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Da ciência política à economia, autor
amplia alcance da teoria darwinista
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O naturalista britânico Charles Darwin
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Nada na biologia faz sentido sem a ajuda da teoria da
evolução. Da diversidade de espécies na Era dos
Dinossauros às variações da cor de pele entre
humanos, tudo o que diz respeito ao funcionamento
da vida pode ser iluminado pelas ideias do
naturalista britânico Charles Darwin –e a validade de
suas teses do século 19 tem se estendido cada vez
mais para outros ramos do conhecimento.

A ampliação do poder explicativo da teoria é o tema de "Amor à Ciência:
Ensaios sobre o Materialismo Darwiniano", novo livro do economista José Eli
da Veiga, 69, professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da USP.

Veiga, especialista em desenvolvimento sustentável, traça a genealogia
intelectual do darwinismo e transita por ciência política, neurociência e
mecânica quântica (além de economia) para explicar como a "maior ideia que
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um ser humano já teve" (segundo a memorável expressão do filósofo Daniel
Dennett) ultrapassou as fronteiras da biologia.

Parece muita coisa para um livro de 146 páginas, mas uma virtude da obra é a
capacidade de destilar uma espécie de "darwinismo concentrado" em poucos
parágrafos, aos quais o leitor sempre pode voltar quando precisar de uma
base sólida.

Tomando de empréstimo as reflexões teóricas do ornitólogo e historiador da
ciência Ernst Mayr (1904-2005), o autor mostra que a teoria da evolução,
conforme formulada em "A Origem das Espécies" (publicada em 1859 e
ampliada ao longo dos 150 anos seguintes), na verdade é um nexo que une
cinco teorias, da ascendência comum de todos os seres vivos ao gradualismo
que caracteriza a diversificação das espécies.

Praticamente não existem desafiantes sérios à validade desses cinco pilares.

PLURALISMO

Para muitos biólogos "ortodoxos", a seleção natural estaria restrita apenas ao
sucesso reprodutivo dos indivíduos –combate no qual quem tem mais
descendentes ganha–, e o único processo gerador de novidades evolutivas
seria o aparecimento e espalhamento de novos genes. Nesse caso, chegou-se a
definir evolução como simples "mudança de frequência de genes em
populações".

Tem havido mudanças significativas nesse cenário, embora elas ainda estejam
longe de convencer a maioria dos cientistas, e Veiga acerta ao mostrar que
essa visão mais plural dos processos evolutivos já estava presente nos
trabalhos originais de Darwin.

Pouca gente sabe que ele era "lamarckista", ou seja, acreditava na capacidade
de transmissão aos descendentes de características adquiridas ao longo da
vida –ideia popularizada pelo francês Jean-Baptiste Lamarck.

Além disso, em seu trabalho pioneiro "The Descent of Man" ("A Ascendência
do Homem"), Darwin propôs que a seleção natural poderia favorecer
características como o altruísmo e a moralidade por meio do efeito positivo
que elas teriam sobre grupos humanos vistos em conjunto, e não sobre
indivíduos.

Ambas as ideias andam sendo retomadas por pesquisadores, ainda que não
haja um consenso sobre a relevância desses mecanismos para o quadro geral
da evolução.

Seja como for, está cada vez mais claro que não faz sentido pensar fenômenos
humanos –da estrutura das mentes às interações sociais e políticas– sem
levar em conta o arcabouço teórico e empírico formulado por Darwin e seus
sucessores.

Quando grupos sociais são estudados como unidades sob a ação de pressões
evolutivas, com suas estratégias formuladas como adaptações equivalentes às
biológicas, o potencial generalizador do enfoque darwinista se fortalece.

No livro não há menção aos debates entre darwinismo e uma visão
exclusivamente culturalista do ser humano. Mais uma vez, o que está claro é
que uma visão segundo a qual a cultura é o fator único ou dominante na
criação de comportamentos humanos não se sustenta.

Há uma interação de mão dupla entre biologia e cultura, mas que não teria
como se estabelecer sem as bases lançadas pela história evolutiva que nos liga
aos grandes símios africanos e ao resto das formas de vida da Terra.

Amor à Ciência: Ensaios sobre o
Materialismo Darwiniano
Autor José Eli da Veiga 
Editora Senac São Paulo 
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A Vantagem Humana

Suzana Herculano-Houzel

De: R$ 54,90

Por: R$ 32,90

Comprar

A Verdade da Religião
Cristã

Hugo Grotius

De: R$ 51,20

Por: R$ 49,90

Comprar

Charles Darwin só não é tratado como Deus por não ter sido dele toda a obra científica que
apresentou, ele deu corpo ao esforço, trabalho e pesquisa de milhares de pessoas que
dedicaram suas vidas a um determinado estudo antes dele. E outra que ser tratado como Deus
é algo humilhante e constrangedor para um cientista. É fato que até empenham no
reconhecimento dos seus feitos, mas jamais quer ser bajulado e idolatrado do jeito que as
religiões fazem aos seus deuses.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Procurador de São Paulo conta história do PCC em livro

"A Sutil Arte de Ligar o F*da-se" sugere maneiras de praticar o desapego

"Mães Arrependidas" traz depoimentos de mulheres que lamentam ter dado à luz

Historiador contesta versão oficial sobre assassinato dos Romanov

Refugiado narra em livro como escapou do Estado Islâmico

Ver todos os comentários (1)

Termos e condições

Assine

comentários

Caro leitor,

a área de comentários é exclusiva para assinantes da Folha. Queremos que
você continue conosco e o convidamos a assinar o jornal – os valores
começam em apenas R$ 1,90 no primeiro mês na versão digital.

JADER MATIAS (10h15) há 12 minutos  0   0   Denunciar

O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem

 Responder

Comprar

Astrofísica Para
Apressados

Neil Degrasse Tyson

De: R$ 39,90

Por: R$ 23,90

Comprar

Religião, Modernidade
e Pós-Modernidade

José J. Queiroz, Maria Luiz
Guedes, Angela Maria Lucas
Quintiliano

De: R$ 31,50

Por: R$ 18,90

Comprar

recomendado

 

Como uma
mudança nos polos
magnéticos da
Terra pode nos…

Empresas buscam
líderes inspiradores
- Senac | Estúdio
Folha

Estúdio Folha

Descubra a
importância de ter
uma Coifa na sua
cozinha

(Tramontina)

Patrocinado

Começou a primeira
Black Friday da
Suvinil: descontos
de até 20% em…

(Suvinil)

Patrocinado

 

Distanciamento de
intelectuais ajudou
o populismo, diz
chanceler português

Por gostar de
elefantes, Trump
veta importação de
troféus de caça

Chegou o Jaguar E-
PACE. O SUV
compacto da Jaguar

(Jaguar)

Patrocinado

Renda Fixa: faça
uma simulação de
seus investimentos

(XP Investimentos)

Patrocinado

 COMPARTILHAR
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