suficiente pelos valores subjacentes presentes nas 

premissas. A implementação de tais decisões pode ser tempestuosa, e causar 

considerável atrapalhação naqueles que foram incumbidos de as pôr em prática. 
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CATEGORIAS DAS ESTRATÉGIAS DE DECISÃO 
 

Gire (Bandman & Bandman, p.117), por seu lado, define três categorias das estratégias 

de decisão, dependentes da disponibilidade da informação. A primeira é aquela em que 

as evidências sobre uma determinada particularidade são tão boas que as probabilidades 

de estarem erradas são diminutas – Tomada de decisão com certeza.  

A segunda categoria de tomada de decisão é aquela em que nada é sabido ou conhecido 

acerca da ocorrência sobre a qual se pretende decidir, é designada – Tomada de decisão 

com incerteza.  

O caso médio é aquele em que é conhecida a probabilidade de cada estado da ocorrência 

ter lugar, esta informação pode ser estatística – Tomada de decisão com risco.  

Existem, no entanto, inúmeros modelos para o processo de tomada de decisão. Há 

autores que adoptam frequentemente um modelo proposto por Francisco Araújo Santos 

que segundo eles, se torna extremamente útil na área da Bioética. Segundo este modelo, 

as evidências externas ao indivíduo são percebidas através de um “filtro” de crenças. 

Este mesmo indivíduo tem desejos, que alteram as próprias evidências, de acordo com 

as expectativas de cada um. As evidências filtradas e alteradas por estes dois 

subsistemas desencadeiam a selecção de alternativas, que servirão de base para a 

tomada de decisão e consequente acção que o indivíduo irá realizar. Este modelo 

permite evidenciar que frente às mesmas evidências, diferentes acções podem ser 

propostas por diferentes indivíduos. Estas diferenças podem estabelecer conflitos de 

autonomia na relação, por exemplo, entre um profissional de saúde e o seu doente, ou 

entre os familiares do doente. O profissional deve, neste caso, estar atento para 

identificar as diferentes crenças e desejos, ou expectativas envolvidas, e buscar 

encontrar soluções que harmonizem estas diferentes perspectivas. O processo de tomada 

de decisão também pode ter outras três vertentes a ser consideradas: o envolvimento, a 

reversibilidade e a realimentação. Quanto ao envolvimento, o processo de tomada de 

decisão pode ser classificado como sendo de baixo, médio ou de alto envolvimento, de 

acordo com a menor ou maior participação dos vários elementos do processo. Este 

mesmo processo pode também ser classificado, quanto à reversibilidade ou não das 

opções envolvidas, tomando em consideração o resultado obtido poder ser mantido ou 

alterado por outro. Outra característica é a possibilidade da realimentação do próprio 



REGADAS, SUSANA----------------------------------------------------------------------TESE DE MESTRADO 

 455

processo de tomada de decisão, permitindo que o mesmo seja subdividido em etapas ou 

não. Muitas vezes uma decisão implica executar o processo ininterrupto, sem a 

possibilidade de correcções durante a sua execução. Nesta abordagem não existe a 

possibilidade de realimentação, isto é, as acções tomadas não influenciam as seguintes. 

Outras vezes, ao contrário, as decisões podem ir sendo tomadas etapa por etapa, sendo 

os resultados reavaliados e incorporados ao próprio processo da tomada de decisão 

actual e futura.   
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TIPOS DE DECISÃO   
 
 

A decisão pode ser de dois tipos: programada e não programada. 

As decisões programadas têm por base a existência de regras bem definidas, o que 

clarifica, simplifica e define a decisão, “impondo” um grau de certeza elevado na 

definição do problema. Por exemplo, quando um condutor depara com um sinal de 

sentido proibido, a sua decisão será tomada tendo em conta o código de estrada (regras), 

que claramente identifica o que fazer nesta situação.  

Contudo, nem todas as decisões que têm de ser tomadas no nosso quotidiano são 

simples, claras e bem definidas (programadas). Quando nos deparamos com uma 

situação completamente nova, nunca antes ocorrida, em que não existe qualquer termo 

de comparação, a tomada de decisão não pode ser baseada na experiência, em regras, ou 

tão pouco existe uma linha condutora que conduza à solução do problema ou às 

alternativas existentes. Nestes casos, podemos dizer que estamos perante uma decisão 

não programada.  

Por exemplo, quando se é pai pela primeira vez, vários são os momentos em que temos 

de tomar uma decisão sem ter ideia clara do que será melhor fazer, que caminho tomar 

dada a ausência de regras ou “formulas” de resolução dos problemas, conduzindo a um 

aumento dos níveis de ansiedade e insegurança. O risco é elevado assim como o nível 

de incerteza na tomada de decisão. Muitas vezes as empresas, como por exemplo as 

consultoras, correm o risco de apresentar propostas aos seus clientes com valores 

bastante sub ou sobrevalorizados dada alguma inconsistência ou mesmo uma deficiente 

especificação dos cadernos de encargos, fruto da forte concorrência no mercado e 

alguma indefinição ou falta de clarificação dos requisitos. 
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OUTROS TIPOS DE DECISÃO 

 

A tomada de decisão além de programada ou não programada, pode ser classificada de 

acordo com quatro tipos: 

 

1. Rotina 

2. Estratégica 

3. Operacional 

4. Emergência 

 

As decisões de rotina são as mais usuais, uma vez que dizem respeito a situações que 

ocorrem no dia a dia, sendo perfeitamente identificadas e claras, regra geral, de forma 

idêntica. Perante uma determinada situação que exige uma decisão de rotina, é muitas 

vezes tomada inconscientemente. As decisões de rotina podem tornar-se decisões de 

emergência quando, de alguma forma, o problema de complexifica pela alteração de 

variáveis que o compõem.  

As decisões estratégicas respeitam a “fenómenos” de maior grau de complexidade, onde 

os envolvidos acreditam que a decisão tomada terá um papel importante e duradouro. 

Este tipo de decisão tem por base um julgamento que é feito num determinado contexto, 

e define propósitos e objectivos, que se convertem em planos ou sub-decisões. 

 De acordo com Charles Schwenk (1988), as decisões estratégicas não são tomadas com 

muita frequência, são por isso mais raras do que outros tipos de decisão. As decisões 

estratégicas dependem de factores culturais, sociais, económicos e políticos, como tal 

são extremamente complexas e requerem um grande comprometimento por parte das 

pessoas envolvidas.  

É importante referir que acima de tudo as decisões são tomadas por pessoas e afectam 

pessoas que têm alegrias, necessidades, desejos, receios e acima de tudo valores.  

Os problemas pessoais implicam decisões operacionais. 
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CARACTERISTICAS DA TOMADA DE DECISÃO 
 

A tomada de decisão tem características que a definem, e podem determinar o caminho 

de todo o processo de decisão.  

Segundo Robert Meller e Tim Hindle (1998), as decisões podem ser:  

• Irreversíveis; 

• Reversíveis; 

• Experimentais;  

• Tentativa-erro;  

• Por etapas; 

• Cautelosas; 

• Condicional;  

• Em espera.  

Cada uma destas características tem as suas próprias implicações, durante ou após a 

tomada de decisão.  

As decisões irreversíveis tal como o nome indica, não podem ser desfeitas. O firmar um 

contrato, vender uma empresa são decisões que depois de tomadas não mais se pode 

voltar atrás. Uma decisão deste tipo de característica não deve ser tomada com base 

numa premissa “de tudo ou nada” quando existe indecisão, o “tudo ou nada” pode 

comprometer totalmente o processo de decisão. 

As decisões reversíveis podem ser alteradas a qualquer momento, antes durante ou após 

a decisão ter sido tomada. Permitem ao decisor reconhecer o erro em vez de o perpetuar, 

adaptar-se a um novo contexto alterando a sua decisão sem a existência de 

consequências graves. 

Por vezes “opta-se” por uma decisão do tipo experimental, é um tipo de decisão que não 

é final enquanto os primeiros resultados não aparecem e não se apresentam como 

positivos. 

A decisão do tipo experimental é comum aquando da implementação de novos 

processos, pequenos e não estratégicos. Estas decisões necessitam da existência de uma 

forte linha de comunicação entre as pessoas, de modo a obter-se rapidamente feedback, 



REGADAS, SUSANA----------------------------------------------------------------------TESE DE MESTRADO 

 459

positivo ou negativo sobre a decisão. Este tipo de decisão é tomado quando não se sabe 

claramente como efectuar o processo mas conhece-se o caminho a tomar. Muitas vezes 

a tomada de decisão experimental leva-nos a uma outra, a tentativa – erro. 

 A decisão tentativa - erro é tomada sabendo que possivelmente será alterada consoante 

o que se possa passar na execução da decisão corrente. Uma decisão com estas 

características permite receber feedback ao longo de todo o processo e se necessário 

adaptar e ajustar o planeamento antes de tomar a decisão final.  

Ao longo da nossa vida passamos por várias etapas, o mesmo acontece com certas 

tomadas de decisão. No momento que tomamos uma decisão devemos preparar as 

decisões que se seguirão. A decisão por etapas, dá a oportunidade ao decisor de discutir 

os resultados das etapas anteriores e assim acompanhar de perto os riscos inerentes a 

cada uma delas. As decisões cautelosas são tomadas em planos de contingência ou em 

situações problemáticas que se antevejam, limitam o risco mas podem restringir os 

ganhos. 

 Por vezes estimam-se projectos muito por baixo quando estes têm uma componente 

muito arriscada. A existência de uma decisão condicional é importante no momento em 

que determinadas circunstâncias previstas acontecem. É válida para reagir a 

condicionantes ou mesmo a alterações do meio envolvente. Esta decisão pode ser 

confundida com a decisão cautelosa. Em suma, caso determinada acção aconteça é 

tomada uma decisão alternativa. 

 A decisão em espera, é tomada apenas no momento considerado adequado e oportuno. 

Tem a vantagem de procurar evitar uma tomada de decisão no momento menos 

favorável, no entanto, ao atrasar uma decisão pode-se desperdiçar uma oportunidade. 
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TIPOS DE DECISORES 
 

Após a breve explicação sobre os tipos de decisão que nos vemos confrontados 

diariamente, é necessário também podermos identificar quais os Tipos de Decisores que 

podemos encontrar. 

As nossas próprias decisões podem ser influenciadas pelo tipo de decisor que temos 

diante de nós. 

As classes de decisores identificadas são: 

1. Individuais 

2. Múltiplos 

3. Grupo 

4. Equipa 

 

As tomadas de decisão resultantes destes diferentes tipos de decisores, estão 

intimamente relacionadas com os traços de personalidade de cada uma das pessoas 

inseridas nos grupos descritos. 

Podemos ainda falar dos factores de influência na tomada de decisão, quando temos 

várias alternativas, definidas após a etapa de pesquisa e recolha de informação, somos 

"obrigados" a escolher mediante os factores inerentes ao nosso intimo e ao ambiente 

que nos rodeia desde o momento em que nascemos.  

A nossa vivência, ajuda a vincar a personalidade e em consequência, definir os valores 

que nos guiam e ajudam a escolher entre as alternativas existentes. 

Porém, o problema da tomada de decisão, também radica no facto de o conhecimento 

não ser um mero saber, mas um poder que, sob a alçada da ciência, corre o perigo de ser 

usado impunemente. 

Mais ainda: sendo o conhecimento para decidir um poder potenciado pelo desejo de 

domínio total da natureza, será que este se acentuou? 

A resposta de Hans Jonas é afirmativa. 

Ao referir-se à história do progresso técnico, nota que, numa fase recente, foi o próprio 

homem que se acrescentou aos objectos da tecnologia. O Homo faber está em vias de se 

voltar sobre si próprio e apresta-se a recriar o criador de tudo o resto. Este culminar do 
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seu poder pode muito bem pressagiar o esmagamento do homem, como imposição final 

do artificio sobre a natureza e faz apelo aos recursos extremos do pensamento ético que 

nunca antes tinha sido confrontado com as alternativas facultativas, àqueles que eram 

considerados os termos definitivos da condição humana.227  

É esta a tese de Hans Jonas, que partindo da constatação de que experimentamos todos 

um sentimento de ameaça, inegável e objectivo, propõe uma “heurística do medo”. 

Esta recomenda que, para decidir, consultemos os nossos medos antes dos nossos 

desejos e que escutemos com mais atenção a profecia da infelicidade do que da 

felicidade. 

Hans Jonas prefere, portanto, reflectir sobre o pior do que sobre o melhor. A sua 

concepção inédita da Responsabilidade coloca definitivamente uma nota de pessimismo 

em primeiro plano. 

Além disso, altera a perspectiva com que deveríamos olhar para o futuro. 

“Em vez de afirmar que o futuro é aquilo que caminha na nossa direcção, há que vê-lo 

como aquilo em cuja direcção decidimos caminhar. Esta inversão, de aparência 

bizantina, não é uma manobra de diversão: ela modifica a nossa própria relação com os 

tempos que se anunciam, conferindo-nos a responsabilidade de os antecipar. 

Evidentemente, o futuro não será aquilo que nos nossos sonhos mais loucos ou nos 

nossos prognósticos mais optimistas gostaríamos que fosse, pois escapam-nos 

demasiados dados para que possamos acreditar que o determinamos. 

Mas devemos reflectir sobre os meios para impedir que ele seja o pior dos mundos. Em 

vez de esperar passivamente que o futuro se contente em devir, tentemos fazer com que 

o seu rosto não seja hediondo. Tal desejo, ou tal atitude desiderante é evidentemente 

mais fácil da enunciar do que de realizar, pois os pormenores da sua concretização não 

têm a simplicidade dos princípios. A ética nem sempre está ao alcance da prática, e esta 

última não tem forçosamente a elegância da primeira (Hans Jonas foi legitimamente 

criticado neste ponto). No entanto, sentimos confusamente que tudo isto exige reflexão, 

acção, talvez renúncias, em todo o caso uma vontade de antecipação sem a qual o futuro 

perderia toda a conaturalidade com o nosso presente, ser-lhe-ia absolutamente estranho. 

                                                           
 
227 JONAS, Hans – Ética, medicina e técnica, (Trad.), Veja Passagens, Lisboa, 1994, p. 48. 
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O futuro é passado em preparação, afirmava o saudoso Pierre Dac. Esta frase é 

verdadeira ao ponto de ignorar a seta do tempo: podemos inverter a cronologia para 

afirmar também que o presente é o futuro que se prepara.”228 

Tomando todas estas premissas como substrato de reflexão, indaguemos de forma 

intencional rumo a decisões tendencialmente consensuais, assentes num pensamento 

crítico e num conhecimento fundamentado, plural e o mais globalizante possível. 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
228 TORRES LIMA, António Carneiro – Bioética e Antropologia. Colectânea Bioética Hoje – VIII, 2004. 
p. 49. 
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RESPONSABILIDADE PELAS DECISÕES EM BIOÉTICA 

 

 

O Homem é uma unidade totalizante, que em simbiose transporta uma realidade 

biológica, psicológica e social, cuja plenitude não é o resultado da prevalência de uma 

sobre a outra, ao contrário resulta da harmonia entre as diferentes dimensões. É também 

um ser em relação e de abertura aos outros, o que o faz reconhecer-se como único e 

irrepetível. No continuum de vida, o Homem integra duas realidades: a pública que 

livremente partilha com os outros, e a privada que também livremente não partilha; 

torna-se portanto fundamental que, ao reflectir-se sobre o Homem numa perspectiva 

Ética, não se caia numa Ética puramente individualista, ou pelo contrário numa 

perspectiva colectivista, sob o risco de nos tornarmos extremamente reducionistas. A 

realidade humana só tem um entendimento se estudada de forma globalizante, e a sua 

compreensão só será atingida se reflectirmos sobre aspectos fundamentais que estão 

para além da realidade biológica, e que fazem parte da vida relacional, tal como a 

Justiça, a Dignidade, a Autonomia e a Liberdade.  

Os problemas éticos que se nos apresentam no dia-a-dia, nomeadamente aos 

profissionais de saúde, são complexos e exigem, por parte de quem com eles se 

confronta, a simbiose entre o respeito pelos Códigos Deontológicos, e a consciência 

ética do profissional que se confronta com a situação. Os dilemas éticos no contexto de 

saúde/doença, exigem tomadas de decisão que, por terem implicações nas vidas das 

pessoas, impõe-se que sejam as mais adequadas e permite-se uma diminuta margem de 

erro, se é que esta margem em muitas situações não é apenas virtual, digo eu. 

Mas decidir bem, não se circunscreve à decisão exclusivamente técnica, estende-se ao 

âmbito dos direitos e dos deveres do doente enquanto Pessoa, à vivência individual da 

situação de doença e perdas pessoais, familiares e sociais, que a situação 

frequentemente comporta. “Mentir, permanecer em silêncio, ficar por perto, ou dizer a 

verdade, é frequentemente uma decisão difícil de tomar”. (Shröck, 1993, p.139) 

É nesta complexa inter subjectividade de vivências, agravada pelo cenário da doença e 

sofrimento muitas vezes perturbadora da clarividência do pensamento, que temos de ser 

capazes de tomar decisões que tenham em consideração, simultaneamente os Princípios 
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Éticos, mantendo a verdadeira “Humanidade da Humanidade”, onde os valores da 

eficiência e a máxima rentabilização dos recursos são frequentemente vistos como 

prioritários.  

Neste contexto, acredito e estou convicta, à luz de uma afirmação de Raatikainen 

(1989), que quem decide deve privilegiar “um conhecimento profundo e abrangente, e 

desenvolver a capacidade para pensar de forma crítico-reflexiva, a capacidade de 

análise, para além de uma forte ética profissional”. Só desta forma “competente”, as 

decisões serão norteadas para a responsabilização de quem as toma ou deixa por tomar, 

e das quais resultarão ganhos em saúde significativos. 

Tenhamos sempre presentes os enfoques archeo-biológico e bioético, estes dois olhares 

compreensivos, voltados para o homem em situação, que não se excluem, antes se 

complementam229, bem como a necessidade de enfatizar a repercussão da reflexão 

acerca do passado da hominização plena na nossa responsabilidade bioética para com o 

futuro da vida. 

Finalmente, que a Bioética seja, tal como referiu Luís Archer, “…charneira entre o 

possível e o conveniente. Entre a tecnologia galopante e a humanitude imprescindível.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
229 SERRÃO, Daniel – Archeo-biologia e Bioética: um encontro não conflituoso, in Ars interpretandi – 
Diálogo e Tempo, Homenagem a Miguel Baptista Pereira (coord. De Anselmo Borges, António Pedro 
Pita e João Maria André), Fundação Eng. António de Almeida, Porto, 2000, p. 261. 
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O QUE É A BIOÉTICA? 

 
 
“A integridade do ser humano como ser biológico faz intrinsecamente parte da sua 

integridade como existente, quer dizer, como ser espiritual. Aqui vem situar-se toda a 

problemática da bioética.”230 

Bioética é um termo que deriva de dois vocábulos gregos – bios e ethos – pelo que 

somos levados de imediato a um significado óbvio: o de ética da vida. 

 No entanto, se reflectirmos um pouco sobre o enquadramento histórico, social e 

científico desta palavra, enriqueceremos o significado que hoje se lhe atribui, ao mesmo 

tempo que caminhamos sobre a reflexão filosófica acerca deste assunto. 

O termo bioethics, foi proposto, pela primeira vez, em 1970, no livro de Van Rensselaer 

Potter, um médico oncologista preocupado com a reflexão ética sobre os avanços 

científicos, nomeadamente no âmbito da medicina. 

O próprio Potter propõe o neologismo como: “Uma ciência, e, por isso – diz ele – 

proponho o termo bioética, para sublinhar os dois ingredientes mais importantes em 

ordem a se conseguir uma nova sabedoria de que carecem desesperadamente: o 

conhecimento biológico e os valores humanos”231. 

No ano seguinte, em 1971, André Hellegers introduziu o termo neológico bioética como 

uma nova ética médica.232 

No centro de investigação, o Kennedy Center for Bioethics publicou em 1978,em quatro 

volumes, uma Enciclopédia de Bioética, onde aparece a seguinte definição: 

                                                           
 
230 POTTER,Van Rensselaer-Bioethics, The Science of Survival, Perspectives in Biology and Medicine, 

14(1970),pp.127-153; Id. – Bioethics, Bridge to the Future, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 

1971. 

 
231 Id. - Bioethics, Bridge to the Future, 2; REICH, W. Th., The Word Bioethics: The struggle over its 

earliest meaning, Kennedy Institute of Ethics Journal, 5(1995), pp. 19-34. 

 
232 Id. - A Bioética e a sua evolução, in O Munda da Saúde, 24 (3), 2000, pp. 211-222. 
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“É o estudo sistemático do comportamento humano no campo das ciências da vida, e 

dos cuidados de saúde, enquanto comportamento perspectivado à luz dos valores e 

princípios morais.”233 

A este propósito da clarificação do termo neológico “bioética”, da respectiva 

paternidade do mesmo termo e dos sentidos em que é usado, Patrão Neves afirma: “O 

termo “bioética” foi utilizado a primeira vez em 1970 por Van Rensselaer Potter, com 

um sentido essencialmente ecológico, designando uma nova área do saber que 

combinasse o conhecimento da biologia com o conhecimento dos valores. André 

Hellegers veio a utilizar o termo “bioética” em 1971, sem que seja possível determinar 

que ele conhecesse já o neologismo. Será precisamente a acepção inédita que Hellegers 

atribui à bioética como “ética médica” que irá prevalecer nas décadas seguintes.234  

Do carácter interdisciplinar da Bioética nos fala outro especialista, F. Abel, que a define 

do seguinte modo: “é o estudo interdisciplinar dos problemas levantados pelo progresso 

biológico e médico, quer ao nível micro quer macro social, bem como as repercussões 

sociais no seu sistema próprio de valores no presente e futuro.”235 

Da dimensão metaética, isto é, de uma reflexão bioética integradora de múltiplos 

saberes e geradora de sabedoria, humildade com responsabilidade236, com sentido 

prospectivo, fala-nos Daniel Serrão, que afirma: “a Sabedoria de Van Potter é um 

conhecimento integrado, que permitirá usar todos os saberes exclusivamente para o 

melhor bem ou bem-estar de todos os homens, no presente e no futuro.”237 

                                                           
 
 
233 REICH, W., T. (ed.) – Encyclopedia of Bioethics, New York: The Free Press, A Division of 
MacMillan Publishing Co., Inc., Georgetown University, Vol. I, 1978, XIX. 
 
234 NEVES, Maria do Céu Patrão – Repensar a Ética Hipocrática: A evolução da Ética Médica e o 

surgimento da Bioética, in Cadernos de Bioética, nº 26, Edição do Centro de Estudos de Bioética, 

Coimbra, Agosto de 2001, na nota 12 da página 16. Ver Id. – A Bioética e a sua evolução, in O Mundo da 

Saúde, 24 (3), 2000, pp. 211-222. 

 
235ABEL, F. –Bioethics:Origins an development. Human life its beginnings and development. Bioethical, 

reflections by Catholic Schools. L’Harmattan,Paris, 1988.  

 
236POTTER, Van Rensselaer – Humility with Responsibility – A Bioethic for Oncologists, in Cancer 

Research, 35 (1975), pp. 2297-2306. 
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A mudança de nome e a ampliação valencial do termo – de moral ou ética médica para 

Bioética –, que se impôs de forma vigorosa e generalizada, coincide com o início do 

grande desenvolvimento da Bioética, que se dá, nomeadamente, nos Estados Unidos da 

América.  

Formularam-se várias hipóteses da mudança terminológica. 

Na perspectiva de Luís Archer, há três factos históricos justificativos do neologismo 

desencadeadores de uma nova Bioética: 

“- Alguns abusos na experimentação em seres humanos; 

- O surgir das novas tecnologias, que põem questões éticas inéditas; 

- A percepção da insuficiência dos referenciais éticos tradicionais.” 238 

“Como diz este autor, até à década de 70,o encarar os temas de ética médica estava 

quase exclusivamente nas mãos dos teólogos e pensadores das Igrejas e das diversas 

religiões. Desde essa altura, e coincidindo com a criação nos Estados Unidos das 

comissões Presidencial e Nacional para o estudo da problemática ética relacionada com 

as ciências médicas, começa um processo de secularização da reflexão ética que, 

inclusivamente, se interroga sobre o valor do contributo das diferentes religiões ao 

actual debate bioético.  

Os problemas da Bioética tinham ganho fórum de opinião que vivia um processo de 

secularização, numa sociedade pluralista sendo preciso uma reflexão ética, na 

perspectiva das diferentes crenças, cosmovisões e mundividências, perante uma 

temática que tinha, progressivamente, uma maior actualidade.”239  

São apontadas várias razões para a génese e uso de um termo novo que vinca uma 

realidade antiga e que estava apresentado na literatura do século XIX. 

                                                                                                                                                                          
 
237SERRÃO, Daniel – “A Bioética, Ponte para o Futuro”,in A Bioética e o Futuro, Publicações do II 

Centenário da Academia de Ciências de Lisboa,Lisboa,1995,p. 164; ver também, Id. – Aspectos Médicos 

da Bioética, in Verbo - Enciclopédia Luso Brasileira de Cultura, (vol. 23),Editorial Verbo, Lisboa/ São 

Paulo, 1995, pp. 513-519. 

 
238 ARCHER, Luís – Transdisciplinaridade e pluralismo, p. 18. 
 
239 TORRES LIMA, António Carneiro – Bioética e Antropologia. Colectânea Bioética Hoje - VIII,  2004. 
p. 56. 
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É contudo no início deste século que o médico inglês Thomas Percival cria os termos 

ética médica. Estas são as primeiras palavras de um grande título de um livro, que data 

de 1803. Por isso, Thomas Percival foi designado pai da ética médica.240 

Se é verdade que a medicina sempre se preocupou com as questões éticas levantadas 

pela sua prática – como disso é prova o famoso Juramento de Hipócrates, parte 

integrante do Corpus Hippocraticum241 – também é verdade que é no século XX que a 

evolução técnico-científica dá passos de gigante ao ponto da comunidade científica se 

ver a braços com a aplicação de tecnologias médicas e terapêuticas que a posteriori se 

vêm a revelar problemáticas. 

No contexto do progresso científico e tecnológico, Daniel Serrão aponta a questão 

antropológica fundamental, afirmando: 

“Ao apossar-se do mundo, pela inteligência reflexiva, ao modificá-la para que lhe seja 

útil, ao representá-lo por diversos símbolos e ao construir com todos esses símbolos um 

universo exterior à natureza e exterior aos homens – que é o universo cultural – o 

homem transformou-se num agente perturbador do mundo natural e num ser perturbável 

pelo mundo natural.”242 

De entre muitos outros exemplos possíveis, gostaria de salientar o nascimento de Louise 

Brown, o primeiro bebé fruto da fertilização in vitro, em1978, que tão acesa polémica 

levantou. 

A dissociação entre acto sexual e reprodução, bem como a manipulação e a morte de 

embriões, entre outras questões, levou a que não só se erguesse a voz da Igreja, mas 

também a de psicólogos, médicos e da sociedade em geral.  

Ao longo do tempo e da abertura desta técnica para a resolução de outros problemas que 

não só a do desejo de um casal infértil poder ter filhos, muitas outras questões foram 

levantadas. Esta técnica abriu caminho à possibilidade de um casal ter um filho que 

                                                           
 
240 HANS-BERNHARD, W. – A Bioética no Horizonte da Ética Contemporânea, in Ética da Vida – 
Vitalidade da Ética, Universidade Católica Portuguesa (G.I.B.), (Porto), 1997, p. 21-29. 
 
241 Corpus Hippocraticum é um conjunto de setenta textos e fragmentos, organizados e datados por Littré, 
dez volumes, de 1839-1861. 
Cf. SOURNIA, Jean-Charles – História da Medicina (trad.), Instituto Piaget, Lisboa, 1995, pp. 39-64; Ver 
também, 
Cf. SOUSA, A. Tavares de – Curso de História de Medicina: Das Origens aos Finais do Século XVI, 
Serviço de Educação. Fundação Calouste Gulbenkian, 2ª Edição, Lisboa, 1996, pp. 54-55. 
 
242 SERRÃO, Daniel – As grandes questões antropológicas provocadas pelo desenvolvimento científico e 
tecnológico, in Humanística e Teologia, 13 (1992), p. 168. 



REGADAS, SUSANA----------------------------------------------------------------------TESE DE MESTRADO 

 471

biologicamente não é deles, aos úteros de aluguer, à maternidade/paternidade de casais 

homossexuais, à comercialização de óvulos e esperma, etc. 

Quase vinte e cinco anos passados, mais precisamente a 26 de Dezembro de 2002, e 

apesar das vozes que se levantaram a nível mundial, no sentido de alertar para os 

perigos a que poderia levar, uma seita pouco conhecida reivindica a responsabilidade do 

nascimento do primeiro bebé clonado. Não há, no entanto até hoje, qualquer prova de 

existir um clone humano.  

Ora, a clonagem não seria possível sem o recurso aos conhecimentos adquiridos pela 

utilização e consequente desenvolvimento das técnicas de reprodução medicamente 

assistida.   

Torna-se assim evidente a necessidade dos avanços técnico – científicos ao nível das 

ciências biomédicas se fazerem acompanhar da reflexão sobre as questões por eles 

suscitadas e sobre as linhas orientadoras para a sua justificação e resolução.  

Na verdade, os referenciais éticos tradicionais mostram-se insuficientes e desadequados 

em muitas das circunstâncias que envolvem as práticas biomédicas actuais. 

O código hipocrático – muito paternalista e pouco virado para os novos valores, como 

por exemplo, a autonomia do doente – já não responde de um modo directo e cabal a 

todas estas questões, pelo que se torna fundamental a reflexão individual e muitas vezes 

a análise e discussão em grupos mais ou menos alargados e mesmo interdisciplinares.    

Nas instituições de Saúde, por exemplo, são formadas as Comissões de Ética, que têm 

como objectivo resolver os conflitos éticos que vão surgindo na prática da instituição, 

bem como elaborar protocolos de actuação e emitir pareceres quando para isso são 

solicitados.   

Estas comissões integram representantes das várias profissões ligadas à prestação dos 

cuidados de saúde, o que por sua vez espelha a necessidade do diálogo interdisciplinar 

na tentativa da resolução das questões éticas que surgem desta prática, até há pouco nas 

mãos da decisão quase exclusiva dos médicos. 

Mas se a Bioética aparece no âmbito da medicina isso não significa que só a ela diga 

respeito. A Bioética não é, de facto, apenas uma ética biomédica. Muitas outras 

disciplinas e ciências a ela têm necessidade de recorrer em variadíssimas circunstâncias 

e, pela enorme repercussão que a evolução técnico-científica provoca ao nível das 

sociedades e culturas, ela interessa verdadeiramente a toda a humanidade. 
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 É assim que, por exemplo, a questão tão actual da preservação do ambiente em 

condições que permitam a sobrevivência do homem à face da terra motiva o 

aparecimento da ecoética, como parte da Bioética.  

Essencialmente, a bioética surge hoje em dia como um espaço alargado de discussão 

ética sobre as questões que envolvem a vida, no sentido mais lato da palavra. Situa-se, 

portanto, numa zona de intersecção de vários saberes para além da medicina, como o 

direito, a biologia, a enfermagem, a psicologia, a antropologia, a filosofia, entre outros. 

A Bioética ocupa, por assim dizer, um lugar central, ao constituir o ponto comum de 

interesse de todas as disciplinas, à luz da qual toda a reflexão se faz. 

“ (…) A Bioética preocupa-se com a vida e a vida humana numa perspectiva holística e 

integrada.”243 

Por tudo aquilo que foi dito, a bioética é considerada, por muitos, não como uma nova 

disciplina mas sim como uma transdisciplina, na medida em que ultrapassa o diálogo 

entre as disciplinas e obriga à incorporação dos valores humanistas pelos cientistas e 

dos métodos e critérios da ciência, pelos humanistas. Pretende-se que mais do que 

plural, a bioética seja verdadeiramente global. 

No entanto, como refere Luís Archer, “a transdisciplinaridade da bioética pretende 

manter a autonomia e independência tanto das áreas científicas como das humanistas, 

respeitando e aceitando os seus diferentes métodos, linguagem, objectivos e conclusões, 

mas procurando encontrar a sua complementaridade na busca de respostas consensuais 

para a defesa da dignidade da pessoa humana”.244 

Esta área do saber constitui-se como fundamental para toda a sociedade, pois é capaz de 

iluminar a razão sobre quais os avanços da ciência e da técnica que, sendo úteis para a 

humanidade, não atentam contra a dignidade do ser humano, quais os que são um bem 

para o Homem. 

Na verdade, nem tudo aquilo que é tecnicamente possível e aparentemente útil é 

eticamente aceitável, e é esta reflexão que constituiu o objecto de estudo da bioética.  

Contudo, ao contrário do que poderíamos pensar, não se trata de impedir o 

desenvolvimento técnico – científico, mas sim de lhe colocar algumas barreiras, a partir 

                                                           
 
243 TORRES LIMA, António Carneiro – Bioética e Antropologia. Colectânea Bioética Hoje - VIII,  2004. 
p. 19. 
 
244 ARCHER, Luís – “Fundamentos biológicos (da bioética geral)”. In: ARCHER, Luís, et al. 
(coordenação)- Bioética. Lisboa: Editorial Verbo, 1996, p. 25.   
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das quais esse desenvolvimento se pode revelar atentório da pessoa humana e da sua 

dignidade.   

  A bioética é caracterizada, então, como uma pluridisciplina ou transdisciplina, que se 

relaciona com práticas técnico-científicas diversas, que de um modo mais ou menos 

directo estão intimamente ligadas às questões da vida, mas no âmbito das quais se torna 

necessário um diálogo em que intervêm também as ciências humanas, nomeadamente a 

ética, o direito ou a teologia, por exemplo.  

É de facto este diálogo interdisciplinar que vai permitir dar resposta à complexidade dos 

problemas que se lhe colocam e que ilustra também o pluralismo social no qual se 

colocam estas questões actualmente. 

Na verdade a bioética no contexto da saúde “cria um espaço de interacção 

comunicacional no espaço público aberto e pluralista, onde diferentes comunidades de 

pensamento podem exprimir e discutir o sentido das suas crenças e dos seus valores que 

são colocadas em questão pelo desenvolvimento biomédico”.245   

O facto de estar num espaço de intersecção de vários saberes, não impede que possua 

um corpo de conhecimento próprio, constituído pela reflexão ético – filosófica sobre os 

vários dilemas que lhe são colocados no âmbito já referenciado. 

Sobretudo ao nível das ciências biomédicas, e ao longo dos últimos anos, têm sido 

constatados “diferentes esforços de teorização no seio da bioética com a finalidade de 

oferecer quer um quadro teórico fundacional dos procedimentos de decisão, quer ainda 

um conjunto de princípios tendo uma utilidade própria na resolução de dilemas 

éticos”.246 

Mas será a bioética uma nova disciplina ou uma nova ciência? 

Podemos considerá-la uma disciplina enquanto engloba um leque de conhecimentos 

particular, distinto dos demais, mas podemos considerá-la também uma ciência, pois 

apresenta-se como discurso que procura a compreensão de uma determinada área da 

realidade.  

Para Ladrière, não se pode falar ainda de uma disciplina verdadeiramente constituída, 

como por exemplo a epistemologia, tratando-se mais de “uma interrogação relativa à 

                                                           
 
245 PARIZEAU, Marie Hélène- “Bioéthique”: In: Dictionnaire d’Éthique et de Philosophie Morale. 
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biologia actual na sua relação com uma preocupação que está ligada a uma longa 

tradição, e que se exprime no conceito de ética”.247 

Preocupando-se com o agir do Homem, tendo em vista o seu próprio bem, ela revela-se 

como ciência prática, mas a fundamentação desse agir é feita ao nível teórico, na busca 

dos princípios fundadores da acção. 

Este evidente carácter teórico-prático leva-a a ser caracterizada, por alguns, como uma 

prática discursiva mas também como um discurso prático. 

A análise ética em bioética é de natureza reflexiva mas também normativa.  

 Numa primeira vertente situa-se a um nível metaético e analítico, rodeando a questão, 

indicando os métodos de reflexão, esclarecendo os valores e princípios que estão 

envolvidos, colocando em evidência as contradições. 

Numa segunda vertente, situa-se a um nível mais normativo, de elaboração de regras 

que conduzem a uma tomada de decisão prática ou a recomendações específicas para 

essa tomada de decisão. Esta tomada de decisão é sempre relativa a um caso particular, 

apesar da generalidade dos princípios e das regras. 

Num plano epistemológico “a bioética apoia-se no seu fundamento sobre a filosofia 

moral e apresenta-se sob a forma de uma ética aplicada permitindo dar respostas 

normativas a problemas morais ligados ao desenvolvimento da biomedicina”.248 

As metodologias de análise destas questões podem ser indutivas ou dedutivas, isto é: 

partindo-se de um caso específico, que é analisado para se determinar qual a melhor 

acção nesse caso concreto e cujo rumo será inevitavelmente em direcção à elaboração 

de princípios; partindo-se de princípios já anteriormente determinados para situações 

idênticas, tentando à sua luz a resolução do problema. 

 Parece óbvio que os dois métodos são muitas vezes utilizados simultaneamente e não 

de um modo estanque em cada situação e que, se por um lado tentamos identificar 

normas gerais que dêem resposta de um modo mais ou menos consensual, por outro 

lado estas normas e princípios correm sempre o risco de se tornarem desadequadas face 

a uma questão particular.  
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Mas, como refere Ladrière, “antes de nos interrogarmos sobre a metodologia que pode 

ser utilizada na reflexão ética, é necessário interrogarmo-nos sobre o estatuto da acção 

no contexto duma natureza da qual nós começamos a compreender as leis”249. 

Para chegarmos às origens da bioética, na opinião deste filósofo, torna-se necessário 

analisar três questões fundamentais: o contexto em que se apresentam os factos que 

constituem os problemas; os motivos por que se levantam questões éticas; o modo de 

proceder a uma reflexão ética. 

A bioética insere-se num contexto de grande desenvolvimento da ciência e 

consequentemente da técnica, ao ponto de cada dia ser maior o poder que o homem 

possui sobre as coisas e sobre a vida. O conhecimento, o saber, transporta consigo um 

grande poder, que se torna necessário controlar a fim de não constituir perigo para a 

dignidade humana e, em última instância, para a própria sobrevivência do homem sobre 

a face da terra. 

Levanta-se aqui a questão da natureza e do estatuto da ciência. 

 A atitude natural face às coisas e ao conhecimento é ultrapassada pela atitude científica, 

de natureza artificial. Como se procedeu a esta transição? Será que os cientistas tiveram 

consciência de até que ponto os seus trabalhos poderiam influenciar a vida e o contexto 

sócio-cultural do homem ao longo do tempo? 

Ao analisar esta questão, Ladrière socorre-se da visão heideggeriana da metafísica como 

sendo esta a essência da ciência moderna. 

Considerando a metafísica como a parte da filosofia que se ocupa dos fundamentos da 

realidade, verifica-se que todas as épocas da história são caracterizadas por uma forma 

específica de metafísica. Esta diz respeito à interpretação do ente como tal, à 

determinação do ser daquilo que é; o termo ente “ é o termo genérico através do qual é 

visado tudo aquilo que, a qualquer título, cai sob a determinação geral expressa pelo 

verbo ser”.250 

Recordemos que a questão do ser é a questão original da filosofia. 

Deste modo, a cada época da história corresponde uma diferente perspectiva da 

metafísica, ou seja, uma diferente compreensão do ser. A metafísica grega é 
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caracterizada pelo termo poiêsis, pelo fazer, enquanto a época da ciência, iniciada em 

Descartes, é caracterizada pela representação. 

A poiêsis, como forma de metafísica “é um tipo de relação com o ente segundo o qual 

este é interpretado na perspectiva da actividade criativa do artista”251, enquanto “a 

metáfora da representação é utilizada de um ponto de vista filosófico para significar que 

o sendo é interpretado como um espectáculo dado a um espectador, e o que assim é 

dado em espectáculo joga um papel de um “fazer as vezes (tenant-lieu) da realidade”252. 

O espectador é o sujeito, que Descartes caracterizava como “coisa pensante”, mas que 

ao longo do tempo tem evoluído em direcção ao sentido actual que lhe é dado pela 

fenomenologia, como um espectador do mundo. O sujeito relaciona-se com o objecto, 

que se oferece ao sujeito, que por sua vez o apreende, e é aqui que se desenrola toda a 

questão do conhecimento científico. 

Na verdade, a constituição de um conhecimento objectivo é uma das características que 

se atribui à ciência, sendo para muitos o que fundamenta a “verdadeira” e “única” 

ciência. A objectividade implica, contudo, uma ruptura entre o sujeito e objecto, pois 

“um conhecimento é considerado objectivo na medida em que ele é independente do 

modo como foi obtido, dos instrumentos e dos procedimentos pelos quais um sujeito 

pensante o elaborou”.253  

Pelo contrário, a subjectividade é do âmbito do transcendental Kantiano, campo no qual 

estão situados os objectos e as condições que tornam possível o conhecimento. A 

subjectividade “é a instância em virtude da qual e pela qual há representação, (…) é o 

olhar do espectador puro que constitui o espectáculo em espectáculo. (…)  

Trata-se de uma pura função que apenas é, por outro lado, percebida e tematizada pela 

reflexão filosófica”.254 

Para a ciência positivista não existe ciência fora do domínio do empírico, no qual se 

processa toda a investigação, ideia contestada ao nível das ciências humanas, no âmbito 

das quais o conhecimento subjectivo é possível. 
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Na verdade, quando se analisam factos humanos, é impossível ao pesquisador despir-se 

da sua própria experiência, da sua “vida vivida”, de modo a permitir a pura 

objectividade; e, assim sendo, a compreensão dos factos, sempre feita a partir de um 

determinado ponto de vista, é inevitavelmente carregada de subjectividade. 

Observa-se, com frequência, que as ciências humanas, interpeladas pela necessidade de 

certo modo imposta pela ciência actual, tentam objectivar o mais possível os factos que 

estudam, procuram metodologias que de certo modo tendem a quantificar o que é da 

ordem da qualidade. 

Esta procura da objectividade “arrasta várias consequências metodológicas 

importantes”255 , como por exemplo, a necessidade de análise, de causalidade, de 

reducionismo e de empiricidade. 

Estas características, na opinião de Ladrière, parecem derivar de pressupostos da 

metafísica da representação e terem um papel decisivo relativamente às ciências da 

vida.   

Encontrando-se a metafísica estreitamente ligada à vida quotidiana, “todo o nosso 

ambiente concreto é fundado sob o pressuposto da representação. Encontramos aqui a 

ligação do saber ao poder. O saber engendrado pela ciência moderna produz um poder 

sob a forma de uma tecnologia, quer dizer, de um modo prático sob a forma de um 

conjunto de instrumentos e de máquinas que povoam o nosso horizonte familiar e 

constituem o cenário da nossa existência”.256 

Este cenário tecnológico leva a um fenómeno de”indução existencial”, isto é, de um 

reflexo na nossa vida do ambiente tecnológico que nos cerca, o que nos leva a pensar 

que o ser humano passa a ser visto “ não mais que um sujeito puro que estava em 

questão na filosofia da representação mas como “existente”, como relação viva com o 

mundo”257. 

Neste contexto, a procura da objectividade, que nos leva a tratarmos o ser humano de 

acordo com critérios de cientificidade acima descritos, pode encaminhar-nos para a 

transformação desse ser humano em objecto.  
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257 Ibidem. p. 292. 
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O que se passa é que a atitude cientifica substitui o vivido pelo construído, 

artificializando-o, por assim dizer, e esta atitude de substituição na nossa existência 

concreta, tem sido feita de um modo progressivo, dentro do actual contexto de uma 

metafísica da representação. 

A linguagem do discurso da representação é a linguagem da teoria, do construído. Esta 

atitude, que leva a uma exacerbação do domínio, da mestria, “opõe-se de forma quase 

antiética à atitude que dominou até recentemente na história da humanidade, e que 

consistia em aceitar passivamente o curso da natureza tal como ela se apresentava”258. 

O abandono desta atitude passiva é responsável pelo questionamento ético. 

A acção humana, ao contrário do que decorre naturalmente, é fruto da razão, das suas 

motivações, intenções e finalidades e, por tal, independente de um puro determinismo. 

Assim sendo, “ a acção humana não pode intervir no curso do mundo a não ser em 

pontos onde uma bifurcação é possível. O próprio do agente humano é precisamente ser 

capaz de produzir uma situação que não seria produzida sem a sua intervenção”259. 

A acção humana situa-se ao nível do que é contingente, é sempre fruto de uma 

deliberação, 260 e a aplicação das novas tecnologias situa-se neste campo – dos dilemas 

causados pelas situações geradoras da acção, da necessidade de escolher a melhor acção 

perante a “bifurcação”. 

No sistema aristotélico, a ética é uma ciência menos exacta na medida em que 

se ocupa com assuntos passíveis de modificação. Ela não se ocupa com aquilo 

que no homem é essencial e imutável, mas daquilo que pode ser obtido por 

acções repetidas, disposições adquiridas ou de hábitos que constituem as 

virtudes e os vícios. Seu objectivo último é garantir ou possibilitar a conquista 

da felicidade. 

Partindo das disposições naturais do homem (disposições particulares a cada um 

e que constituem o carácter), a moral mostra como essas disposições devem ser 

modificadas para que se ajustem à razão. Estas disposições costumam estar 

afastadas do meio-termo, estado que Aristóteles considera o ideal. 

                                                           
 
258 Ibidem. p. 294. 
 
259 Ibidem. p. 297. 
 
260 Cf. ARISTOTE - Éthique à Nicomaque. 
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Assim, algumas pessoas são muito tímidas, outras muito audaciosas.  

A virtude é o meio-termo e o vício se dá ou na falta ou no excesso. Por 

exemplo: coragem é uma virtude e seus contrários são a temeridade (excesso de 

coragem) e a covardia (ausência de coragem). 

As virtudes realizam-se sempre no âmbito humano e não têm mais sentido 

quando as relações humanas desaparecem, como, por exemplo, em relação a 

Deus. Totalmente diferente é a virtude especulativa ou intelectual, que pertence 

apenas a alguns (geralmente os filósofos) que, fora da vida moral, buscam o 

conhecimento pelo conhecimento. É assim que a contemplação aproxima o 

homem de Deus. 

Assim, os critérios para a acção poderiam ser procurados na análise científica sobre as 

condições necessárias para o bom funcionamento dos sistemas naturais mas, na 

perspectiva de Ladrière, a fundação científica da ética apresenta objecções significativas 

na medida em que teriam de ser inquestionáveis as visões da ciência sobre o 

funcionamento correcto dos sistemas naturais, submetendo a vontade a uma norma que 

lhe é, de facto, exterior, quando a vontade é por definição inobjectivável. Tornar-se-ia 

então necessário “não simplesmente mostrar qual a diferença entre a ligação causal e o 

vínculo estabelecido pela acção entre as suas razões e os seus efeitos, mas fazer 

aparecer o que é verdadeiramente constitutivo da acção humana enquanto tal”261.  

A ideia de natureza como fundadora dos critérios éticos encontra-se profundamente 

alterada, sob a influência do pensamento científico moderno. 

À ideia de natureza como fluxo natural das coisas e dos acontecimentos, como princípio 

e base para a deliberação ética, contrapõe-se a ideia de especialização, da acção 

transformadora que o homem é chamado a exercer. E é precisamente neste contexto que 

surgem as questões sobre as quais a bioética se debruça e pronuncia. Ao ser chamado à 

responsabilidade, o homem, perante as situações concretas, deve buscar os critérios para 

a acção, as normas baseadas nos valores, que vão servir de orientação para a sua 

conduta. 

Na realidade, “a intervenção das normas está na intersecção da intenção (visée) ética 

fundamental, quer dizer, da exigência que é constitutiva da qualidade ética do ser 

                                                           
 
261 LADRIÈRE, Jean – L’Éthique dans l’Univers de la Rationalité. p. 300. 
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humano e das situações concretas que a acção encontra, enquanto elas são 

problemáticas”.262 

Para além do papel fundamental das normas, a reflexão ética comporta também uma 

função crítica, expressão de uma exigência fundacional, que se liga à especificidade de 

uma situação e consequentemente de uma acção.  

Embora a reflexão leve, num primeiro estádio, ao distanciamento do homem de si 

mesmo, em última instância, é ela que permite o encontro do homem consigo mesmo, 

com a sua autenticidade. 

Ladrière acredita que “o problema essencial de uma reflexão ética no contexto da 

ciência moderna é o de uma restauração da unidade do homem para além da distância 

que se cava na sua existência entre o vivido e o construído. Ora o ser do homem 

enquanto ser ético é certamente do lado do vivido e não do construído. Ele está na linha 

duma vida sempre a advir, dum sentido sempre a constituir, não na linha da analicidade, 

do reducionismo, do objectivismo”263. 

Ciência? Transdisciplina? Metodologia para a acção? Ramo da ética? Ética Biomédica? 

Eis a discussão possível na tentativa de uma definição. 

Concordemos em que “um termo isolado não é mais do que uma letra morta quando o 

extraímos da dinâmica contextual que o transporta, e que nenhuma definição abstracta 

da bioética é possível sem ter em conta a sua dimensão de resultado”.264 

Independentemente da existência de uma definição única ou objectiva desta realidade, 

surgem, ao longo do seu curto tempo de vida como preocupação da humanidade, 

diversas formas de a pensar e de a desenvolver, como um saber que a todos interessa.   

Daniel Serrão acrescenta ainda que “… a ética, como categoria formal do pensamento 

humano, também é evolutiva no tempo e terá acompanhado a evolução adaptativa das 

formas corporais, em especial do cérebro humano. Daqui deduzo, que o homem, como 

animal ético está em contínuo aperfeiçoamento e terá, na Bioética, a mais perfeita das 

estratégias de sobrevivência na cultura exterior simbólica. Deve, por isso exercitar, em 

contínuo, a sua capacidade própria de transformar as percepções, todas as percepções, 
                                                           
 
 
262 Ibidem. p. 305.  
 
263 Ibidem. p. 306. 
 
264 FOLSCHEID, D.; WUNENBURGER, J. – “Le Nouveau contexte éthique de la médicine”. In: 
FOLSCHEID, Dominique et al. – Philosophie, Éthique et Droit de la Médicine. 1ª ed. Col.: Thémis. Paris: 
Presses Universitaires de France, 1997, p. 165. 
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em valores e por elas regular as suas decisões. A abertura à transcendência acontecerá, 

em cada um, como necessidade interior apoiada em muitos saberes sobre o biós e o 

éthos e na sabedoria que com estes saberes se possa edificar.” 265     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
265TORRES LIMA, António Carneiro – Bioética e Antropologia. Colectânea Bioética Hoje – VIII, 2004. 
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ÉTICA E MORAL 

 

 
“A ética é a ciência do que o homem deve fazer para viver como deve viver, para ser 

aquilo em que se deve tornar, para que alcance o seu valor supremo, para que realize 

dentro da sua natureza o que se apresenta como a justificação da sua existência, para 

que e porque é que existe”266 

Quando pretendemos definir ética, tropeçamos em algumas dificuldades, advindas 

sobretudo de, muitas vezes, os termos ética e moral serem utilizados com o mesmo 

sentido. 

A palavra Ética deriva do vocábulo grego ethos que possui, na Grécia antiga, três 

significados, sendo por ordem cronológica: “residência”, “local onde os homens se 

reúnem”, “lugar que o homem traz em si mesmo”e significava também o curral onde se 

juntavam os animais. Sugere-nos assim um local, um centro interior do homem, de onde 

emanarão todos os seus actos. 

Um outro vocábulo grego, intimamente ligado a este – ethos – representa o carácter, o 

modo de ser, o hábito que se vai constituindo através da repetição dos actos humanos. 

A ética está assim ligada ao agir, aos actos e hábitos, tratados como actos responsáveis e 

irresponsáveis e avalia até que ponto estes se tornam bons ou maus.267 

Relativamente à palavra Moral, esta não deriva, como a anterior, de um termo grego, 

mas sim de um vocábulo latino: mos - que significa costume. 

É sabido que os romanos, eram o povo dos “bons costumes”, que produziam, 

inevitavelmente, as “boas instituições”. 

Os romanos foram um povo da civilização, da acção; os gregos foram um povo da 

cultura – arte, filosofia, contemplação. Poderemos assim entender, que povos 

culturalmente tão distintos tenham dado diferentes sentidos a uma mesma ideia. 

                                                           
 
266 FINANCE, Joseph- Éthique Générale. Roma: Presses de l’Université Grégorienne, 1967.p.13. 

 
267 2Cf. ARANGUREN, L. – Ética. Selecta de Revista do Ocidente, Madrid, 1968. 
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Os gregos foram os homens da ética e da estética, os romanos foram os homens da 

moral, do direito, dos costumes, criadores de um império. 

Há autores que consideram os dois termos equivalentes, enquanto outros introduzem 

entre eles uma distinção. 

Refere Finance, que a “Ética e Moral são portanto, etimologicamente, de significado 

equivalente e, por isso, sob a sua forma substantiva feminina, esses termos são 

frequentemente tomados um pelo outro. 

Dizemos indiferentemente, a ética ou a moral, para designar o que podemos 

provisoriamente definir assim: ciência ou filosofia da acção humana”.268 

Por seu lado Ricoeur introduz uma diferença entre as duas palavras, dizendo:”é por 

convenção que reservarei o termo ética para o desígnio de uma vida cumprida sob o 

signo das acções estimadas boas, e o de moral para o lado obrigatório, marcado por 

normas, por obrigações, por interdições, caracterizadas ao mesmo tempo por uma 

exigência de universalidade e por um efeito de coacção”269 

Podemos então pensar que, na medida em que a pessoa é um ser singular possui hábitos 

e enquanto ser institucional possui costumes. Assim, a ética atenderá à interioridade de 

cada qual, enquanto a moral respeitará ao comportamento institucional, englobando este 

último, inevitável e primordialmente, o seu eu interior. 

Ricoeur advoga exactamente o primado da ética sobre a moral, isto é: a acção ética 

enquanto interioridade do agir humano precede a acção moral enquanto governada por 

normas racionais, institucionais, baseadas em conceitos como os de bem e de mal. 

Consideramos então a ética como a ciência prática que estuda os actos humanos 

enquanto voluntários, uma parte da filosofia que estuda o agir humano. Não esquecemos 

que o acto humano pode ser estudado por diversas ciências, pode ser objecto de reflexão 

sob várias perspectivas. Por exemplo, tanto a ética como a psicologia têm o mesmo 

objecto material – os actos humanos – tendo contudo objectos formais diferentes: 

enquanto a psicologia estuda a génese e a natureza dos actos livres, a ética considera a 

moralidade dos mesmos (tendo em conta os conhecimentos da psicologia, da sociologia, 

da antropologia e de todas as outras ciências ligadas ao homem). 

                                                           
 
268FINANCE, Joseph de – Éthique Général. p. 7. 

 
269RICOEUR, Paul – “Éthique et Moral”. In: Revista Portuguesa de Filosofia. 46 (1990), p. 5. 
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A ética estuda o agir humano pela sua adequação ao fim próprio do homem enquanto 

homem. 

 Na perspectiva que acabei de referir, a ética fundamenta-se, inevitavelmente, na 

metafísica, sendo esta “a filosofia entendida no seu sentido mais estrito, já que estuda a 

realidade procurando as suas causas últimas de modo absoluto”270. 

Podemos afirmar que a ética se fundamenta na metafísica do mesmo modo que o “dever 

ser” se fundamenta no ser. 

Sendo a ciência do ser enquanto ser (tudo o que é), estuda o mais íntimo de toda a 

realidade.  

Para julgar a adequação dos actos humanos à finalidade do homem, temos de estudar 

temas como a liberdade, a natureza, a bondade, etc., temas que são estudados pela 

metafísica, pois, “sem esta base não poderia determinar-se a ordem moral que deve 

cumprir-se, e a ética ficaria vazia de conteúdo real”271. 

Será interessante analisar também a definição de ética que nos oferece Joseph de 

Finance: “nós diremos então, para sermos completos, que a ética é a ciência 

categoricamente normativa dos actos humanos, segundo a luz natural da razão”272 

Tratando-se de uma visão tomista, mais ligada à moral do que à ética, este conceito 

surge posteriormente a uma reflexão sobre várias perspectivas da ciência do agir 

humano, levada a cabo pelo autor. Numa visão aristotélica e tendo em conta a 

etimologia da palavra, a ética pode ser encarada como uma simples descrição dos 

costumes ou modos de agir dos homens em geral. 

Questionando se a ética deve ficar por aqui, Finance continua a sua reflexão referindo 

que muitos autores apenas vêem na ética, ou filosofia moral, uma lógica do discurso 

moral. Uma ética assim entendida nada poderia prescrever de uma forma absoluta, 

limitando-se a mostrar coerência do discurso relativamente aos princípios e valores 

reconhecidos pelos indivíduos. 
                                                           
 
270ARTIGAS, Mariano-Introduccion a la Filosofia. 2ª ed. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra S. 

A., 1990.p. 51. 

 
271ARTIGAS, Mariano-Introduccion a la Filosofia. 2ª ed. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra S. 
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Assim, “o seu papel reduzir-se-ia a definir os termos ou conceitos morais (bem, mal, 

justo, injusto, direito, dever, etc.), a determinar as suas relações, (…) a codificar as 

regras do seu uso correcto”273. 

Esta visão da ética, segundo Finance, pretende excluir o seu carácter normativo. Ora a 

ética, na sua vertente moral, é um saber normativo na medida em que impõe e propõe 

certos actos, proporcionando ao homem as normas necessárias ao bem agir. 

É normativo no que respeita à recta orientação da existência, enquanto a lógica o é 

relativamente ao bom funcionamento do pensamento. Na sua opinião, a ética “é uma 

ciência prática, não apenas porque trata da praxis humana, mas porque tem por fim 

dirigi-la”274. 

Este caminho do “bem viver” pode ser entendido de duas maneiras: como uma arte de 

bem viver – a concepção antiga da filosofia moral, orientada para a procura da 

felicidade – ou como a ciência do que convém ao homem. A este propósito refere o 

mesmo autor: “bem viver, neste caso, não significa viver feliz, mas: viver como se deve. 

Vivendo bem, o homem merece a estima, o louvor, a aprovação, etc.; vivendo mal, 

fazendo o que não é conveniente, ele merece a censura”275. 

Esta é a ética das condutas conforme ou contrárias à razão. 

Para Finance estas duas concepções não se excluem: “a priori, nada impede que uma 

vida conforme ao ideal do homem seja também para ele o caminho, o único caminho, da 

felicidade; (…) a doutrina dos escolásticos, por exemplo e nomeadamente de S. Tomás, 

apresenta-se de ordinário como uma ética da beatitude, mas inclui uma ética da 

obrigação. 

E por seu lado, a ética kantiana acaba por reintroduzir, como elemento do soberano 

bem, a ideia de Felicidade”276. 
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Não parece haver qualquer dúvida de que a ética se refere às acções humanas, sendo 

uma ciência normativa dessas acções e, portanto, da existência do Homem, pelo que se 

impõe uma reflexão sobre o agir humano. 

Aristóteles, no livro I da Ética a Nicómaco explica, que sendo a vida comum a todos os 

animais e plantas, devemos procurar o que a caracteriza especialmente: a vida activa 

própria do ser dotado de razão. A alma possui uma parte comum a todos os seres vivos, 

desprovida de razão, e uma outra dotada de razão. 

Nesta última, devem distinguir-se duas partes:”uma obediente, por assim dizer, à razão, 

a outra dominando a razão e dedicando-se a pensar277,”uma soberana por si mesma, a 

outra dócil à sua voz como à de um pai”278. 

A primeira (soberana) é a razão teórica, a razão contemplativa, capaz de ver a verdade; 

a segunda é a parte da alma que calcula e procura, a razão prática: “uma a parte 

conhecedora; a outra a parte raciocinadora da alma”279. 

É esta última que prescreve a melhor acção. Enquanto no uso teórico conseguimos um 

grau de abstracção muito grande, no uso prático tomamos decisões, orientamos as 

nossas acções. 

Para Aristóteles, a razão prática divide-se ainda em prática propriamente dita, e em 

poética. É através da inteligência prática que o homem obtém os critérios para a acção. 

Este é o domínio da ética, intimamente ligada à acção, ao agere. A razão poética 

respeita às obras produzidas pelo homem; é o domínio do facere. 

O comportamento humano passa assim pela racionalidade, transformando aquele que o 

realiza. Quando eu actuo, a minha acção é fruto de uma reflexão. Eu sou aquilo que vou 

sendo de acordo com a minha razão que “recobre” o desejo, isto é, com a minha 

animalidade que me faz movimentar, mas sob os desígnios da razão pura que, por sua 

vez, me distingue como pessoa humana. Daqui surge também a distinção entre acto e 

facto. Enquanto o primeiro é interioridade da acção (o que fica em mim), o segundo é a 

exterioridade da acção (que fica no outro). 
                                                           
 
277ARISTOTE – Éthique à Nicomaque. I, cap. VII, 13, p.32. 
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Por este motivo, a ética tem a sua sede no interior de cada um, não se podendo assim, no 

seu âmbito, julgar nem fornecer receitas. 

Se pensarmos a ética como o estudo da bondade ou maldade dos actos humanos, de uma 

forma globalizante e segundo a sua adequação ao fim próprio do homem enquanto 

homem, temos de fazer a distinção entre actos humanos e actos do homem. 

Dos actos que o homem realiza apenas se podem designar por verdadeiramente 

humanos os que são próprios do homem enquanto tal. Ele tem de ser dono do seu agir, 

pois é o que o distingue dos seres irracionais. 

Deixando de lado os actos meramente comuns a todos os animais, os naturais, como por 

exemplo o comer, verificamos que existem actos que podemos realizar, sim, mas acerca 

dos quais é lícito dizer que não somos bem nós que os executamos. Denominam-se 

esses actos, actos do homem, segundo a filosofia tradicional de S. Tomás de Aquino. Os 

actos são caracterizados essencialmente por serem realizados com advertência 

antecipadamente e consentimento pleno da vontade, por serem livres: “do ponto de vista 

da ética há identidade entre acto livre e acto humano”280. 

A consciência interfere pois, directamente, na nossa acção, tornando os nossos actos 

humanos. É através dela que podemos modificar o comportamento animal. Conhecendo 

a razão do bem, as nossas inclinações não nos vêm simplesmente de fora, como 

acontece com os animais. 

Sendo o homem um animal que, embora racional, não se despe completamente da sua 

animalidade, o comportamento humano passa assim pela racionalidade, transformando 

aquele que o realiza. 

Sendo a razão o princípio próprio dos actos humanos, todos aqueles que não procedem 

de uma deliberação da razão, serão portanto actos do homem, como por exemplo os 

actos involuntários. 

O acto humano tem de depender da vontade, tem de ser voluntário, mas entre este e a 

acção existem muitos intermediários, muitas dificuldades. No entanto, “com a condição 

de que os meios não faltem, e desde que o meu querer presente persevere, o efeito 

infalivelmente surgirá”281. 
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O Homem procura sempre um fim quando age, sendo o motivo da vontade o bem ou o 

valor de que o objecto se reveste. 

Mas o homem é também possuidor de um livre arbítrio, que o faz mover por um 

determinado valor em detrimento de um outro – o que se pode denominar por juízo de 

valor. 

Este livre arbítrio, segundo Aristóteles, exerce-se sobre os meios mas em função do fim 

que pretendemos atingir: “parece, portanto, como dissemos, que o homem é o princípio 

dos seus actos; ora a deliberação refere-se ao que ele pode executar por si mesmo, sendo 

as acções comandadas pelos resultados”282 

Contudo, Finance, inspirado na obra de S. Tomás, acrescenta: “o livre arbítrio não se 

exerce simplesmente na escolha dos meios, como dizemos frequentemente inspirando-

nos em Aristóteles: o seu acto mais radical refere-se ao próprio fim último, na medida 

em que o homem escolhe realizar-se de tal ou tal maneira (no prazer, na virtude, na 

glória; em Deus ou em si mesmo, etc.)”283. 

Este fim último que o homem procura, segundo o autor, é a beatitude, a satisfação 

integral das suas aspirações. 

Para o Estagirita, se existe uma finalidade para todas as acções, ela será o bem. 

Faz uma distinção entre fins primários e fins secundários, os que procuramos por si 

mesmos e os que procuramos em virtude dos primeiros. Refere no entanto, que “é 

evidente que este fim último pode ser o bem e mesmo o bem supremo”284. 

Este bem supremo é, para o filósofo, a felicidade: “o bem perfeito é o que deve sempre 

ser possuído por si e não por uma outra razão. Tal parece ser, em primeiro lugar, a 

felicidade”285 

A felicidade, na visão de Aristóteles, basta-se inteiramente a si mesma, não sendo 

procurada por nada exterior a ela, nem em virtude de nenhuma vantagem ou 

contrapartida. 
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Estas reflexões levam-nos à noção de bem. Todos possuímos um conhecimento 

espontâneo acerca do bem, exactamente porque é a finalidade das nossas acções sendo, 

no entanto, difícil defini-lo com precisão. 

Aristóteles inicia a sua Ética Nicomaqueia dizendo: “toda a arte e toda a pesquisa, do 

mesmo modo que toda a acção e toda a deliberação reflectida tendem, segundo parece, 

para qualquer bem. Também nós temos razão em definir o bem: aquilo para que 

tendemos em todas as circunstâncias”286. 

Esta noção exige contudo uma consideração metafísica, concebendo o bem como um 

aspecto objectivo da realidade. 

Tradicionalmente, segundo a tese de S. Tomás, bem e ser identificam-se, isto é: uma 

coisa é boa e apetecível na medida em que tem de ser, na medida em que é. No entanto, 

bem e ser, segundo afirma Luño, são “conceitos que expressam aspectos diversos de 

uma mesma realidade: dizemos que uma casa é um ente porque é algo real, e dizemos 

que ela é boa porque é conveniente para um sujeito”287; 

Mas acrescentam que, “a diversidade destes dois conceitos não impede a identificação 

real de bem e de ser: quando dizemos que o ente é bom, não lhe juntamos nada 

realmente novo, mas apenas uma relação de razão”288. 

A ética pode ser definida como o estudo dos actos humanos quanto à sua bondade ou 

maldade, não de uma forma parcelar mas de um modo globalizante, a  saber:”o estudo 

do acto humano enquanto se adequa consciente e voluntariamente ao fim próprio do 

homem enquanto homem, isto é, resumidamente, o acto humano enquanto bom ou 

mau”289. 

Mas, qualquer que seja a fórmula para a definir, um aspecto que não pode ser esquecido 

é o facto de a Ética ser indissociável do agir humano. 

Paul Ricoeur na sua obra: Soi-même comme un Autre, empenha-se em estabelecer o 

primado da ética sobre a moral. 

                                                           
 
286 ARISTOTE – Éthique à Nicomaque.I, cap. I, 1, p.21. 

 
287LUÑO, A. Rodríguez - Ética. 5ª ed.. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, S. A., 1991.p. 33. 

 
288LUÑO, A. Rodriguez- Ética. 5ª ed.. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, S. A., 1991.p. 33. 

  
289 MONTIEL, A. – “Os Actos Humanos”, in Ciência e Ética na Saúde. Vol. I. p. 60. 
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Apresenta a perspectiva ética como englobando três componentes, definindo-a como “a 

perspectiva da vida boa, com e para os outros, em instituições justas”290,e esta só terá o 

seu significado completo no final da análise destas três componentes. 

 “Vida boa” é, para ele, o próprio objecto da perspectiva ética. 

Comparando este termo ao que Aristóteles denominava por “viver bem”, ele explica que 

é através da praxis que nós conseguimos uma vida mais ou menos realizada, isto é, uma 

vida mais ou menos de acordo com as nossas finalidades. 

Seguindo estes preceitos, nós teremos uma vida realizada, teremos uma “vida boa”, pois 

eles constituem as finalidades da nossa praxis. Por “vida boa” Ricoeur entende “a 

nebulosa de ideais e de sonhos de cumprimento, com respeito à qual uma vida é 

considerada mais ou menos realizada ou irrealizada. É o plano do tempo perdido e do 

tempo reencontrado”291. 

Por outras palavras, podemos dizer que, possuindo uma perspectiva do que deverá ser 

para nós uma vida boa, vamos sucessivamente fazendo as nossas opções para a acção 

em cada situação particular. 

Na senda do pensamento Aristotélico, deliberamos sobre os meios para atingir os fins e, 

deste modo, a interpretação da nossa praxis torna-se na interpretação de nós mesmos; se 

no plano ético “a interpretação de si torna-se estima de si”292. 

Assim, verificamos portanto, que não é possível viver uma vida boa se excluirmos os 

outros. Eles constituem-nos, através deles identificamo-nos, somos chamados por eles à 

responsabilidade. A ética não tem significado sem o Outro. Deste modo, à estima de si 

“a solicitude acrescenta essencialmente a estima da ausência, que faz com que tenhamos 

necessidade de amigos; pelo choque da solicitude sobre a estima de si, o si percebe-se a 

ele próprio como um outro entre os outros”293. 

Quando Ricoeur submete a perspectiva ética ao “crivo” da norma, encontra a 

correspondência moral da estima de si e da solicitude. 
                                                           
 
290 RICOEUR, Paul- Soi-même comme un Autre. p. 202. 

 
291Ibidem,  p. 210. 

 
292 Ibidem, p. 211. 

 
293 Ibidem, p. 225. 
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À primeira componente corresponde então a exigência de universalidade, enquanto à 

segunda corresponde a noção de respeito. 

A perspectiva de vida boa reflecte-se no princípio kantiano da autonomia pois, enquanto 

submetido a ele, eu sou autor da legislação à qual obedeço. Mas, exactamente porque 

este princípio sozinho nada diz de particular, Kant juntou-lhe o segundo imperativo 

categórico de modo a que, cada um, ao legislar, o faça sempre tendo em atenção o outro 

como um fim em si mesmo e nunca como um meio para atingir um fio. É a esta noção 

de respeito que Ricoeur faz corresponder a solicitude no plano moral. 

Mas qual a necessidade de fazermos esta transição da solicitude para o respeito? 

Ricoeur é incisivo na sua opinião:”é por causa da violência que é preciso passar da ética 

para a moral.  

Quando Kant diz que não se deve tratar a pessoa como um meio mas como um fim em 

si, ele pressupõe que a relação espontânea do homem com o homem, é precisamente a 

exploração”294. 

Por exploração entenda-se a relação de poder – sempre presente numa interacção – de 

onde derivam todos os malefícios, de onde deriva todo o mal: resultado do poder de 

uma vontade sobre a outra. 

Verificamos assim a existência de dois conceitos complementares: a solicitude e o 

respeito. Enquanto a primeira se refere a pessoas concretas, a segunda é dirigida a 

situações vividas em comunidade, onde existem regras definidas, quer morais, quer 

jurídicas. 

De acordo com a distinção anteriormente explanada entre ética e moral, segundo 

Ricoeur, a solicitude pertence ao âmbito da ética, ao agir particular, enquanto o respeito 

pertence à moral, ao comportamento de cada um na instituição. 

Como refere o autor, “a articulação entre a perspectiva teleológica e momento 

deontológico, primeiramente percebida no nível dos predicados aplicados à acção -

predicado “bom”, predicado “obrigatório” – encontrará enfim, a sua réplica no plano da 

designação de si: é a perspectiva ética ao que nós chamaremos daqui em diante estima 

de si, e ao momento deontológico o respeito de si”295. 

                                                           
 
294 RICOEUR, Paul- “Éthique et moral”. p. 10. 

 
295 RICOEUR, Paul- Soi-même comme un Autre. p. 201. 
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Deste modo, o eu tem uma obrigação de auto-realização (ética) e tem também uma 

obrigação de realização do outro (moral), sem a qual não se realiza, o que nos leva a 

poder afirmar que, para se realizar, necessita da mediação da lei moral. 

O ser não é apenas interioridade. É também exterioridade, alteridade. Por isso, o que 

torna possível a existência de um pluralismo em sociedade é o frente a frente. 

Assim, a ética não pode limitar-se ao “viver uma vida boa” mas tem de atender a que ela 

deve ser vivida “com e para os outros” e em “instituições justas”. 

Como refere Ricoeur, “por mais evasivo que seja o poder de uma estrutura fundamental, 

(…) é ele, como querer agir e viver junto, que traz a perspectiva ética como o ponto de 

aplicação da sua indispensável terceira dimensão: a justiça”296, surgindo esta, portanto, 

com a finalidade de “fiscalizar” o poder, sempre presente devido à pluralidade de 

relações em instituição. 

Numa instituição existe muito mais do que um frente a frente de um encontro, não 

podendo ser ignorada a presença de terceiros, para os quais a categoria do “cada um” é 

formada, cada um que é o destinatário de uma partilha que deve ser justa. 

Esta perspectiva de Ricoeur introduz um carácter mais global e subjectivo ao termo 

ética, reservando para a moral os tipos de situações mais circunscritas e concretas, 

sendo esta constituída essencialmente por normas. 

Mas, independentemente desta distinção poderemos continuar a considerar equivalentes 

os termos ética e moral, o que efectivamente acontece hoje em dia.  

Indiscutível é o facto de a ética e da moral serem indissociáveis da acção humana, de 

pertencerem à existência humana. 

Quando agimos, a nossa acção é sempre pessoal, individual, partindo da nossa razão, da 

nossa deliberação; mas está, também e sempre sob a orientação das normas, das leis 

morais sem as quais poderíamos facilmente cair no arbitrário.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
 
296RICOEUR, Paul- Soi-même comme un Autre. p. 230. 

 



REGADAS, SUSANA----------------------------------------------------------------------TESE DE MESTRADO 

 494

 

 

 
 

 

 

 

 

 



REGADAS, SUSANA----------------------------------------------------------------------TESE DE MESTRADO 

 495

 

AS CORRENTES DO PENSAMENTO EM BIOÉTICA 

 
 
“ A imposição de limites à ciência, pela acção do Homem, e a exigência de protecção 

do Homem da acção da ciência constituem, sem dúvida, duas faces de uma realidade, 

reflectindo-se tão somente sensibilidades interpretativas distintas a partir de uma ênfase 

atribuída a diferentes aspectos. A inédita consciência bioética assume, assim, uma 

dimensão mais deontológica e prescritiva e uma outra mais teleológica e descritiva, 

efectivamente complementares entre si, que vêm também a caracterizar os vários 

modelos teórico-práticos”297. 

A bioética, como já pudemos analisar, exige um novo modo de pensar que compreenda 

as realidades do nosso tempo, decorrentes dos avanços biotecnológicos. 

A exigência prática-reflexiva da bioética deve ser indissociável, pois ela decorre no 

domínio teórico/especulativo, mas tem também uma exigência prática, no sentido em 

que pede a aplicação do pensamento à acção de tal forma que se torne interveniente e 

eficaz. 

Na verdade, porque se trata de uma reflexão ética, ela necessita de ser uma 

fundamentação do agir, garante de objectividade, mas, enquanto conhecimento que se 

aplica, ávida de forma que se pretende eficaz, ela exige uma normatividade da acção. 

Estamos, assim, nos campos que temos vindo a tratar, da ética e da moral, 

respectivamente.  

A passagem da teoria à prática - do pensamento à acção – é sempre difícil. A análise 

ética faz-se a três níveis: 

Meta-ética: é o nível dos princípios, onde encontramos a fundamentação para a acção; 

Ética Normativa: as normas que decorrem dos princípios fundamentadores, dão-nos 

orientações para o “como devemos agir”; 

Ética Casuística: é o nível onde se encontram os casos concretos com que nos 

deparamos no nosso dia a dia 

Este caminho pode ser feito nos dois sentidos, isto é, partindo da elaboração de 

princípios que tentem dar resposta a todas as possíveis situações, elaborando normas 

                                                           
 
297 NEVES, Maria do Céu P. – “A bioética de ontem, hoje e amanhã – Interpretação de um percurso”. In: 
ARCHER e tal. (coordenação) – Novos Desafios à Bioética. Porto: Porto Editora, 2001. p. 23. 
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para a acção, que serão postas em prática quando, finalmente, estivermos perante uma 

situação em que se levantem questões éticas (metodologia dedutiva); ou, pelo contrário, 

quando perante uma situação bem determinada, procuramos as normas e os princípios 

que sejam capazes de dar uma resposta adequada às questões por ela levantadas 

(metodologia indutiva). 

Têm-se desenvolvido diversas orientações de pensamento e de acção dentro do campo 

da bioética, que determinam modos bem distintos de interpretar e de intervir nesta área. 

Entre estes podemos encontrar os que colocam a ênfase no resultado da acção, mais 

preocupados, portanto, com a finalidade que se pretende atingir e menos com os meios 

que se podem utilizar para consegui-la, os que se empenham em encontrar uma 

plataforma consensual para cada situação; os que se centram na elaboração de princípios 

e normas que forneçam orientações precisas em cada situação. 

Não pretendo ser exaustiva na explanação dos modelos que surgem destas correntes de 

pensamento bioético; gostaria, no entanto, de salientar alguns que considero de interesse 

acrescido, pela sua tradição e importância prática no campo das ciências da saúde. 

O Modelo Principalista é apresentado por Beauchamp e Childress em 1979,na obra 

Principles of Biomedical Ethics. 

Estes autores americanos propõem quatro princípios a fim de orientarem a acção no 

campo das ciências da saúde e da investigação. São eles: o Princípio da Beneficência, o 

Princípio da Não Maleficência, o Princípio da Justiça e o Princípio da Autonomia. 

O Princípio de Beneficência “refere-se à obrigação moral de actuar em benefício dos 

outros, (…) impõe uma obrigação de ajudar os outros a promover os seus importantes e 

legítimos interesses”298. Estes autores consideram a beneficência e a benevolência como 

centrais em muitas teorias éticas, como por exemplo o utilitarismo, porque se apresenta 

como um aspecto da natureza humana que nos motiva a actuar em benefício dos outros 

e, portanto, se relaciona intimamente com o objectivo da moral, a procura do “bem 

fazer”. 

Questionam, no entanto, a obrigatoriedade deste princípio em todas as circunstâncias. 

Na realidade, fazer activamente o bem não pode ter um carácter de excessivo altruísmo, 

por exemplo, não estando ninguém moralmente obrigado a todos os actos de 

generosidade ou caridade que podem beneficiar outros.   

                                                           
 
298 BEAUCHAMP, T., CHILDRESS, J. – Princípios de Ética Biomédica. 1ª ed. (4ª Ed.Original). 
Barcelona: Masson S.A., 1999, p. 246. 
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Neste sentido, este princípio apresenta-se frequentemente mais como um ideal do que 

como uma obrigação, considerando estes autores que “a linha entre obrigação e ideal 

moral é difícil de estabelecer no caso da beneficência”299. 

O Princípio da Não Maleficência obriga a não fazer mal, a não provocar dano de modo 

intencional; na área da medicina os autores relacionam-no intimamente com a máxima 

primum non nocere da tradição hipocrática. Se aparentemente este princípio se 

assemelha ao anterior, a verdade é que para Beauchamp e Childress a obrigação de não 

fazer mal se distingue substancialmente da obrigação de promover positivamente o bem, 

resultando a sua junção na possibilidade de surgirem dificuldades na compreensão de 

certas diferenças importantes. 

A priori, este princípio parece mais vinculativo do que o anterior, parecendo de certo 

modo evidente que não fazer mal a alguém é prioritário e mais importante do que 

promover um determinado bem; mas a realidade é bem diferente. A articulação destes 

dois princípios é frequentemente difícil, havendo necessidade de uma análise cuidadosa 

de cada situação. 

É convicção destes autores que, “em caso de conflito prevalece o princípio da não 

maleficência, mas como ocorre em todos os princípios morais, o peso deste depende das 

circunstâncias, de maneira que não podemos estabelecer a priori uma regra que 

outorgue mais importância a evitar causar dano do que a beneficiar”300.  

A fim de estabelecer algum critério, pelo menos do ponto de vista conceptual, embora 

sem estabelecer uma ordem hierárquica ou normativa, os autores distinguem 301: 

Não maleficência: 

1- Não se deve causar dano ou mal. 

Beneficência: 

2- Deve-se prevenir o dano ou o mal. 

3- Deve evitar-se ou recusar-se o dano ou o mal. 

4- Deve-se fazer ou promover o bem. 

 

Ao nível dos cuidados de saúde há, no entanto, que tolerar alguns “males” em prol de 

um bem maior pretendido. É o caso dos tratamentos dolorosos, que se toleram tendo em 
                                                           
 
299  Ibidem. p. 247. 
 
300 Ibidem. p. 181. 
  
301 Cf. Ibidem. 
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vista a cura do doente. Inserem-se também neste princípio os casos de negligência em 

que, embora não havendo intenção de causar o dano, podem originar malefícios para a 

pessoa. 

O Princípio da Autonomia, como o próprio nome indica, refere-se à auto-regulação da 

pessoa humana, ao respeito pelas escolhas e decisões verdadeiramente livres, isto, é, 

conscientes e sem qualquer espécie de coacção. A pessoa deve ser capaz de 

compreender os factores em jogo para poder decidir em liberdade. Existem diversos 

graus de autonomia dependendo das capacidades físicas e intelectuais de cada indivíduo 

e de acordo com a situação vivenciada. 

Os profissionais de saúde devem respeitar a autonomia dos indivíduos, o que implica 

“como mínimo, assumir o seu direito a ter opiniões próprias, a eleger e a realizar acções 

baseadas tanto nos seus valores como nas suas crenças pessoais”302 

Na prática este princípio encontra-se, essencialmente, na base da necessidade de um 

consentimento informado para a prestação de cuidados de saúde e para a participação 

em ensaios clínicos e outros tipos de investigação. 

Este princípio contradiz a atitude tradicionalmente paternalista dos profissionais de 

saúde e a correspondente atitude de submissão dos doentes relativamente às decisões 

que lhes dizem respeito neste âmbito, indo ao encontro a uma atitude de maior 

responsabilização do doente pelas suas escolhas em matéria de saúde. Isto não é 

incompatível, contudo, com o exercício da autoridade, obviamente desejável. Este 

princípio tem uma expressão mais alargada sobretudo nos Estados Unidos da América, 

enquanto na Europa se mantém – apesar de um esforço evidente no sentido contrário – 

bastante “paternalista”. 

O Princípio da Justiça refere-se à aplicação de conceitos de equidade, mérito e 

titularidade, usados por diversos filósofos a fim de explicar a justiça. O termo “justiça 

distributiva”, usado frequentemente para definir este princípio, significa uma 

“distribuição igual, equitativa, e apropriada na sociedade, determinada por normas 

justificadas que estruturam os termos da cooperação social”303. 

                                                           
 
302 Ibidem. p. 117. 
 
303 Ibidem. p. 312. 
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No campo das ciências da saúde, o sentido deste princípio preenche os problemas 

relativos à distribuição equilibrada dos recursos existentes (materiais, humanos, sociais, 

etc.) e os critérios que lhe subjazem. 

Dependendo dos critérios que se determinem como válidos, existem vários tipos de 

teorias, para a realização da justiça: 

• Utilitaristas – que pretendem assegurar ao máximo a utilidade pública; 

• Libertárias – que destacam os direitos da liberdade social e económica; 

• Comunitárias – que dão ênfase às tradições da comunidade; 

• Igualitárias – que pretendem um acesso aos bens de modo igual. 

Este modelo Principialista fornece-nos normas gerais de índole bioética que orientam a 

nossa decisão em muitas das situações da prática de cuidados de saúde. Neste âmbito 

ele é amplamente utilizado, embora cada situação se configure sempre como particular. 

Frequentemente, mais do que um dos princípios está em jogo, e a sua articulação nem 

sempre é fácil.  

A autonomia, por exemplo, embora considerada, sem dúvida, um valor a preservar, 

pode ser legitimamente limitada pelo respeito a outros valores, como por exemplo o da 

beneficência ou o da justiça.  

Os princípios da beneficência e da não maleficência andam frequentemente a par, 

determinando o aparecimento do chamado “princípio do duplo efeito”,em que se tolera 

um efeito mau por um bem maior que se pretende atingir. 

Podemos exemplificar com o caso simples de causar dor e desconforto a uma pessoa a 

fim de lhe fazer um tratamento que vai permitir a cura, ou com casos mais complexos, 

de difícil resolução, como o da ponderação em sacrificar a vida de um feto não viável 

para salvar a vida da mãe que o transporta no seu ventre. 

Na análise de algumas situações podem inclusivamente estar todos presentes. 

Pensemos, por exemplo, numa situação em que há um doente que necessita de um 

ventilador que lhe permita sobreviver até uma situação de saúde estar controlada e em 

que se dá o facto de este recurso material estar ocupado por um doente em estado muito 

grave e sem qualquer esperança de vida. Será lícito provocar um mal a fim de salvar 

uma vida, alterando a ocupação do ventilador e provocando a morte de uma pessoa? 

A distribuição de recursos estará a ser feita de um modo correcto? 

Quem tem mais direito a viver? 
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E se o primeiro doente tiver sobrevivido a uma tentativa de suicídio e tiver deixado uma 

determinação de não ser reanimado ou tratado? 

A sua decisão é válida? 

A complexidade das situações no âmbito da saúde que a bioética é chamada a analisar é 

por demais evidente. 

Este modelo carece de critérios para a resolução dos conflitos éticos, que permitam, por 

exemplo, avaliar da autonomia das pessoas, para saber a quais exigências reconhecer a 

prioridade em cada situação, mas fornece-nos no entanto conteúdos materiais que os 

tornam operacionais304. Parecem indiscutíveis, do ponto de vista formal, mas na busca 

do correcto agir há que recorrer à sabedoria prática, à prudência, que iluminam a 

consciência ética. 

De acordo com Roque Cabral, ao elaborar a apreciação deste modelo, “o principal 

trabalho dos moralistas e do pessoal médico e investigador consistirá, 

consequentemente, em ir elaborando critérios objectivos de verificação e orientações 

que ajudem a uma correcta ponderação dos valores em causa”305, sendo que “tais 

critérios são fornecidos por uma concepção ética determinada, sem a qual os princípios 

nunca poderão passar de princípios formais, não operacionais”306. 

Este modelo restringe-se ao domínio da prática clínica e da investigação na área da 

saúde, não se aplicando ao restante domínio da bioética. Encontrando-se 

fundamentalmente a um nível normativo, reduz-se um pouco à aplicação das regras que 

o constituem confundindo-se, por assim dizer, com um código deontológico. 

O facto de este modelo privilegiar a autonomia em caso de conflito entre os princípios 

pode acarretar alguns riscos, como por exemplo o de ficarem exclusivamente 

dependentes da vontade da pessoa certas decisões como a eutanásia ou o abortamento 

provocado. 

A par deste modelo coexistem, nos Estados Unidos da América, outros de relevante 

expressão, como é o caso do modelo libertário de Engelhardt, para quem a ética se situa 

a um nível racional exigindo uma objectividade dos argumentos. 

                                                           
 
304 Cf. CABRAL, Roque – “Os princípios da autonomia, beneficência, não maleficência e justiça”. In: 
ARCHER, Luís, et al. (coordenação) – Bioética. Lisboa: Editorial Verbo, 1996, pp. 53 – 58.  
 
305 Ibidem, p. 57. 
  
306 Ibidem. p. 58. 
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O consenso moral deve ser procurado para que seja partilhado pelo máximo possível de 

elementos da sociedade. Devem ser ainda referidos, entre outros, modelos como o de 

Pellegrino e Thomasma, baseado numa redescoberta da ética da virtude aristotélica e o 

modelo casuístico de Jonsen e Toulmin que, como o próprio nome indica, se focaliza e 

privilegia a análise caso a caso, no plano analógico. 

No pensamento bioético verifica-se, na Europa, uma forte tendência personalista e 

humanista, afirmando a pessoa como fundamento da ética e a finalidade de todo o agir 

ético. A pessoa é, assim, reconhecida como princípio ético universal, não definível, ao 

apresentar-se como um processo de realização de si, e uma realidade dinâmica, não 

objectivável enquanto sujeito. 

O personalismo constitui uma orientação do pensamento bioético para qualquer 

circunstância, uma atenção constante à manutenção da dignidade humana e realização 

da pessoa, mais do que um modelo sistematizado em regras, sendo por isso pouco 

operacional.  

O valor da pessoa é incondicional e incomparável, não podendo esta ser 

instrumentalizada. Apresenta-se como um fundamento teleológico, pois é um fim em si 

mesma, partindo-se dela enquanto ser individual, irrepetível, com valor, até chegar a ela 

em termos de categoria ética. 

É princípio no reconhecimento das suas características e do seu valor supremo; é 

chegada tendo estabelecido “regras” para a sua realização como pessoa, realização 

máxima das suas potencialidades.   

Sendo o campo da bioética de âmbito muito recente, suscita reflexões e análises para 

além das que nos fornecem os referenciais tradicionais. 

Assim sendo, outras correntes de pensamento surgem, de modo a responder 

adequadamente aos desafios do presente e do futuro. 

Hans Jonas acredita que as premissas, que até aqui norteavam as éticas vigentes, 

deixaram de ter validade, sendo necessária uma nova reflexão sobre as mudanças que 

levem à determinação de fundamentos adequados  

Às presentes realidades, impostas sobretudo pela técnica moderna. 

Como refere este filósofo: “certos desenvolvimentos do nosso poder modificaram o 

carácter da acção humana. E dado que a ética tem que ver com as acções, seguidamente 
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teremos de afirmar que a modificada natureza das acções humanas exige uma mudança 

também na ética”307. 

Analisando a ética havida até aos nossos dias ele conclui que a acção humana possuía as 

seguintes características308: 

Todo o domínio da techne – com excepção da medicina - era eticamente neutra, isto é, a 

capacidade produtiva afectava minimamente a natureza das coisas, a ordem natural das 

coisas no seu conjunto; além disso, a techne- era encarada como uma necessidade e não 

como um progresso justificado por si mesmo, o fim último da humanidade; 

Toda a ética era antropocêntrica, interessada pela relação do homem com o homem; 

Nesta perspectiva o homem e a sua condição fundamental eram vistos como não 

modificáveis através da arte ou da técnica; 

Existia uma proximidade – no tempo e no espaço – entre o agir humano e as suas 

consequências e deste modo a ética interessava-se pelos “aqui e agora” do agir humano, 

sendo que era um homem bom aquele que agia com virtude e sabedoria. O universo da 

moralidade era assim constituído pelos contemporâneos da pessoa e o seu horizonte o 

da duração da sua vida. 

Não querendo isto significar uma alteração dos preceitos tradicionais no que se refere à 

nossa acção na esfera diária, a verdade é que a natureza ficou extraordinariamente 

vulnerável com a intervenção cada vez mais agressiva da técnica, levada a cabo pela 

mão do Homem. 

De facto, a natureza da acção humana alterou-se de tal modo, que a ela se juntou a 

totalidade da biosfera, “objecto de tão imponentes dimensões, que todo o objecto 

anterior da acção humana se nos antolha minúsculo”309. 

A filosofia deve acrescentar à sua preocupação sobre a acção do homem o interesse pela 

acção do homem enquanto força actuante sobre a natureza. 

De um mundo em que as consequências das nossas acções eram facilmente previsíveis 

passamos a ocupar um mundo em que a transformação tecnológica leva à 

imprevisibilidade, ao aparecimento constante de situações que, embora aparentemente 

                                                           
 
307 JONAS, Hans –El Principio de Responsabilidad. Trad. do alemão de Maria Fernandéz Retenaga. 
Barcelona: Editorial Herder, 1995.p. 23. 
 
308 Cf. Ibidem. pp. 29 – 31. 
 
309 Ibidem. p. 33. 
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iguais, transportam consigo sempre algo de inédito, e para as quais a experiência não se 

apresenta como suficiente para a resolução das questões éticas. 

Neste contexto “o saber converte-se num dever urgente, que transcende tudo o que 

anteriormente se exigiu dele”310, convertendo-se este dever numa parte da ética, ética 

que a partir de agora incorporará a preocupação pelas condições globais da vida humana 

– presentes e futuras – e pela manutenção da própria espécie. 

A presença do homem no mundo converteu-se, de base da qual partia toda a obrigação 

moral, no próprio objecto dessa obrigação. 

Fazendo de certa forma uma reformulação dos imperativos kantianos311, Jonas realça a 

ilicitude de arriscar a vida da humanidade, de sequer arriscar o não ser das gerações 

futuras em prol do ser das gerações actuais, ressalvando, contudo, o carácter mais 

universalista dos “seus” imperativos em comparação com os de Kant, por sua vez mais 

vocacionados para o comportamento privado e menos para o comportamento público e 

político.  

Esta reformulação da ética kantiana, que lhe serve de exemplo, simboliza, de certo 

modo, a necessidade de uma ética mais ajustada às circunstâncias actuais da 

humanidade, em que o homo faber se apodera da natureza, manipulando-a em seu 

proveito, com risco de que ela se vire contra ele próprio. 

Nas suas palavras este poder, que lhe advém da intervenção da arte sobre a natureza,”é 

um desafio aos máximos esforços do pensamento ético, que nunca antes teve de 

enfrentar-se com alternativas elegíveis frente ao que se consideravam dados definitivos 

da condição humana”312. 

Hoje em dia podemos intervir sobre o momento da morte – prolongando a vida; sobre a 

procriação – favorecendo- a ou pelo contrário eliminando-a; manipular geneticamente 

os indivíduos, cloná-los ou controlar a sua conduta através de psicofármacos, situações 

a que esta ética da responsabilidade é chamada a dar resposta. A esta dose acrescida de 

                                                           
 
310 Ibidem. p. 34. 
 
311 Cf. JONAS, Hans – El Principio de Responsabilidad. p. 40: Hans Jonas reformula-os nos seguintes 
termos: “Age de tal modo que os efeitos da tua acção sejam compatíveis com a permanência de uma vida 
humana autêntica na Terra”; Age de tal modo que os efeitos da tua acção não sejam destrutivos para a 
futura possibilidade dessa vida”; “Não ponhas em perigo as condições da continuidade indefinida da 
humanidade na Terra”; “Inclui na tua escolha presente, como objecto também do teu querer, a futura 
integridade do homem”. 
 
312 JONAS, Hans - El Principio de Responsabilidad. p. 49. 
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responsabilidade junta Jonas um novo tipo de humildade, “não devida, como antes, à 

nossa insignificância, mas antes à excessiva magnitude do nosso poder, quer dizer, ao 

excesso da nossa capacidade de fazer sobre a nossa capacidade de prever e sobre a 

nossa capacidade de avaliar e julgar”313. 

O facto de os desenvolvimentos técnicos possuírem, na sua perspectiva, efeitos 

cumulativos, obriga-nos a uma atenção acrescida de modo a que esse desenvolvimento 

não saia do nosso controle, encaminhando-nos para situações que se podem revelar 

catastróficas. 

A preocupação de Jonas pela manutenção da natureza de cada ser e, nomeadamente, 

pela manutenção da autonomia individual, é notória, chegando a questionar se “em 

algum momento ao largo da linha de crescente capacidade de manipulação social, com o 

custo da perda da autonomia individual, terá de colocar-se a questão de valor, de se 

“vale a pena” toda a empresa humana”314. 

De qualquer modo, parece inegável a existência de um certo “vazio ético” que advém da 

modificação da natureza dessa empresa humana, que transporta com ela uma alteração 

na neutralidade moral de que anteriormente desfrutava a relação técnica com a matéria. 

Torna-se, deste modo, imprescindível procurar na ética novas orientações e, 

consequentemente, nova validade teórica, não perdendo, contudo, “a herança de uma 

evolução precedente, a qual não pode ser tão má, já que parece ter dotado os seus 

actuais titulares de capacidade – que eles atribuíram a si mesmos - de julgar sobre o bem 

e o mal” 315, nem a característica que a natureza humana possui de ser suficiente, através 

da sua capacidade para a verdade, para a liberdade, para a determinação de valores. 

Esta ética orienta para o futuro e apresenta-se como uma ética de deveres mais do que 

de direitos, pois a nossa preocupação com as gerações vindouras não as obriga 

necessariamente à respectiva reciprocidade sob a forma de deveres. 

Jonas assinala o único caso semelhante que se passa na natureza – a responsabilidade e 

o “dever” dos pais para com os filhos, que de outro modo não sobreviveriam – como o 

único comportamento verdadeiramente altruísta procurado na natureza. 

                                                           
 
313 Ibidem. p. 56. 
 
314 Ibidem. p. 53. 
 
315 Ibidem. p. 73. 
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Embora de naturezas diferentes, estes casos apresentam-se como paralelos quando se 

pensa que as gerações serão sempre engendradas por nós e, como tal, nos merecem o 

mesmo tipo de cuidados que dispensamos aos filhos. 

Sem este facto biológico da reprodução, “e sem a relação das gerações vinculadas a ele, 

não poderia entender-se nem a origem do cuidado providente nem a origem da 

solicitude altruísta entre seres racionais, por muito sociais que sejam”316. 

Partindo do pressuposto de um direito à existência de uma humanidade futura e de um 

dever para com a sua essência, postula que: “existe, pois, para nós, os homens de hoje, 

em razão do direito da existência – certamente ainda não presente, mas que cabe 

antecipar - de homens posteriores, um dever de autores, que responde a esse direito, 

dever do qual somos responsáveis perante eles com os nossos actos que alcançam a 

dimensão de tais efeitos”317. 

Ao imperativo da existência de uma humanidade não corresponde necessariamente uma 

responsabilidade sobre os homens futuros, mas sim para com a ideia de Homem, ideia 

ontológica que origina um imperativo categórico, quer dizer, incondicional. 

Deste modo, para Jonas, “o primeiro princípio de uma ética orientada para o futuro não 

está na ética enquanto doutrina do agir – à qual pertencem todos os deveres para com os 

homens futuros – mas à metafísica enquanto doutrina do ser, da qual uma parte é a ideia 

de homem”318. 

A metafísica, enquanto assunto da razão, pode constituir um fundamento para a ética, de 

certo modo seguro, porque sempre presente, ao invés, por exemplo, da fé, que nem 

sempre se encontra à disposição, nem é certamente um fundamento universal. 

Cabe à filosofia o papel de encontrar uma resposta a um possível “dever ser”, de modo 

independente relativamente à religião, e a partir desta questão ao conhecimento do 

valor, “o único cuja mera possibilidade induz à existência - ou, a partir de uma 

existência dada, legitima a continuidade da sua existência – de modo que fundamenta 

uma exigência de ser, fundamenta um dever ser”319. 

                                                           
 
316 Ibidem. p. 83. 
 
317 Ibidem. p. 85. 
 
318 Ibidem. p. 89.  
 
319 Ibidem. p. 95. 
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Para Jonas, a teoria dos valores surge como fundamental ao abordamos a questão da 

ética e do dever, pois é pela sua própria objectividade que a questão do dever ser do 

homem se transforma numa questão de um mundo que deve ser. 

Hans Jonas acredita que são colocadas à filosofia questões que até aqui não existiam, 

em virtude dos avanços tecnológicos, nomeadamente nas áreas da biologia e da 

medicina. 

Torna-se, assim, necessária uma cooperação interdisciplinar, tendo em vista a 

clarificação destes dilemas inéditos, introduzidos no reino da moralidade pela 

biotecnologia, aos quais apenas deverá estar subjacente a vontade de ajudar pois, como 

este pensador refere, “a arte de inventar ao serviço do bem estar do homem, revela-se 

frequentemente em conflito com a dignidade humana”320. 

Estas preocupações, à escala mundial, encontram-se, na sua perspectiva, no centro da 

preocupação filosófica, entendendo que “a filosofia apenas pode abordar a sua nova 

missão mantendo o mais estreito contacto com as ciências da natureza, pois elas nos 

dizem o que é este mundo corporal, com o qual o nosso espírito deve desenvolver uma 

nova paz”321. 

Interessa, portanto, à filosofia compreender a linguagem do “exterior” para além da do 

“interior”, de modo a uni-las “num dizer sobre o Ser apto a fazer justiça à totalidade 

Psicofísica”322. 

Verificamos deste modo que Jonas apresenta um apelo à necessidade de que todas as 

ciências da natureza e do homem se unam no objectivo único de manter o equilíbrio 

entre o homem e a natureza, conjugando os seus esforços para impedir que a 

desumanização seja a via para salvar a humanidade. 

A responsabilidade de que estamos investidos é inerente ao poder que possuímos de 

intervir sobre a natureza e “jamais uma época dispôs de um tal poder (…) nem 

transportou uma tal responsabilidade. Esta última só pode, pois, exercer-se estando 

ligada a um saber”323. 

                                                           
 
320 JONAS, Hans – Pour une Éthique du Futur. Apres. E Trad.do alemão de Sabine Cornille e Philippe 
Ivernel. Col.: Rivages Poche Petite Bibliothèque. Paris, 1998, p. 51. 
 
321 Ibidem. p. 53.  
 
322 Ibidem. pp. 56-57. 
  
323 Ibidem. p. 70. 
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Este saber refere-se ao conhecimento das causas físicas, bem como ao conhecimento 

dos fins humanos. 

Para Jonas, o fundamento ontológico da ética situa-se, não apenas no ser do homem, 

mas no ser em geral, sendo o homem o único ser que, porque pode ter uma 

responsabilidade, a tem efectivamente. Esta responsabilidade acompanha o poder, mas é 

uma capacidade que assenta sobre a faculdade de escolher, o que torna responsabilidade 

e liberdade complementares. Sou responsável perante a minha consciência, instância 

que me obriga e a quem devo contas e não perante o tribunal, divino ou terreno. O 

objecto da minha responsabilidade é o ser que é afectado por mim, pelos meus actos, ser 

que deve possuir um valor e consequentemente se acompanha de uma exigência de 

responsabilidade. 

Como refere Jonas: 

“A exigência de um ser de valor concretiza-se dirigindo-se a mim enquanto sujeito 

prático, se esse ser é um ser vulnerável, como o vivente o é sempre, por essência, na sua 

fragilidade; e se ele sobressai enquanto tal da minha esfera de acção, se encontra 

exposto ao meu poder – quer seja por casualidade ou, o que compromete tanto mais, da 

minha própria escolha”324. 

Deste modo, valor do ser e liberdade constituem os dois pólos ontológicos em que 

assenta a responsabilidade enquanto mediação ética, complementares e com uma função 

comum; nas palavras de Jonas “eis o que é fundamental relativamente ao que é na sua 

essência a responsabilidade tal como eu a compreendo”325. 

Para fundar uma ética do futuro é assim fundamental326: 

Maximizar o conhecimento das consequências do nosso agir; 

Elaborar à luz desse saber um conhecimento novo acerca do que convém ou não, do que 

se torna necessário evitar; 

A procura do que é bom para o homem deve ser feita através de duas fontes: a história e 

a metafísica, a primeira dando-nos pistas sobre o que homem sempre foi e a segunda 

sobre a sua essência ontológica, impedindo-nos de nos deixarmos ofuscar pelos perigos 

do progresso que nos podem conduzir à destruição física e à decadência existencial. 

                                                           
 
324 Ibidem. p. 80. 
 
325 Ibidem. P. 81. 
 
326 Cf. Ibidem. pp. 85-86. 
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A metafísica torna-se imprescindível para a protecção do ser, sobretudo nas situações 

complexas que hoje em dia a biologia e a medicina nos colocam; só à sua luz “podemos 

também abordar por antecipação as questões da tecnologia humana”327, chegando a 

compromissos futuros baseados numa “futurologia séria”. 

Deste modo se poderão aplicar regras de bem agir no momento da primeira aplicação de 

uma técnica e não apenas, como acontece frequentemente hoje em dia, quando esta já 

está sobejamente difundida e aplicada e surgem os primeiros conflitos éticos advindos 

da sua aplicação.  

Temos de controlar o nosso poder sobre a natureza, o que se tem mostrado difícil, 

apesar desse poder depender do nosso saber e do nosso querer. Este controlo deve ser, 

para Jonas, essencialmente político, mas exigindo também a formação da consciência. 

A chamada “ética do consenso” designa, de certo modo, as linhas de pensamento que 

pretendem obter uma resposta consensual a estes novos desafios que surgem dos 

avanços da ciência e da técnica. É nesta senda que encontramos a ética da discussão de 

Karl Otto Apel, à qual este filósofo também chama comunicativa, discursiva, 

argumentativa ou dialógica. Esta “ética da discussão” não fornece directrizes que 

permitam uma aplicação directa no âmbito das ciências da saúde – como acontece com 

o modelo principalista de Beauchamp e Childress – possuindo antes um carácter 

universalista de preocupação com a manutenção da vida humana à face da terra – mais à 

luz da ética de Jonas – entendendo esta como uma tarefa comum a todos os seres 

racionais. 

Apel acredita que através da fundação racional do dever moral “a ética da discussão, 

fundada de maneira pragmático-transcendental, pode ser introduzida como a única 

resposta possível à situação de crise, aparentemente paradoxal, da ética pós-

convencional”328. 

Em sua opinião os vários paradigmas da ética prevalentes no século XX, desde a 

corrente emanada de uma visão positivista da ciência, passando pela reabilitação da 

razão prática, pela ética neo-aristotélica, pela via da persuasão (neo-pragmatismo) ou da 

“defesa anarco-subversiva das comensuráveis diferenças individuais” 329 (em oposição a 

                                                           
 
327 JONAS, Hans – Pour une Éthique du Futur. p. 110. 
 
328 APEL, Karl Otto – Ethique de la Discussion. Paris: Les Éditions du Cerf, 1994, p. 22. 
 
329 Cf. Ibidem. pp. 23-28. 
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qualquer consenso normativo), não entram em linha de conta na resposta às exigências 

duma nova ética da responsabilidade nem de uma “regulação da coexistência de 

diferentes formas de vida sócio-culturais no seio de um mundo único, e isto sobre a base 

do reconhecimento dos direitos do homem universalmente válidos”330.  

Embora Apel considere a ética da responsabilidade de Hans Jonas uma ética séria e que 

tem em conta a situação actual, critica-a pelo facto de, na sua opinião, esta não poder 

apoiar-se numa fundação racional última, de procurar uma fundação ontológico-

metafísica da qual procede a exigência absoluta de que haja uma humanidade. A 

manutenção e continuação do ser da humanidade constitui o conteúdo absoluto do 

dever, em Jonas, mas “Jonas não pode fundar o direito igual de todos os homens (…) à 

sobrevivência, tendo em vista as situações de crise; pelo contrário: a negação explícita 

de uma reciprocidade de princípios (…) e da sua universalização possível em termos de 

humanidade”331 leva a que esta possa ser denominada como uma ética racista e que não 

seja cumprido o objectivo fundacional que hoje em dia, na sua perspectiva, se deve 

exigir da ética. 

No seio da filosofia e da ciência modernas exige-se, segundo Apel, a concepção do ser 

ou da natureza como a incarnação de factos axiologicamente neutros e não, como 

acredita Jonas, como fins em si mesmos e por isso com valor intrínseco. 332 

Apel parte do reconhecimento da existência de certas normas morais fundamentais que 

advêm da pertença a uma comunidade ideal de comunicação (de carácter argumentativo 

e histórico). 

O sujeito de toda a questão filosófica é, para si e à imagem da filosofia de Habermas, 

“desde sempre – em razão da sua estrutura, mediatizada pela linguagem, pelo 

pensamento e pelas suas pretensões à validade intersubjectiva – o sujeito de uma 

argumentação ligada ao diálogo”333. 

Estas normas fundamentais são: 

A Justiça – que se traduz pelo direito de todos os parceiros da discussão a propor ideias 

tendo em vista um consenso; 

                                                           
 
330 APEL, Karl Otto – Ethique de la Discussion. p. 28. 
 
331 Ibidem. p. 31. 
 
332 Cf. Ibidem. p. 30.  
 
333 APEL, Karl Otto –Ethique de la Discussion. p. 39.  
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A Solidariedade entre todos os membros – num quadro comum de resolução 

argumentativa de um problema; 

A Corresponsabilidade – que diz respeito a todos os parceiros no esforço solidário tendo 

em vista essa resolução; trata-se de um conceito pós-convencional de responsabilidade, 

pressuposto fundamental de toda a moral da discussão. 

A Liberdade - de os sujeitos reconhecerem estas normas, de as imporem a si próprios, 

enquanto sujeitos de argumentação, numa autonomia legisladora.334 

É condição, para podermos pertencer a uma comunidade de comunicação de modo 

solidário, o nosso interesse absoluto pela verdade, o que nos impede de possuirmos 

qualquer interesse meramente estratégico. Se um qualquer sujeito não cumprir as 

normas da discussão, todos saem perdedores, incluindo o próprio. Deste modo, estas 

normas apresentam-se como reguladoras dum espaço que se pretende seja “o lugar da 

verdadeira confrontação de posições ideológicas diferentes, antes de tudo, da tensão 

entre a vontade de verdade e os interesses de auto-afirmação próprios a todos os 

sistemas vivos”335. 

A ética da discussão de Apel coloca em questão uma forma de ética idealista, governada 

por princípios e baseada em a priori de facticidade, delegando a fundação das normas 

materiais às discussões práticas entre interessados – ou seus representantes – discussões 

das quais prescreve, a priori, as normas formais de procedimento.336 

Deste modo, o princípio formal de universalização do imperativo categórico kantiano – 

que permite determinar se as máximas podem ser elevadas a leis – “deve ser 

transformado num princípio regulador de formação de consensos quanto à 

universalização”337. 

E, embora a decisão em consciência do indivíduo tenha sempre a última palavra, este 

nunca pode deixar de participar nas situações apelando à autonomia da sua consciência, 

na medida em que se encontra comprometido, enquanto sujeito de pretensões universais 

e intersubjectivas, com os membros da comunidade de comunicação, tendo em vista a 

                                                           
 
334 Cf. Ibidem. p. 43: Apel refere a este propósito que o problema colocado por Kant “ de saber como é 
possível que o homem esteja simultaneamente submetido à lei moral, e legislador autónomo dessa mesma 
lei – encontra aqui uma solução pragmático-transcendental”.  
  
335 APEL, Karl Otto – Ethique de la Discussion. p. 62. 
 
336 Cf. Ibidem. p. 69.  
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obtenção de um consenso ideal. Esta estrutura constitui, para Apel, “o novo paradigma 

duma filosofia transcendental transformada pelo contributo duma pragmática da 

linguagem”338. 

Para a sua aplicação, esta ética da discussão deve estar atenta às condições sócio-

culturais da possibilidade de comunicação – na medida em que assume que membros de 

mundos diferentes não podem comunicar - investindo no desenvolvimento para o 

progresso, na educação e na atenção pelos excluídos, evitando toda a tutela patriarcal. 

Neste sentido, é normalmente prescrito “que aqueles que podem tomar parte numa 

comunicação importante representem de forma “advocatória” aqueles que dela são 

“excluídos”339, tendo em consideração contudo, os seus interesses particulares e não os 

tratando, em caso algum, como seres menores. 

Em conclusão, podemos dizer que a ética da discussão de Apel, representa uma 

transformação da ética kantiana – universal e deontológica - havendo um certo 

paralelismo entre o reino dos fins de Kant e a comunidade de seres racionais de Apel. 

Enquanto ética da responsabilidade, preocupada pelo contexto histórico, possui uma 

dimensão teleológica, embora não pretenda nivelar as diferentes ideias de realização de 

“vida boa” através de uma hierarquia de valores válida para todos os homens, visando, 

pelo contrário, a protecção da especificidade e variedade das diversas formas de vida 

sócio-culturais.  

Nas palavras deste filósofo “a realização individual (ou colectiva individual) da vida 

boa não é prescrita pela ética pós-convencional da discussão numa forma 

universalmente válida, mas é mais deixada à livre escolha de cada um – sob as 

condições limitativas universalmente válidas”340, o que significa que ocupa apenas um 

papel complementar nesta perspectiva ética. 

Esta ética tem ainda uma dimensão de avaliação das circunstâncias situacionais, de 

análise do contexto histórico, social e cultural, das condições de vida reais da sociedade 

humana no seu conjunto. 

Estas diversas correntes de pensamento espelham uma preocupação comum: de fornecer 

respostas adequadas às questões que se colocam à humanidade pela própria evolução 

dessa mesma humanidade. Quer tenham uma aplicação mais ou menos fácil e directa no 
                                                           
 
338 Ibidem. p. 71. 
 
339 Ibidem. p. 86. 
 
340 Ibidem. p. 103. 
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âmbito das ciências da saúde e da biologia, ou sejam, pelo contrário, de aplicação ao 

nível de uma preocupação ecológica a uma escala desta aldeia global em que vivemos, a 

verdade é que todas elas nos ajudam a reflectir e a procurar a formação da nossa 

consciência de modo a que possamos zelar pela manutenção da dignidade do homem 

em toda a sua grandeza. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A reflexão como forma crítica de estar no mundo, surge-nos como uma capacidade 

natural do Homem se interrogar, levando-nos a concluir, como Serge Moscovici refere, 

“…não existe de um lado o sujeito e de outro lado o objecto; o objecto encontra a sua 

unidade nesse e por esse sujeito, dotado de faculdade de sentir e de pensar, de se deixar 

penetrar por estímulos que lhe vêm de fora e de projectar exteriormente as visões, o 

conhecimento que elaborou no interior”. 341 

Como já afirmava Platão: “O pensamento não é mais do que o discurso consigo próprio, 

o diálogo interior e silencioso do espírito, questionar-se e responder, julgar 

silenciosamente”.342 Este diálogo interior é específico do Homem e indissociável da 

linguagem. 

Ivan Beleval traduz este pensamento da seguinte forma: “Pela consciência de si e pela 

sua palavra, a reflexão torna-se própria do Homem”.343 

Através do pensamento reflexivo, desta capacidade de problematização, o sujeito 

humano eleva-se de coisas particulares e concretas, às explicações universais e 

necessárias, ultrapassa o momento presente, recordando o passado e abrindo-se ao 

possível e à ausência.  

Partindo dos interesses imediatos, o pensamento crítico projecta o Homem para 

questões mais amplas e profundas numa dimensão cada vez mais reflexiva e insatisfeita. 

A reflexão pressupõe a separação entre um sujeito que reflecte e um objecto; o eu e o 

mundo. Ao reflectir sobre o objecto, o sujeito pensa-o como uma realidade heterogénea, 

diferente de si. A reflexão é assim um movimento de regresso do sujeito a si mesmo; é a 

tomada de consciência do mundo que o rodeia e de si próprio enquanto problematizador 

desse mundo. Assim sendo, o pensamento reflexivo é uma característica 

especificamente humana, permitindo ao Homem distanciar-se da animalidade. Se o 

                                                           
 
341 SANTOS, M. Helena Varela; LIMA, Teresa Macedo – No Reino dos Porquês: “O Homem do outro 
lado do espelho”, Porto Editora, 5ªedição,1991.  
 
342 Ibidem 
 
343 Ibidem 
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animal sabe e se adapta instintivamente às situações, “só o Homem sabe que sabe, não 

se limitando a perceber e a pensar, pensa que percebe e que pensa e interroga-se porque 

e para que o faz”. 

O pensamento crítico terá por tarefa, então, elucidar, procurando responder 

“exaustivamente” a questões fundamentais, numa procura incessante e descontente. 

Há quem acredite que cada vez mais nos aproximamos de uma mutação espantosa no 

conhecimento: este está cada vez menos preparado para ser reflectido e discutido pelos 

espíritos humanos…ora esta nova, maciça e prodigiosa ignorância tende a implantar-se 

e a difundir-se.  

Definitivamente, as palavras trazem até nós noções que não escapam à inexorável marca 

do tempo… 

Infelizmente face a esta visão mutiladora, contraponho o facto do Homo sapiens 

“pensar” e dever continuar a fazê-lo, pois tal como o órgão que deixa de ser usado 

atrofia, assim de uma forma analógica se processará com o nosso pensamento. Não 

sejamos apenas “adultos educados que falam Inglês e computadores”, mas sejamos os 

que exercem a função primordial do intelecto – o pensar, de forma a criarem 

significações para as coisas, estabelecendo relações e dando sentido às suas vidas!  

A dificuldade do pensamento crítico, denominado por muitos estudiosos por 

pensamento complexo, é que tem de enfrentar a confusão (o jogo infinito das inter-

retroacções), a solidariedade dos fenómenos, a incerteza, a contradição.  

O meu propósito não é, e não foi, enumerar aqui os timings e os mecanismos do 

pensamento, mas, aludindo a eles, sensibilizar sensibilizando-me, para as enormes 

carências do mesmo! E tomar consciência da patologia contemporânea do 

pensamento… deixar que os outros pensem, para que os outros decidam e sejam 

responsabilizados por isso!!! 

Edgar Morin, numa das suas inúmeras reflexões sobre este tema, faz referência ao facto 

que a antiga patologia do pensamento dava uma vida independente aos mitos e aos 

deuses que criava. No entanto a patologia moderna do espírito está na hiper 

simplificação que a torna cega perante a complexidade do real. Mas refere ainda o facto 

de que “…estamos ainda cegos perante este problema; continuamos na pré-história do 

espírito humano e apenas o pensamento crítico nos permitirá civilizar o nosso 

conhecimento. No entanto tornarmo-nos em sujeitos “pensantes” e que verdadeiramente 

decidem é um desafio…pois encerramos em nós a individualidade irredutível, a 
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suficiência (enquanto ser recursivo que se curva sobre si mesmo) e a sua insuficiência 

(enquanto ser aberto e irresolúvel) ”. 

Sujeito, pensar, decidir… 

Mas também importante será nesta altura e em jeito conclusivo, determinar qual o lugar 

que a Bioética toma nesta discussão. 

A certidão de nascimento e o significado da Bioética nesta reflexão, surgem não como 

um novo “rótulo moderno” que serve para reivindicar o que quer que seja, não para 

instrumentalizar ideologias dos mais variados “naipes”, não para “tudo explicar” e “tudo 

justificar” ou impedir; não como um “neologismo” com sabor a grande descoberta 

conceptual! Enfim, será que poderá dizer-se que se traduz num significado que confere 

sabedoria e seriedade a quem o emprega? 

Não! Não é esse definitivamente o intuito. É sim o de defender e assegurar o devido 

lugar de relevo da Bioética neste “nosso mundo”, o mundo da “cultura exterior 

simbólica” e do “Homem moderno – o tipo de Homem que nós somos”! 

Torna-se cada vez mais considerável, não se podendo correr o risco de a tornar apenas 

um “rótulo”, um “neologismo”, nem muito menos um “vedetismo” inconsequente. 

O Professor Van Rensselaer Potter ao defender que a Bioética actualmente se encontra 

no seu terceiro estágio de desenvolvimento – Bioética Profunda –, sendo o primeiro – 

Bioética Ponte – e o segundo – Bioética Global –, defende que é fundamental para ele 

manter na Bioética as características fundamentais: ampla abrangência, pluralismo, 

interdisciplinaridade, abertura e incorporação crítica de novos conhecimentos, em todas 

as suas propostas de definições.  

Fazendo um parêntesis, neste já alongado texto, queria fazer referência a outros aspectos 

enfatizados ao longo deste trabalho, que me deram um grande prazer tratar, não só pelo 

interesse que tais áreas acarretam, mas também pela quantidade de novos 

conhecimentos que fui assimilando e que se revelaram centrais para o tratamento de 

toda esta problemática – o Homem…  

Assim, e restam-me algumas conclusões, se compararmos a arquitectura 

representacional tão completa da mente moderna com a dos macacos, temos de concluir 

que o universo Darwiniano é demasiado pequeno para conter a humanidade. 

A biologia do século XIX estava errada de uma forma para além do absurdo e grotesco, 

e no seu esquema de classificação não possuía de facto nenhum vocabulário adequado 

para proceder à avaliação da dimensão cognitiva da evolução humana. 
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Tratou-se de um erro de conhecedores, um esquema de classificação que privilegiou 

glorificando a anatomia e menosprezando a mente.  

“Talvez os nossos genes sejam muito idênticos aos dos chimpanzés e dos gorilas, mas a 

nossa arquitectura cognitiva não é. E tendo atingido um ponto crucial na nossa evolução 

cognitiva, somos criaturas que usam símbolos, ligados em rede, diferentes de qualquer 

outra criatura anterior a nós.  

Independentemente do nosso contexto cronológico actual vir a ser posto em causa ou 

radicalmente alterado por investigações futuras, o que foi dito não é especulação: os 

seres humanos são muito diferentes. As nossas mentes funcionam em vários planos 

representacionais, filogeneticamente novos, nenhum dos quais está disponível aos 

outros animais. Actuamos em colectividades cognitivas, em simbiose com sistemas 

externos de memória. Á medida que desenvolvemos novas configurações simbólicas 

externas e novas modalidades, reconstruímos a nossa própria arquitectura mental de 

uma forma não trivial. A terceira transição levou a uma das maiores reconfigurações da 

estrutura cognitiva da história dos mamíferos, sem grandes mudanças genéticas. Em 

princípio, este processo pode continuar, e podemos não ter visto ainda a configuração 

modular final da mente moderna.  

As teorias da evolução humana devem desenvolver-se e modificar-se de modo a 

permitir esta possibilidade.”344 

É isto precisamente que tenho tentado fundamentar com alguma ambição reconheço, na 

dinâmica deste texto, tentando-me movimentar neste dificílimo campo. 

Concluindo, a correlação que se estabelece entre esta tríade: PENSAMENTO 

CRÍTICO, TOMADA DE DECISÃO e BIOÉTICA, é uma “conjugação” que penso ser 

extremamente necessária, pertinente e útil para que, no meu entendimento, o Homem tal 

como os outros animais/ espécies vegetais, que se encontram sujeitos ao “fatal flaw”, 

possam através do saber (saber, saber-ser, saber-estar e saber transformar-se) e do 

“aprender a aprender” do Homem, melhorar as suas vidas e, em última instância, 

permitir a sobrevivência da nossa e das outras espécies. 

Acredito assim que, como enuncia de forma eloquente Maria do Céu Patrão Neves, “a 

conquista do poder pela bioética por meio da sua globalização poderá abrir 
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verdadeiramente as portas ao triunfo da humanidade no sentido antevisto por Küng e 

Potter de constituição de uma única comunidade humana, coesa na afirmação da vida, 

do homem como valor. Só desta forma será possível diluir os riscos de globalização, 

fomentando convergências mais do que impondo a uniformização, promovendo 

consensos mais do que enunciando determinações, orientando mais do que ordenando, 

na compreensão do que é o verdadeiro poder não é o que sabe poder, mas o que sabe 

dever. Sob uma perspectiva ética, poder não é dominar, mas servir. E a Bioética é uma 

nova expressão do dever em face da Vida (…). É a nossa concepção da Bioética, que o 

passado anunciou e o presente confirmou, que certamente se desenvolverá no futuro.”345 

Mas chegada ao “termo” do itinerário que me propus trilhar, uma das principais 

conclusões a retirar deste trabalho, é que a reflexão nunca estará verdadeiramente 

terminada! 

Estou convicta do facto de que poderia efectivamente continuar a deter-me de forma 

ininterrupta, sobre o itinerário trilhado, em passos de crescente exigência e intensidade, 

que o trabalho nunca acabaria…haveria sempre algo, e ainda outra coisa a acrescentar, 

que sem sombra para qualquer dúvida adicionaria uma mais valia indubitavelmente 

significativa, aos pensamentos e pesquisas feitos.  

É por isso que não posso deixar de sentir, aqui e agora, a serena inquietude do 

inacabado… 

É necessário dar por findo este “capítulo”, o que não me impede de reconhecer algumas 

das suas lacunas.  

Apesar dos dias de um árduo labor lembrados, fica a satisfação das reformulações que 

se sucederam, repletas de aceso entusiasmo com o pensador original e erudito, e 

orientador devoto e sapiente, o Professor Daniel Serrão. 
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