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Muito obrigado. Quero agradecer esta oportunidade magnífica, que me foi 

oferecida por e pelas Sociedades Brasileiras de Biologia de vir aqui. Pela manhã, 

perguntava a mim mesmo porque gosto tanto de vir ao Brasil, porque cada vez que 

me convidam não tenho dúvida alguma de aceitar. O que se passa é que o Chile é 

um país muito estreito e frágil; vive-se aí com medo de cair no mar a qualquer 

instante. Por sua vez, o Brasil é um continente enorme e a confiança e a 

generosidade de estar nesse mundo enorme, aberto, e agradeço muito que me 

tenham convidado, porque aqui há essa coisa carinhosa e generosa que é muito 

reconfortante e a gente se sente muito bem de estar perto disso. Mas além de 

desfrutar, temos que trabalhar um pouco. 

 O que queria fazer hoje é apresentar a vocês uma reflexão biológica, que vai 

percorrer alguns aspectos do que estivemos discutindo aqui, mas em um contexto 

                                                   
1 Palestra apresentada durante o simpósio “Epistemologia experimental”, durante a XXI Reunião 

anual da FeSBE (Águas de Lindóia, 24/08/2006). 
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mais próximo da Biologia em um sentido mais geral. Pode ser que isso nos ajude a 

colocar em perspectiva alguns elementos da discussão que tivemos. 

 Alguém se torna biólogo porque lhe agrada o mundo natural e lhe atrai fazer-

se perguntas sobre a natureza. Queria apresentar-lhes um gráfico, um modo de 

representar a situação biológica geral, o que encontramos quando olhamos os seres 

vivos. Gostaria que estivéssemos atentos para ver se, em algum ponto, estou 

fazendo alguma violência sobre a Biologia, porque não quero fazer isso. Gostaria de 

apresentar aqui da maneira mais ingênua a fenomenologia biológica como a 

encontramos.  

Notemos que aqui (Figura 1) estão os seres vivos, e aqui está um ovo (Fig. 

1A), E este ovo está em um mundo no qual existe. Este ovo dá lugar a uma história, 

na qual vamos destacar certos momentos. Estamos falando de animais, poderíamos 

falar de plantas; mas permitam-me esta tarde ser amnio-centrista porque isto me 

permite destacar a questão que quero assinalar. Há um momento aqui no qual este 

ovo passa à vida-livre (Fig. 1B) - esse é um momento que usualmente se assinala, 

quando o animal passa à vida-livre. E o que encontramos aqui (Fig. 1B)? 

Encontramos um organismo que tem uma complexidade muito maior que a do ovo, 

e que está em uma situação de correspondência estrutural com o mundo no qual 

este organismo se está realizando. Notem que não apenas a estrutura (do ser vivo) 

se transformou; também se transformou o modo de encontro (do ser vivo com o 

mundo), mas se transformou de um modo tal que permite a realização deste 

organismo em todos e cada um dos momentos desta história. E posso marcar um 

terceiro momento: o momento da reprodução, no qual este bicho vai estar aqui (Fig. 

1C), onde se passam coisas peculiares com ele, e novamente, surge um ovo. 
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Depois esse bicho morre; alguns morrem antes que se reproduzam; outros 

prosseguem botando ovos por certo tempo. E esse ovo dá continuidade à mesma 

história: aqui está o animal em vida-livre... 

 E que vemos nós? Vemos que o animal se transformou. E se transformou 

também sua maneira de estar no mundo. Mas essa transformação não é uma 

transformação qualquer; é uma transformação que permite, momento a momento, a 

continuação da história que conduz a esse lugar (Fig. 1C). 

 Então nos vemos diante de uma situação, de um sistema, uma entidade 

biológica que se transforma conservando-se; ao mesmo tempo, se conserva. 

Porque aqui há uma entidade que se conserva sob circunstâncias nas quais há uma 

enorme mudança estrutural. Não apenas se transforma a estrutura, mas sim se 

transformam as relações do organismo com o mundo, de um modo que é sempre 

compatível com a realização estrutural do organismo em cada momento. Porque se 

em algum momento essa correspondência estrutural se perde, o bicho morre. A 

interação entre o organismo e o mundo é inerente, constitutiva do viver.  

A pergunta que fazemos é: Como se passa isso? Como vamos explicar essa 

situação, porque não é uma situação trivial. De todas as transformações que 

poderiam ocorrer cada vez que mudam as circunstâncias, cada vez que um passo é 

dado nessa história, esse organismo todo o tempo faz aquilo que é adequado à sua 

sobrevivência como o tipo de organismo que é. E se encontra realizando um 

conjunto de transformações que lhe permite realizar sua existência em todos os 

momentos desta história. Chamamos esta história de ontogênese e chamamos 

este intervalo entre os momentos 1A e 1B (Figura 1) de desenvolvimento; e 

chamamos este intervalo entre os momentos 1B e 1C de conduta, ou 
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comportamento. A conduta é uma transformação condutual: o passarinho encontra 

seu alimento, aprende a cantar; o passarinho canta, põe um ovo.  

O corvo, por exemplo, faz coisas incríveis. Tomo de um tronco e faço 

buraquinhos nesse tronco e neles escondo pedacinhos de carne. O corvo fica 

olhando o que faço. Quando me afasto, e ele vem, pega um graveto com o bico, o 

quebra no tamanho adequado, faz no pedaço uma ponta e com esse instrumento, 

começa a remover os pedacinhos de carne e os come. É parte dessa situação. 

Reparem, os corvos são capazes disso. Isso é parte do desenvolvimento, é parte da 

complexidade que está na conduta. Isso tem a ver com as mudanças posturais do 

animal no mundo, por sua vez, isso tem a ver com a mudança da estrutura orgânica 

durante esse momento da história. 

 A pergunta é: como explicar isso? E as explicações, o modo de explicar desta 

ciência "objetiva" - como dizia ainda agora a Miriam -, nossa ciência contemporânea 

clássica encontrou uma maneira de encarar essa situação geral. O que dizem que 

se passa? Como explicam o que se passa aqui? 

Dizem duas coisas. Dizem, aqui (Fig. 1A) há um componente que contém a 

informação que permite a esse processo fluir nessa direção (na direção de 1B e 

1C). Não é certo? O DNA. E dizem também que aqui, no momento da vida-livre (Fig. 

1B), há um processo tal que o organismo tem agora (hesita uma possibilidade de 

agir); porque a conduta e a participação do organismo em sobreviver começa com a 

vida-livre como se antes, dentro do ovo, não se passasse nada; como se o que se 

passa dentro do ovo não tivesse nenhuma conseqüência; é como se fosse um 

trâmite, ou um trânsito para lograr essa condição que é atingida com a vida-livre. E 

quando logra essa condição, esse programa se expressou de uma maneira tal que 
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aqui dentro este animal tem um sistema que lhe permite captar informação. E com a 

informação que capta, computa a conduta adequada.  

 

Pergunta da audiência: Não compreendo a diferença entre conduta e 

desenvolvimento. São a mesma coisa? 

 

Creio que é a mesma coisa. E vou dizer mais. Posso dizer que este desenho no 

quadro (Fig. 1) é o ancestral e este outro é o derivado. Este esquema que temos 

aqui representa todas as dimensões da Biologia enquanto se trata de sistemas que 

mudam de modo conservador. E a pergunta que temos é explicar como se 

estabelece a direção dessa transformação. O que determina o rumo que segue a 

transformação? Essa pergunta surge quando estudamos o desenvolvimento, a 

conduta ou o sistema nervoso. E é a mesma pergunta quando estudamos 

problemas filogenéticos. 

 

Comentário de Vaz: Porque não pode um adulto se transformar em um embrião? 

 

Claro. Mas, em certa medida, isso se passa.  

Reparem que se este ovo não existe, não existe este adulto. Mas se esse 

adulto não existe, não existe esse ovo. Um é condição de existência para o outro. 

De forma que a pergunta que temos obrigatoriamente que responder é como se 

determina a direção em que se realiza essa transformação. E essa transformação é 

diferente para cada um dos modos de vida que encontramos, em circunstâncias nas 

quais, se pensamos em termos filéticos, nunca, em nenhum momento da história da 
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filogênese se interrompeu essa relação entre o organismo e o mundo, mas sim, se 

transformou. E não se transformou de qualquer maneira. Temos que entender a 

direção dessa transformação. 

 De que maneira isso é usualmente explicado? Através do conceito de 

informação, não é mesmo? Um conceito claro, central em toda essa Biologia 

contemporânea. Mas temos o direito de perguntar: o que significa esse conceito de 

informação? A que se refere, em termos operacionais? Em termos da estrutura, dos 

afazeres, dos mecanismos que ocorrem aqui - a que se refere? Quando dizemos 

que há informação? Que quer dizer isso? 

 Tenho aqui em minha mão esta chave do quarto em que estou hospedado. 

Esta chave abre a fechadura do quarto. Ponho outra chave, e a fechadura não abre. 

Abro a fechadura, a examino e digo: Ah, essa chave tem a informação para abrir a 

fechadura! Eu diria isso? Não. Porque não? Porque quando digo isso, não estou 

dizendo nada de útil em termos operacionais. Porque se digo: Olhe, o que se passa 

é que a chave tem essa indentação característica que corresponde à indentação 

que há na fechadura, tal que, quando as duas são postas em contato, ocorre um 

movimento que não pode ocorrer de outra maneira. Posso dizer isso, certo? Então, 

é necessária a noção de informação? Não. Porque a noção de informação não é 

operacional. É uma noção metafísica, enteléquica. Não se refere a processos. E se 

conheço o processo, não necessito da noção de informação. 

 Outro dia, no outro hotel em que estávamos, a "chave" era eletrônica: um 

cartão que se colocava em uma fenda e, pronto, se abria a fechadura. Havia 

informação nesse cartão? Havia um tipo de correspondência estrutural que, para 

nós, não é evidente. Quando não é evidente a correspondência estrutural, ou a 
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complementaridade estrutural, então, dizemos que há informação. Dizemos que o 

cartão contém, em código, uma informação que abre a porta. Porque razão digo 

isso em relação ao cartão e não digo em relação a esta chave? Porque nesta chave 

é evidente para mim o mecanismo da complementaridade estrutural. Quando enfio o 

cartão na fenda da fechadura, o que se passa não é evidente para mim.  

 Há informação capturada nesse sistema biológico. Que nos dizemos com 

isso? O que tenho, na realidade, é uma situação de correspondência estrutural. 

Cada vez que temos uma situação de correspondência estrutural ou de 

complementaridade estrutural em um sistema, e não sabemos qual é a matriz 

estrutural que permite essa complementaridade, a noção de informação parece 

adequada. Mas que é metafórica, não tem nenhum valor operacional. 

 Perguntamos, por exemplo, qual é o código neural? O que se está 

perguntando com isso? O que se deseja saber? Evidentemente que quando se tem 

uma situação de complementaridade estrutural podemos falar de códigos. Mas a 

pergunta é: Como se originou essa complementaridade estrutural? Esse é o 

problema. Não é que exista uma complementaridade estrutural que nos permite 

fazer referência a ela, metaforicamente, em termos de códigos. 

 Por exemplo, a situação do DNA e das proteínas. Quando dizemos que o 

DNA codifica as proteínas, o que estamos dizendo? Estou dizendo: "A chave abre a 

fechadura" - isto é o que estou dizendo. Aí podemos mostrar o mecanismo 

operacional. Isolo o DNA e o coloco em um frasco - está codificando algo? Em que 

momento isso é um código? Em que momento esta chave que trago na mão é um 

código para a fechadura? No momento em que está inserida nessa matriz estrutural. 
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Porque se a coloco em outra fechadura, não há informação. A informação aparece 

no momento em que ponho a chave na fechadura que pode abrir. 

 

Pergunta inaudível (em castellano) da audiência (sobre inforação). 

 

Onde está a importância: no componente que digo "codificante" - porque a 

este dou uma atenção preferencial - ou, à matriz estrutural na qual esse 

componente opera com tal componente? Podem vocês separar - vocês que sabem 

mais bioquímica que eu - separar o DNA de toda a maquinaria protéica, metabólica 

de maturação pós-transcripcional que determina o efeito sobre o conjunto 

metabólico que tem o DNA? Podem vocês separar essas coisas? Quando falamos 

modernamente de um gene já não falamos de uma partícula hereditária, quer dizer, 

um gene é uma espécie de "processo" molecular, não tem a ver com moléculas 

particulares. De modo que a noção de informação é muito simples, o que quero 

dizer: é uma metáfora que usamos quando não sabemos qual é a matriz de 

operações sob condições que usamos quando queremos nos referir as situações de 

complementaridade estrutural - e não sabe qual é a matriz estrutural sob a qual 

essa relação de complementaridade ocorre. De forma que posso reclamar aqui, 

nesta sala, o direito a uma Biologia "não-informativa". Ao menos podemos colocar o 

problema e, ingenuamente, perguntar: Que informação é essa?   Gene é informação 

em termos de processos. 

 E, se faço isso, a que vou me referir? Reparem que há algo que se passa 

aqui, nessa Figura 1, que leva da ave ao ovo, e do ovo à ave. Não nos percamos; 

queremos explicar o curso que esta história segue. Essa noção (de informação 
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genética) é metafórica; na realidade não explica. Que temos nós? Sabemos que 

temos sistemas. Sabemos que temos história. Esses são os dois elementos que, 

inevitavelmente, estão postos na situação, por ser a situação que é. Não importa de 

onde a vejamos, de que ponto partamos, parece-me que os elementos centrais 

dessa situação são a natureza sistêmica dos seres vivos e a natureza histórica 

desta transformação dos seres vivos, deste curso de mudanças estruturais que os 

seres vivos seguem. 

 Examinemos essa situação dos sistemas. Vou fazer duas colocações; uma 

relativa ao trabalho de Cuvier, o pai da Paleontologia; outra, ao trabalho que acaba 

de nos aposentar Sérgio Neuenschwander sobre a neurobiologia. 

A natureza sistêmica dos seres vivos apareceu cedo na história da Biologia; 

não é uma noção contemporânea, esteve sempre presente. Teve uma presença 

muito importante no momento em que se fundou a Anatomia Comparada e toda a 

Ciência Natural como a conhecemos até hoje. E uma questão que desponta como 

central, é a participação de Cuvier. 

 Um carnívoro não se qualifica somente pelos dentes que tem: há que 

considerar o sistema digestivo dos carnívoros, o cérebro dos carnívoros, toda a 

contextura muscular dos carnívoros, tudo aquilo que permite a um carnívoro realizar 

seu modo de vida, surge junto com ele. E o que é interessante é que não encontro a 

dentadura de carnívoros em nenhum outro animal, que não seja um carnívoro. E 

essa características condutuais, esses modos de tocaiar e capturar a presa, não 

existem em nenhum outro animal que não sejam estes carnívoros particulares que 

atacam estas presas particulares que comem. Há aspectos da organização de seu 
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sistema nervoso que são próprios desse animal, e que não poderiam chegar a ser 

se esse animal não existisse como uma totalidade.   

 Quer dizer, a situação orgânica é muito interessante porque aí está este 

organismo, como um sistema em um mundo onde se realiza: aqui estão os 

componentes deste organismo; e resulta que estes componentes são com são 

apenas no contexto da existência do organismo do qual fazem parte. Quer dizer, o 

fígado não está por aí atirado na rua. Não encontramos o fígado, nem tampouco o 

DNA em nenhum outro contexto que não seja a existência orgânica do organismo, 

das células. E a segunda coisa interessante que encontramos é que esse sistema, 

por ser um sistema, por sua natureza sistêmica, se encontra em uma situação de 

determinismo operacional; é determinado por sua estrutura. 

Reparem neste peixe (Figura 2). Tem uma grande boca, uma cauda, tem 

órgãos sensoriais que são capazes de detectar quadrados, ou coisas que 

contenham quadrados; e outros que detectam triângulos, ou formas pontiagudas; e, 

em seu interior, tem uma rede neural, um sistema nervoso formado por muitos 

nódulos. Alguns desses nódulos estão conectados com a cauda do peixe, que é um 

órgão efetor, e outros nódulos estão conectados aos órgãos sensoriais. Ocorre que 

quando certos órgãos sensoriais são ativados, esta cauda se move, numa direção 

ou em outra. Quando se ativam estes órgãos (detectores de quadrados) a cauda se 

move e o animal se aproxima; quando se ativam estes órgãos (detectores de 

pontiagudos) a cauda se move e o animal se afasta. No mundo deste bicho há estes 

objetos, que possuem ou são quadrados e triângulos e formas pontiagudas, e 

também existem muitos outros que não exibem nem quadrados, nem triângulos. 
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 Pode esse peixe distinguir um objeto que é um triângulo pequeno, de um 

outro objeto que tem um detalhe pontiagudo? Não, esses objetos são 

indistinguíveis. E todos estes outros objetos que não possuem nem triângulos, nem 

quadrados, não existem para este peixe.  

 Esta é uma questão interessante porque, suponhamos que temos o mesmo 

animal com o mesmo sistema nervoso, mas no qual mudamos a posição dos 

efetores. Suponhamos que a nadadeira da cauda é transportada para a parte 

superior do peixe. Neste caso, o animal, em vez de aproximar-se ou afastar-se do 

local do estímulo, vai subir ou baixar. O que o animal faz, sua conduta, depende da 

estrutura do sistema? 

 Estou fazendo considerações sistêmicas muito gerais. As interações deste 

animal como uma totalidade, no mundo onde opera, estão em um domínio diferente, 

um domínio separado do domínio de existência do mecanismo interno que o permite 

operar neste mundo. Não obstante, a operação deste mecanismo interno gera as 

mudanças posturais que resultam na conduta do sistema no mundo onde está. Mas 

há aqui duas dimensões que são independentes: a dimensão da fisiologia, ou da 

composição interna, e a dimensão da conduta, ou das interações. 

 De modo que não posso esperar que o sistema nervoso contenha aquelas 

coisas que vejo no mundo do animal. Porque as coisas que estão no mundo do 

animal surgem no encontro do animal com seu mundo, e não pertencem à 

dinâmica do sistema nervoso. Por isso se passam as elegantes ilusões de ótica que 

Neuenschwander mostrava em sua palestra, como a da esfera que se move em um 

sentido ou em outro e percebemos não apenas a esfera, mas o sentido de rotação - 

embora o estímulo consista apenas em um padrão de pontos que se movem em 
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uma direção ou outra. Esta ilusão mostra claramente a separação entre o que é 

próprio do animal como um sistema, e o que é próprio de uma dinâmica estrutural 

desse sistema.  

 Não podemos procurar as coisas que são próprias do viver nos componentes 

do organismo, porque estas são duas dimensões que estão desacopladas, 

separadas. De modo que, dentro do organismo, não pode haver nada que contenha 

sua totalidade; não pode existir um "código do viver" nos componentes do animal. 

Não pode por causa dessa situação sistêmica que é inescapável. O mesmo se 

passaria com a situação do sistema imune, de que nos falava Nelson Vaz. Ou seja, 

o sistema não está capturando, nem informando, nem representando coisas. O que 

o animal faz depende de sua totalidade. Não depende de nenhum de seus 

componentes. E não apenas depende da totalidade, mas depende dela em 

interação com o mundo onde está. E mais, o mundo onde o animal está não é o 

mesmo mundo onde existem os componentes. 

 Há um último elemento sistêmico que quero mencionar. A existência desta 

totalidade como tal totalidade em suas interações com o mundo, é condição de 

existência destes componentes. Porque se não existe esta totalidade, tampouco 

existem os componentes porque as condições que tornam possível a existência 

destes componentes não se dão, e o bicho se desintegra.  

 

 

Quer dizer, em um sentido estrito, temos uma situação do seguinte estilo 

(Figura 3): aqui temos o organismo, aqui temos o mundo em que este organismo 

está, aqui tenho a composição estrutural do organismo, e aqui, nestas flechas, 
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temos a interação entre a composição estrutural do organismo e o organismo como 

uma totalidade. Então, isto (Fig. 1A) é condição de existência disto (Fig. 1C) e 

mutuamente, isto (Fig. 1C) é condição de existência disto (Fig. 1A). Se em qualquer 

momento de sua história o organismo não satisfaz a congruência de sua interação 

com o mundo, morre e os componentes se desintegram. Então, se isso vai se 

transformar, a transformação, a mudança estrutural que ocorre em qualquer 

interação, é instalada pela dinâmica estrutural dos componentes do sistema. Mas, 

se essa mudança não é uma mudança consistente com a realização animal/mundo, 

o sistema se desintegra. De modo que o que podemos esperar que se passe é a 

história enquanto o organismo satisfaz seu viver; enquanto está vivo o que 

podemos esperar que se passe, é que a estrutura mude segundo as mudanças das 

relações do organismo com o mundo. Ou, o sistema se desintegra.  

Quer dizer, essa estrutura é a plasticidade que o animal tem. De todas as 

mudanças possíveis que vão surgir, a direção da mudança é tal - enquanto o 

organismo sobrevive - se as mudanças são mudanças com conservação do 

organismo, as mudanças que surgem na direção das transformações estruturais 

que são dadas, limitadas, restringidas pela história do organismo com o mundo. 

Esse animal poderia seguir outra história. Este componente poderia mudar em outra 

direção. Mas as mudanças que vão ocorrer enquanto o animal está vivo estão 

limitadas pelas mudanças estruturais.  

 É por isso que o animal aprende a ver. E o problema que surge... Quando 

temos um cão dálmata (Figura 4) (a ilusão de ótica), e temos as células do córtex 

(que nos dizem), sim, esta mancha faz parte do cão e não do fundo. Mas o que 

estabelece que isso seja significativo, que este cão surja aí em nossa percepção; o 
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cão como uma distinção é significativa em nossa existência como animais que 

vivem em um mundo onde há cães dálmatas e outras coisas. É inevitável. Esta 

flecha (relação bicho/mundo, Fig. 3), ou seja, esta relação, tem incidência sobre o 

modo pelo qual a dinâmica do organismo muda a história. Isso é o que chamamos 

de aprendizagem. Então, esses neurônios aprenderam a distinguir um cão dálmata 

nesse quadro de manchas brancas e negras (Figura 4), porque pertencem a um 

organismo que vive em um mundo no qual existem cães dálmatas. Ou seja, os cães 

dálmatas existem como entidades significativas. 

 

Ah, e se isso se passa durante a ontogênese, pode passar-se também 

durante a filogênese? Certamente. No caso da ontogênese, onde está a plasticidade 

estrutural? Está no sistema nervoso. No caso da filogênese, onde está a 

plasticidade estrutural? Na estrutura inicial deste ovo. 

Vamos nos colocar em uma situação histórica de sucessão transgeracional 

(Figura 5). Suponhamos que aí está o ancestral; o seu mundo, e sua estrutura 

interna, resultante de sua história filogenética. O curso que segue a história se 

determina momento a momento, na qual as mudanças estão limitadas pela 

conservação da relação particular animal/mundo que caracteriza esse animal. O 

curso se determina momento a momento e o limite que determina a direção da 

transformação é o tipo da relação particular animal/mundo que se realiza nesta 

história.  

Quando tiramos um animal do mundo e o colocamos empalhado em um 

museu, o que estamos tirando não é um animal, mas sim uma relação 

animal/mundo. Portanto, a relação animal/mundo da qual esse animal surgiu é típica 
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desse animal e quando tiro um animal de seu mundo estou tirando também história 

de uma relação animal/mundo, porque quando não tenho isso, não tenho o animal. 

É uma mudança histórica. 

 A pergunta agora é: O que se passa se essa relação conservada - porque 

quando esse animal se reproduz, a relação se conserva - o que se passa quando 

essa relação muda? Se no salto transgeracional essa relação não se conserva, se 

muda alguma das infinitas dimensões que essa relação tem, aí vamos ter duas 

situações. Na primeira situação, muda a relação. Pode o animal entrar neste novo 

mundo? Pode, porque sua estrutura nesse momento permite essa nova realização. 

E o que vai se passar com seus componentes? Seus componentes vão mudar de 

modo a tornar possível essa nova relação. , e em uma nova situação posterior 

vamos encontrar um animal que é assim (?) e que está em um mundo assim (?). E, 

neste outros caso (?), que se passa se o mundo, se a relação é esta (?). Vai se por 

assim, (?) e no momento seguinte, vamos encontrar uma situação assim (?) com um 

animal que é assim (?) em um mundo que é assim (?) (deletar este trecho? 

impossível de compreender devido a múltiplas referências a um gráfico não 

disponível) 

 Claro, porque os componentes do animal têm como condição de existência a 

relação animal/mundo, então, nessa transformação, ou os componentes mudam de 

forma a permitir a realização da nova relação animal/mundo que se está 

conservando, ou o animal se desintegra. 

 De modo que o que temos aqui é o que temos chamado de uma deriva 

estrutural transgeracional, na qual ocorrem duas coisas. No caso do sistema 

nervoso, a plasticidade está na estrutura do sistema nervoso; a estrutura muda de 
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acordo com a história que está se realizando. O cérebro de qualquer ser humano é 

diferente de todos os demais e permite a cada pessoa fazer as coisas que lhes são 

próprias. 

 

(comentário inaudível da audiência sobre a adaptação)  

 

A adaptação nunca se perde; a adaptação está dada. Se a adaptação se 

perde o animal está fora dessa história. Quer dizer que não estamos nos adaptando 

todo o tempo. Ah, então vais me dizer “como não”? .Não, naturalmente que não, 

porque quando você nasceu, Sérgio, você nasceu "Sérgio" em uma história em que 

outros animais como você estavam realizando sua história, de forma que o cérebro 

que você tem é apropriado à realização dessa história, de seu modo de ser, porque 

é resultado dessa história. 

 O cérebro humano surgiu nessa história do viver humano, que é uma 

modificação ancestral do viver de macacos. Então, você nasce e - como diz 

Maturana - está nessa confiança. A mariposa nasce na confiança de que vai 

encontrar um campo com flores. Você nasce e está na confiança de que penetrou 

em um mundo humano no qual você vai realizar sua humanidade. Porque você é o 

resultado da realização da humanidade através da história, a partir de uma ancestral 

que não era humano. Neste gráfico (Fig. 5), este é Sérgio, e este é o Homo erectus. 

Porque o central é a relação animal/mundo que é conservada; não é a estrutura. A 

estrutura vai mudar de um modo que permite a realização histórica dessa deriva, 

que é a realização dessa nova história da relação animal/mundo, ou o animal se 
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desintegra, ou vai formar uma outra coisa. De modo que o genótipo, a estrutura, 

segue ao fenótipo, organismo, na história, inevitavelmente. 

 Uma segunda coisa é que esses animais são os atores principais de suas 

transformações históricas, e não meramente pacientes do que se passa, tanto na 

ontogênese quanto na filogênese. Creio que podemos afirmar isso com base nas 

considerações sistêmicas que fizemos aqui. Era isso o que queria lhes dizer. 

 

(palmas) 

(perguntas não registradas) 

 

Não. Suponha que temos uma mudança... Estou falando do genótipo, da 

estrutura inicial, qualquer que seja, a condição, no desenvolvimento ou na deriva 

filogenética, essa estrutura no momento inicial da história, é o genótipo. Suponha 

que temos uma transformação pontual do genoma, que ocorre por conta de um raio 

cósmico ocasional. Que acontece aos animais quando sofrem mutações pontuais 

em seu genoma? Em 99% dos casos, se a mudança é expressa, morrem; e se não 

se expressa, a mutação é neutra. Cada organismo carrega uma enorme quantidade 

de mutações neutras. E não carregam mutações deletérias. Como poderia ser de 

outro modo? 

 Imagine qualquer sistema, por exemplo, um televisor. Em um dado momento, 

altera-se radicalmente um componente do televisor. Que acontece? Continua a 

funcionar o televisor? Naturalmente que não. Porque, ou essa mudança vai 

acompanhada de outras mudanças na matriz sistêmica, de maneira que a matriz 

sistêmica continua viável, ou seja, se é que essa mudança altera a matriz sistêmica, 



 18 

ou, o operar é interrompido. Um mecânico de automóveis sabe disso; mas o 

geneticistas, ainda não. 

 

Comentário: não são sempre deletérias... 

 

As mudanças relevantes na filogênese não são mudanças no genoma. Há infinitos 

exemplos dessa situação. Não temos tempo para discutir isso agora, mas muitas 

mudanças relevantes na filogênese não são mapeadas no genoma. E não têm 

porque ser de outra forma. Penso que o genoma é um dos aspectos mais 

conservados da estrutura, senão o mais conservado. E essa grande conservação do 

genoma é esperável; poucas mudanças, ou muitas mudanças neutras - que é o que 

se passa. 

 

Comentário: A idéia então é que as alterações não são geradas por processos 

externos, nem internos; elas vêm do processo de conhecimento, vêm da relação 

entre os dois, vem da informação. 

 

Certo. Mas temos essa relação de correspondência estrutural que não pode ser 

rompida. Qualquer situação de correspondência estrutural de um animal que está 

em um mundo em perfeita complementaridade estrutural, é como se o animal 

trouxesse esse mundo com ele. Você diz que o mundo o "informou". A visão 

clássica, diz que o mundo, através da seleção natural, lhe deu "forma". Dar "forma", 

"informar", informação. 
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Comentário de Miriam Graciano: Vou fazer um comentário esclarecedor porque o 

espanhol, às vezes, dificulta acompanhar o raciocínio que Jorge está fazendo. Mas, 

no trecho da palestra em que ele falou da chave e do cartão que abriam a fechadura 

- a gente pensa que o cartão magnético tem informação e a chave não tem 

informação - acho que dá para retomar aqueles exemplos. O que se passa aí? A 

chave não tem plasticidade estrutural, Mas um ser vivo tem plasticidade estrutural. 

Então, quando você coloca um ser vivo em outra "fechadura", ele abre essa outra 

"porta".  

 

Claro. E esta questão de que o sistema nervoso capta informação do meio 

durante a ontogênese, e durante o viver condutual, o sistema nervoso capta 

informação. Quer dizer, o meio informa o sistema. Durante a Filogênese, o meio 

informa o genoma. Isso é o que diz o comentário anterior. E isso é o que se diz, 

usualmente. E o que subjaz a isso é uma complementaridade estrutural que não se 

consegue explicar, porque parece que requer algo especial. Quando a explicação 

clássica em Biologia não é preformista, reducionista, é vitalista, há uma força vital, 

uma enteléquia que orienta, que dá a direção às mudanças. Ou seja, há algo que se 

dirige para um ponto, ou há algo que contém as propriedades. São as duas 

maneiras clássicas, históricas, de explicar na Biologia. 

 O que estou, meio presunçosamente afirmando aqui, é que podemos olhar 

essa situação de uma maneira sistêmica, levar a sério que estamos lidando com 

sistemas, com sistemas que têm a mudança como condição de existência. Então 

podemos encontrar uma maneira de encarar essa problemática sem fazer referência 

a essas questões conceituais incômodas, por assim dizer. Não diria que ganhamos 
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uma heurística poderosa com essa atitude. Eu e Sérgio, que somos neurobiólogos, 

não poderíamos trazer aqui neurobiólogos com uma visão mais clássica, dizer-lhes 

tudo isso que dissemos, e depois dizer a eles que, ao voltar a seus laboratórios, não 

devem prosseguir como tipo de experimentos que fazem, mas sim adotar esses 

outros experimentos... Não se pode fazer isso. Mas, sim, se pode chamar a atenção 

para esse outro modo de fazer perguntas que, sim, pode abrir caminhos, que, sim, 

tem uma heurística. Tanto na neurociência, como no estudo do desenvolvimento, 

quanto na filogênese e na evolução. 

 

Comentário em parte inaudível, que menciona como se situa a seleção natural nisto 

tudo. 

 

Não mencionei em momento algum a seleção natural. Disse tudo o que disse 

e não precisei mencionar a seleção natural. Não foi necessário. 

 

Comentário em parte inaudível, 

 

A mudança surge no organismo, muda o modo de vida que está sendo 

conservado, e portanto, certas relações estruturais que antes estavam restringidas 

de mudar por essa condição sistêmica, se tornam abertas para mudança, e outras 

que antes podiam mudar, agora se tornam restringidas. Isso tem a ver com um a 

mudança na relação animal/mundo, não com uma mudança apenas no mundo. A 

mudança na relação animal/mundo pode surgir de infinitas maneiras na 

contingência histórica. 
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Lista de Figuras (legendas)  

 

Figura 1. Três estágios na vida de uma garça: no ovo (1A), como pinto em vida livre (1B) e como 

garça adulta (1C), que põe um ovo. Nesses estágios, mudam as relações do animal com seu meio. 

 

Figura 2. Um peixe, seu sistema nervoso, seus sensores e efetores. 

 

Figura 3.  A relação animal/mundo.  (A)ser vivo <--> (B) organismo <--> (C) meio). 

 

Figura 4. A não ser que o leitor já conheça essa figura, é provável que suas manchas brancas e 

pretas não façam nenhum sentido. No entanto, talvez a sugestão de que ela contém um cão dálmata, 

faça o animal, daí por diante, visível. 

 

Figura 5. Filogênese. 

 


