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 O que se nota em nossas universidades é a ignorância sobre os próprios rudimentos da teoria darwiniana.  

O desgaste do termo ‘revolução’ exige a busca de outro para os casos de gigantescos avanços científicos. 
Caso da incomparável renovação proposta por Charles Darwin (1809-1882), dividida em duas obras primas. 
Com certeza, na badaladíssima A Origem das Espécies [1859] (Edipro, 2018). Ainda mais, contudo, em The 
Descent of Man [1871], sem boa tradução, por incrível que pareça. 
 
Ao longo de século e meio, as ideias originais de Darwin passaram por quatro reciclagens atualizadoras, 
denominadas “neodarwinismos”: 1) o do alemão August Weismann (1834-1914); 2) o da chamada ‘Síntese 
Moderna’ (1930-1960); 3) o ‘molecular’, decorrente da revelação da estrutura do DNA; 4) e o do ‘gene 
egoísta’, proposto pelo famoso zoólogo Richard Dawkins, também inventor da natimorta ‘memética’. 
 
Desde a virada do milênio, está em curso a quinta revisão, chamada de “síntese expandida”. Resultante de 
três fatores. Por um lado, o advento da Epigenética, área da biologia que estuda três tipos de mudanças 
fenotípicas não causadas por alterações na sequência do DNA. Por outro, razoável conhecimento sobre a 
hereditariedade cultural, tanto de comportamentos, quanto simbólica. Com destaque para a hipótese de ‘co-
evolução gene-cultura’. 
 
Este quinto progresso da teoria darwiniana teve uma de suas melhores exposições no livro Evolução em 
Quatro Dimensões, de Eva Jablonka e Marion J. Lamb, em excelente tradução do jornalista científico Claudio 
Angelo (Companhia Das Letras, 2010). Obra que está muito longe de qualquer obsolescência, embora 
relativamente antiga, pois lançada, em 2005, pela editora do MIT.  
 
O que se nota em nossas universidades, porém, é ignorância sobre os próprios rudimentos da teoria 
darwiniana. Não se domina a própria noção de “seleção natural”, genial conjectura que aguardou uns dez 
anos para ser publicada. Nem se conhece sua intrigante adequação ao gênero Homo, ao sapiens e à civilização, 
que ainda precisou esperar mais doze anos. Pior: são extremamente frequentes as referências à teoria da 
evolução - no singular - como se não existissem, ao menos, mais meia dúzia pós-Darwin. E permanece 
generalizado o equívoco de que as ideias de Darwin só digam respeito à biologia. 
 
Esta última deficiência talvez seja a mais compreensível, pois são poucos os pesquisadores brasileiros que 
perceberam a utilidade cognitiva da conjectura de Darwin para outras disciplinas, das ciências e das 
humanidades. Mas eles existem, como estão revelando os episódios mensais do ciclo temático promovido pelo 
Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA/USP).  
 
Depois de uma abertura, de caráter histórico-pedagógico, feita pelo conhecido especialista uspiano Nelio 
Bizzo, foi o filósofo Paulo Abrantes, da Universidade de Brasília, a deixar bem claro o generalizado alcance 
do chamado “darwinismo”, muito além de analogias. No terceiro encontro, foi a vez do direito constitucional, 
graças à contribuição do jurista Fábio Portela Lopes de Almeida, do TST. Sua tese de doutorado, intitulada 
Constitution – A Darwinian Evolution of a Societal Structure, publicada na Alemanha, pela editora Nomos, 
é ótima análise da emergência e do desenvolvimento do civilizador constitucionalismo. 
 



 

 

Ainda mais inaudito é o assunto da próxima conversa, agendada para a tarde do 7 de junho. Certamente, não 
será fácil explicar para leigos, em prosa, como a teoria darwiniana ajuda a entender a transição do universo 
quântico (em geral tido como, exclusivamente, subatômico) à realidade que enxergamos.  
Tal proposição tem prosperado, desde 2003, graças à pioneira pesquisa do físico americano, de origem 
polonesa, Wojciech H. Zurek, do laboratório Los Alamos. E foi tema de recente tese de doutorado de Roberto 
Dobal Baldijão, no Instituto de Física da Unicamp, com o título Quantum Darwinism and Contextuality.  
 
Ótima apresentação desta tese, pelo jornalista científico José Tadeu Arantes, saiu no boletim Agência Fapesp, 
do último 29 de março. A certa altura, diz que “a interação de um sistema físico com o seu ambiente seleciona 
certos comportamentos e descarta outros. E que os comportamentos triados por esse tipo de ‘seleção natural’ 
são exatamente aqueles que correspondem à descrição clássica”. 
 
Então, a pergunta que se impõe é a seguinte: qual seria mesmo o cerne da teoria darwiniana, chamado, por 
alguns, de “princípio filosófico” e, por outros, de “algoritmo”? Algo capaz de ser tão útil, desde as ciências 
da vida até a mecânica quântica, passando pela teoria constitucionalista? 
 
A resposta não é simples: novidades capazes de se reproduzir costumam resultar, ou emergir, da contradição 
entre imensas variações endógenas e fortes pressões exógenas. As variantes com mais chances de vingar são 
as que subsistem a modos de triagem impostos, por antinomia, entre, de um lado, uma quase completa 
aleatoriedade e, de outro, a poderosa imposição de limites.   
 
Não será mera coincidência se houver alguma semelhança com o que tem sido, confusamente, chamado de 
‘dialética’. Mas esta é uma outra história, que só pode ficar para outra coluna.  
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