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 Prefácio 

  

   

  Escrevi este livro na convicção de que nossa exis tência já foi 

o maior de todos os mistérios, mas deixou de sê-lo.  Darwin e Wallace o 

desvendaram, embora durante algum tempo ainda devam os continuar a 

acrescentar notas de rodapé à sua solução. Escrevi este livro porque me 

surpreendi com o número de pessoas que não só parec iam desconhecer a bela 

e elegante solução para o mais profundo dos problem as como também, 

incrivelmente, em muitos casos nem sequer estavam c ientes de que havia um 

problema a ser solucionado! 

  

  Refiro-me ao problema do design complexo.* 1 O computador em 

que escrevo estas palavras tem por volta de 64 kilo bytes de capacidade de 

                                                 
1 * O termo design nesta tradução significa a organiz ação das partes de um 
todo conforme ela influencia o funcionamento, a uti lização, as qualidades 



armazenamento de informação (cada byte armazena um caractere de exato). O 

computador foi projetado conscientemente e construí do deliberadamente. O 

cérebro com o qual o leitor entende minhas palavras  é um arranjo de cerca 

de 10 milhões de quiloneurônios. Muitos desses bilh ões de células 

nervosas têm mais de mil "fios elétricos" que as co nectam a outros 

neurônios. Além disso, no nível genético molecular,  cada uma dos mais de 

1 trilhão de células do corpo contém cerca de mil v ezes mais informação 

digital codificada com precisão do que todo meu com putador. A 

complexidade dos organismos vivos só encontra paral elo na eficiência 

elegante de seu design visível. Se alguém achar que  um design tão 

complexo não clama por uma explicação, eu desisto. Não, pensando bem, não 

desisto, pois um de meus objetivos neste livro é mo strar algo das 

maravilhas da complexidade biológica àqueles cujos olhos ainda não se 

abriram para elas. Mas é claro que, tendo evocado o  mistério, meu outro 

grande objetivo é desfazê-lo novamente, explicando sua solução. 

Explicar é uma arte difícil. Pode-se explicar algo de modo que o 

leitor entenda as palavras; e pode-se explicar algo  de modo que a pessoa 

se sinta tomada pelo assunto. Para conseguir este ú ltimo resultado, por 

vezes não basta exibir os dados de forma desapaixon ada. Há que se tornar 

um advogado e lançar mão de todos os truques dessa profissão. Este livro 

não é um frio tratado científico. Há outros livros sobre o darwinismo que 

o são, muitos deles excelentes e informativos, deve ndo ser usados ao lado 

deste. Confesso que, longe de ser desapaixonado, es te livro tem algumas 

partes escritas com tal paixão que, numa revista ci entífica 

profissional,bem poderia suscitar comentários. É cl aro que procura 

informar, mas também tenta persuadir e até - não há  presunção em declarar 

um objetivo- inspirar. Quero inspirar o leitor com uma visão de nossa 

existência como um mistério de dar frio na espinha,  e simultaneamente 

quero transmitir o entusiasmo por se tratar de um m istério com uma 

solução elegante e ao nosso alcance. Mais ainda, qu ero persuadir o leitor 

de que a visão de mundo darwiniana não apenas é ver dadeira, mas é também 

                                                                                                                                                           

estéticas desse todo. Pode aplicar-se a uma obra hu mana que foi projetada 
deliberadamente, como o design de uma máquina, por exemplo, ou à 
organização de um ser vivo, de um de seus Órgãos, d e uma molécula etc. No 
caso dos seres vivos, esse design tem como causa, p ara os darwinistas, a 
seleção natural; para os criacionistas, o desígnio divino. Nessa mesma 
linha, o termo designer é usado para indicar o resp onsável pelo design: 
um projetista ou artífice no caso de produtos criad os pelo homem, ou, no 
caso dos seres vivos, a seleção natural como supõem  os darwinistas ou um 
Criador sobrenatural como postulam os criacionistas . (N. T.) 
   
 



a única teoria conhecida que poderia em princípio s olucionar o mistério 

de nossa existência. Isso faz dela uma teoria dupla mente satisfatória: há 

boas razões para crer que o darwinismo vale não só para este planeta, mas 

para todo o universo, onde quer que se encontre alg uma forma de vida. 

Há um aspecto em que me declaro muito diferente dos  advogados 

profissionais. Advogados e políticos são pagos para  exercer sua paixão e 

seu poder de persuasão em prol de um cliente ou de uma causa em que eles 

podem não acreditar em seu foro íntimo. Nunca fiz i sso, e nunca farei. 

Posso não estar sempre certo, mas dedico-me apaixon adamente à verdade e 

nunca digo algo que não acredito ser verdade. Lembr o-me de como fiquei 

chocado ao visitar uma sociedade universitária de d ebates para discutir 

com criacionistas. Durante o jantar após o debate, coube a mim sentar ao 

lado de uma moça que fizera uma intervenção razoave lmente convincente em 

favor do criacionismo. Ela claramente não podia ser  criacionista, por 

isso pedi que me contasse honestamente por que fize ra aquilo. Ela admitiu 

com franqueza que estivera apenas exercitando seus dotes polêmicos, que 

lhe parecia mais estimulante advogar em prol de uma  convicção que ela 

mesma não partilhava. Parece que é costume desse ti po de sociedade 

indicar aos oradores qual lado devem defender, pouc o importando quais 

sejam suas crenças pessoais. Eu viera de longe para  cumprir a 

desagradável tarefa de falar em público justamente porque acreditava na 

verdade da posição que devia expor. Quando descobri  que os membros 

daquela sociedade estavam usando minha exposição co mo pretexto para jogos 

argumentativos, decidi recusar futuros convites de sociedades que 

patrocinam esse tipo de atitude insincera em questõ es em que está em jogo 

a verdade científica. 

Por razões que não me são inteiramente claras, o da rwinismo 

parece ter maior necessidade de defesa do que outra s verdades igualmente 

bem estabelecidas de outros ramos das ciências. Mui tos de nós não 

entendemos nada de física quântica ou das teorias d e Einstein sobre 

relatividade especial e geral, mas isso não nos lev a a fazer oposição a 

essas teorias! Mas o darwinismo, ao contrário do "e insteinismo" parece 

ser visto como legítimo saco de pancadas por crític os de todos os graus 

de ignorância. Suponho que um dos problemas do darw inismo, como bem 

observou Jacques Monod, é que todos pensam entendê- lo. Com efeito, trata-

se de uma teoria notavelmente simples - pensando be m, até mesmo infantil 

em comparação com quase todas as teorias da física e da matemática. 

Essencialmente, ela se resume à idéia de que a repr odução não aleatória, 

conjugada à variação hereditária, terá conseqüência s de grande alcance 



uma vez que estas tenham tempo para ser cumulativas . Mas temos boas 

razões para crer que essa simplicidade é enganadora . Vale lembrar que, 

por mais simples que ela pareça, ninguém pensou nes sa teoria antes de 

Darwin e Wallace, em meados do século XIX, quase du zentos anos depois dos 

Princípios de Newton e mais de 2 mil anos depois qu e Eratóstenes mediu a 

Terra. Como é possível que uma idéia tão simples nã o tenha sido 

descoberta por pensadores do calibre de Newton, Gal ileu, Descartes, 

Leibniz, Hume e Aristóteles? Por que ela teve de es perar por dois 

naturalistas vitorianos? O que havia de errado com os filósofos e 

matemáticos que a deixaram escapar? E como pode ser  que uma idéia tão 

poderosa ainda seja tão estranha aos olhos do grand e público? 

É quase como se o cérebro humano tivesse sido espec ificamente 

concebido para não entender o darwinismo, para achá -lo inacreditável. 

Tome-se como exemplo a questão do "acaso", tantas v ezes 

melodramaticamente adjetivado como acaso cego. A ma ioria das pessoas que 

atacam o darwinismo agarra-se com avidez indecorosa  à idéia errônea de 

que nele tudo é acaso e aleatoriedade. Uma vez que a complexidade dos 

seres vivos encarna a própria antítese do acaso, ob viamente quem pensar 

que o darwinismo se resume ao acaso não terá dificu ldade em refutá-lo! 

Uma das minhas tarefas será destruir o mito sofrega mente acalentado de 

que o darwinismo é uma teoria do "acaso". Outro fat or que talvez nos 

predisponha a não acreditar no darwinismo está em n osso cérebro, que foi 

feito para lidar com eventos em escalas de tempo ra dicalmente diferentes 

daquelas que caracterizam a mudança evolutiva. Esta mos equipados para 

observar processos que se desenrolam em segundos, m inutos, anos ou, no 

máximo, décadas. O darwinismo é uma teoria de proce ssos cumulativos tão 

lentos que se desenrolam ao longo de milhares e mil hões de anos. Todos os 

nossos juízos intuitivos sobre o que é provável mos tram-se errados por 

larga margem. Nosso refinado instrumental de cetici smo e teoria da 

probabilidade subjetiva erra tanto o alvo justament e por ser calibrado - 

ironicamente, pela própria evolução para atuar no â mbito de algumas 

décadas. Escapar da prisão dessa escala de tempo fa miliar requer um 

esforço de imaginação, tarefa que procurarei facili tar ao leitor. 

Um terceiro elemento que talvez predisponha nosso c érebro a 

resistir ao darwinismo deriva de nosso grande suces so como designers 

criativos. Nosso mundo é dominado por prodígios de engenharia e obras de 

arte. Estamos inteiramente acostumados à idéia de q ue a elegância 

complexa indica um design fabricado, premeditado. E ssa é talvez a razão 

mais forte para a crença, partilhada pela imensa ma ioria das pessoas em 



todas as épocas, na existência de alguma divindade sobrenatural. Foi 

necessário um grande salto imaginativo para que Dar win e Wallace vissem 

que, ao contrário do que sugere a intuição, há um m odo diverso e bem mais 

plausível - tão logo o entendamos para explicar o s urgimento do "design" 

complexo a partir da simplicidade primeira. Um salt o imaginativo tão 

grande que até hoje muita gente ainda não parece di sposta a arriscá-lo. O 

propósito central deste livro é ajudar o leitor a d ar esse salto. 

Todo autor espera que seus livros tenham um impacto  duradouro, e 

não meramente efêmero. Mas todo advogado, além de e xpor os elementos 

atemporais de sua defesa, deve também responder àqu eles advogados 

contemporâneos de opinião oposta ou aparentemente o posta. Há o risco de 

que algumas discussões, tão acaloradas hoje, venham  a parecer 

terrivelmente ultrapassadas nas décadas vindouras. Como já se notou 

várias vezes, é paradoxal que a primeira edição de A origem das espécies 

represente uma exposição do darwinismo superior à d a sexta edição. Isso 

porque Darwin sentiu-se progressivamente obrigado a  responder às críticas 

que seus contemporâneos fizeram sobre a primeira ed ição - críticas que 

hoje nos parecem tão datadas que as réplicas de Dar win só atravancam e às 

vezes até desencaminham a leitura. Não obstante, ma is vale não ceder à 

tentação de desconsiderar as críticas contemporânea s ditadas pela moda, 

ainda quando pareçam ser fogo de palha - por razões  de cortesia não só 

para com os críticos como sobretudo para com os lei tores desnorteados. 

Tenho lá meu palpite privado sobre quais capítulos deste livro hão de 

revelar-se efêmeros por esse motivo, mas o julgamen to caberá ao leitor - 

e ao tempo. 

Fico triste em saber que algumas amigas (poucas, po r sorte) 

encaram o uso do pronome impessoal masculino como m arca de exclusão das 

mulheres. Se fosse o caso de proceder a uma exclusã o (o que não 

acontece), acho que preferiria excluir os homens; m as quando fiz uma 

tentativa de me referir a meu leitor abstrato como "ela", uma feminista 

acusou-me de condescendência paternalista: eu dever ia ter escrito "ele-

ou-ela" e "dele-ou-dela". Não há problema em fazê-l o quando não se dá 

importância à língua, mas então eu não teria direit o a leitores de nenhum 

dos sexos. Neste livro, voltei às convenções corren tes quanto ao uso dos 

pronomes. Refiro-me ao "leitor" com o gênero mascul ino, mas não estou 

pensando especificamente em homens, assim como os f ranceses não pensam em 

mesas como especificamente femininas. Na verdade, a cho que o mais das 

vezes penso em meu texto estar sendo lido por leito ras, mas essa é uma 



questão pessoal e eu odiaria constatar que tal tipo  de consideração 

interfere no meu modo de usar minha língua materna.  

Igualmente pessoais são meus motivos de gratidão. A queles a quem 

não posso fazer justiça compreenderão a omissão. Me us editores não viram 

razão para manter em segredo a identidade de seus l eitores críticos (não 

os "críticos" - os resenhistas, com o devido respei to a muitos americanos 

com menos de quarenta anos, criticam os livros só d epois de serem 

publicados, quando o autor já não pode fazer mais n ada a respeito), e 

aprendi muito com as sugestões de John Krebs (mais uma vez), John Durant, 

Graham Cairns-Smith, Jeffrey Levington, Michael Rus e, Anthony Hallam e 

David Pye. Richard Gregory fez a gentileza de criti car o capítulo 12, 

cuja versão final só teve a ganhar com sua exclusão  integral. Mark Ridley 

e Alan Grafen, que agora já não são meus alunos, fo rmam com Bill Hamilton 

os luminares do grupo de colegas com quem discuto s obre evolução e cujas 

idéias me são úteis quase todos os dias. Eles, mais  Pamela Wells, Peter 

Atkins e John Dawkins, criticaram prestativamente v ários dos meus 

capítulos. Sarah Bunney introduziu várias melhorias , e John Gribbin 

corrigiu um grande erro. Alan Grafen e Will Atkinso n deram-me conselhos 

sobre computação, e o Laboratório Apple Macintosh d o Departamento de 

Zoologia permitiu gentilmente que eu usasse sua imp ressora laser para 

imprimir meus biomorfos. 

Uma vez mais, pude valer-me do incansável dinamismo  que Michael 

Rodgers (agora na Longman) transmite a todos a seu redor. Ele e Mary 

Cunnane, da editora Norton, souberam aplicar o acel erador (ao meu ânimo) 

e o freio (ao meu senso de humor) nas horas certas.  Parte deste livro foi 

redigida durante uma licença sabática concedida pel o Departamento de 

Zoologia e pelo New College. Por fim, um débito que  eu deveria ter 

reconhecido em meus dois livros anteriores: o siste ma tutorial de ensino 

em Oxford e meus muitos alunos de zoologia ajudaram -me a exercitar ao 

longo dos anos os poucos dotes que possuo na difíci l arte de explicar. 

  

 Richard Dawkins 

 Oxford, 1986 

  

  



 

1. Explicando o muito improvável 

 

 

Nós, animais, somos as coisas mais complexas do uni verso 

conhecido. É claro que o universo que conhecemos é um fragmento minúsculo 

do universo real. Talvez existam objetos ainda mais  complexos do que nós 

em outros planetas, e talvez alguns deles já saibam  de nossa existência. 

Mas isso não altera minha argumentação. As coisas c omplexas de todas as 

partes do universo merecem um tipo muito especial d e explicação. Queremos 

saber como vieram a existir e por que são tão compl exas. Conforme 

tentarei mostrar, a explicação deve ser a mesma, em  suas linhas gerais, 

para todas as coisas complexas em qualquer lugar do  universo; a mesma 

para nós, para os chimpanzés, os vermes, os carvalh os e os monstros do 

espaço estelar. Por outro lado, não será a mesma pa ra aquelas coisas que 

chamarei de "simples" como as rochas, as nuvens, os  rios, as galáxias e 

os quarks; estas são assunto da física. Macacos, ca chorros, morcegos, 

baratas, pessoas, vermes, dentes-de-leão, bactérias  e seres 

extraterrestres são assunto da biologia. 

 A diferença está na complexidade do design. A biol ogia é o 

estudo das coisas complexas que dão a impressão de ter um design 

intencional. A física é o estudo das coisas simples  que não nos incitam a 

invocar um design deliberado. À primeira vista, art efatos humanos como 

computadores e carros parecerão exceções à regra: s ão complexos e 

obviamente seu design tem um propósito determinado,  mas não são vivos e 

são feitos de metal e plástico, não de carne e osso . Neste livro, serão 

tratados invariavelmente como objetos biológicos. 

 O leitor talvez reaja com a seguinte pergunta: "Ce rto, mas eles 

são realmente objetos biológicos?" As palavras exis tem para nos servir, 

não para mandar em nós. Para fins diversos, é conve niente usar as 

palavras em sentidos diversos. A maior parte dos li vros de culinária 

trata as lagostas como peixes. É o tipo de coisa qu e deixa apoplético 

qualquer zoólogo, que argumentaria ser mais justo c hamar de peixes os 

humanos, que têm parentesco bem mais próximo com os  peixes do que as 

lagostas. Aliás, falando em justiça e lagostas, eu soube que há pouco um 

tribunal precisou decidir se as lagostas eram inset os ou "animais" 

(tratava-se de saber se era permissível cozinhá-las  vivas). 



Zoologicamente falando, as lagostas certamente não são insetos. São 

animais, tanto quanto os insetos e os humanos. Não há razão para se 

exaltar sobre os modos como diferentes pessoas empr egam as palavras, 

muito embora eu mesmo, em minha vida cotidiana, est eja pronto a me 

exaltar com gente que cozinha lagostas vivas. Cozin heiros e advogados 

precisam usar as palavras à sua própria maneira, ex atamente como faço 

neste livro. Pouco importa se carros e computadores  são ou não são 

"realmente" objetos biológicos. O que importa é que , se algo de tal 

complexidade for encontrado em um planeta, não hesi taremos em concluir 

que alguma forma de vida existe ou já existiu ali. As máquinas são 

produtos diretos de objetos vivos, devem sua comple xidade e seu design a 

objetos vivos e são sintoma da existência de vida e m um dado planeta. O 

mesmo vale para fósseis, esqueletos e cadáveres. 

  Afirmei que a física é o estudo de coisas simples , e isso 

também soar estranho à primeira vista. A física par ece ser um assunto 

complicado, pois suas idéias são difíceis de entend er. O design de nosso 

cérebro é tal que nos permite entender a caça e a c oleta, o acalento e a 

criação de filhos: um mundo de objetos de porte méd io movendo-se em três 

dimensões em velocidades moderadas. Somos mal equip ados para compreender 

o muito pequeno e o muito grande, coisas cuja duraç ão se mede em 

picossegundos ou giga-anos, partículas que não têm posição, forças e 

campos que não podemos ver ou tocar e que conhecemo s tão-somente porque 

afetam coisas que podemos ver ou tocar. Julgamos a física complicada 

porque temos dificuldade para entendê-la e porque o s livros de física 

estão repletos de matemática difícil. E, no entanto , os objetos que os 

físicos estudam são basicamente objetos simples: nu vens de gás, 

partículas diminutas ou agregados de matéria unifor me como os cristais, 

com padrões atômicos repetidos quase infinitamente.  Nenhum deles tem 

componentes ativos intricados, ao menos para os pad rões biológicos. Mesmo 

objetos físicos muito grandes, como as estrelas, tê m um conjunto 

razoavelmente limitado de componentes, arranjados m ais ou menos 

acidentalmente. O comportamento dos objetos físicos , não biológicos, é 

tão simples que é possível descrevê-lo com a lingua gem matemática à nossa 

disposição, razão pela qual os livros de física est ão cheios de 

matemática. 

Os livros de física podem ser complicados, mas eles , assim como 

os carros e os computadores, são produtos de objeto s biológicos - 

cérebros humanos. Os objetos e os fenômenos que um livro de física 

descreve são mais simples que uma única célula do c orpo de seu autor. E o 



autor consiste em trilhões de células, muitas delas  diferentes umas das 

outras, organizadas com arquitetura intricada e eng enharia de precisão 

para formar uma máquina capaz de escrever um livro (os trilhões a que me 

refiro são americanos, assim como todas as unidades  que emprego neste 

livro: 1 trilhão americano é 1 milhão de milhões; 1  bilhão americano são 

1000 milhões). Nossos cérebros não estão mais bem e quipados para lidar 

com extremos de complexidade que com os extremos de  tamanho ou com os 

demais extremos difíceis da física. Ainda não inven taram uma matemática 

capaz de descrever totalmente a constituição e o co mportamento de objetos 

como um físico ou mesmo uma única célula sua. O que  podemos fazer é 

tentar entender alguns dos princípios gerais de com o as coisas vivas 

funcionam e por que existem. 

Foi aí que começamos. Queríamos saber por que nós e  as demais 

coisas complexas existimos. E agora podemos respond er a essa questão em 

termos gerais, mesmo sem conseguir compreender os d etalhes dessa 

complexidade. Lancemos mão de uma analogia. A maior ia de nós não entende 

os pormenores da construção de aviões. Provavelment e seus construtores 

também não os compreendem inteiramente: os especial istas em motores não 

entendem muito de asas, e os especialistas em asas só entendem os motores 

de um modo vago. Os especialistas em asas nem seque r compreendem as asas 

com precisão matemática total: só sabem prever como  uma asa se comportará 

em condições de turbulência à medida que puderem ex aminar um modelo em um 

túnel de vento ou em uma simulação por computador -  o tipo de coisa que 

um biólogo faria para entender um animal. Mas, por mais incompletamente 

que entendamos como funciona um avião, todos nós co mpreendemos o processo 

geral que o produziu. Foi projetado por seres human os em pranchetas de 

desenho. Outros humanos construíram as peças a part ir dos desenhos, e 

depois muitos outros humanos (com ajuda de outras m áquinas projetadas por 

humanos) aparafusaram, rebitaram, soldaram e colara m as peças, cada qual 

em seu devido lugar. O processo que produz um avião  não é 

fundamentalmente misterioso para nós, porque foram seres humanos que o 

construíram. O arranjo sistemático de peças segundo  um design planejado é 

algo que conhecemos e entendemos, pois já o vivenci amos em primeira mão - 

ao menos em nossa infância, brincando de montar nos so Meccano ou Erector. 

E que dizer do nosso corpo? Cada um de nós é uma má quina 

semelhante a um avião, mas muito mais complexa. Tam bém fomos projetados 

numa prancheta? Nossas peças foram montadas por eng enheiro experiente? A 

resposta é negativa. É uma resposta surpreendente, e só a conhecemos e 

entendemos há pouco mais de um século. Quando Charl es Darwin explicou a 



questão, muita gente não quis ou não conseguiu ente ndê-lo. Eu mesmo me 

recusei terminantemente a acreditar na teoria de Da rwin quando, ainda 

criança, a ouvi pela primeira vez. Quase todas as p essoas ao longo da 

história, ao menos até a segunda metade do século-x ix, acreditaram 

firmemente no contrário - na Teoria do Designer Con sciente. Muitas 

pessoas ainda a sustentam, talvez pelo fato notável  de que a verdadeira 

explicação de nossa existência - a explicação darwi nista - ainda não seja 

parte rotineira dos currículos fundamentais. E não resta dúvida de que o 

darwinismo é sobejamente incompreendido. 

Tomei emprestado o relojoeiro de meu título a um fa moso tratado 

do teólogo setecentista William Paley. Seu Natural Theology - or 

Evidences of the Existence and Attributes of the De ity Collected from the 

Appearences of Nature [Teologia natural - ou evidên cias da existência e 

dos atributos da divindade reunidos a partir dos fe nômenos da natureza], 

publicado em 1802, contém a exposição mais conhecid a do "Argumento do 

Desígnio" [Design], até hoje o mais influente dos a rgumentos em favor da 

existência de um Deus. É um livro que admiro muitís simo, pois em sua 

própria época o autor fez o que estou lutando para fazer agora. Paley 

tinha um argumento a defender, algo em que acredita va com toda a paixão,e 

não poupou esforços para expô-lo claramente. Tinha a devida reverência 

pela complexidade do mundo dos seres vivos, e perce beu que esse mundo 

requer um tipo muito especial de explicação. Só err ou na explicação - o 

que não é pouca coisa! Ele ofereceu a resposta reli giosa tradicional para 

o enigma, mas articulou-a de um modo mais claro e c onvincente do que 

todos os seus predecessores.A explicação verdadeira  é essencialmente 

diferente, e teve de esperar por um dos pensadores mais revolucionários 

de todos os tempos - Charles Darwin. Paley começa s ua Natural Theology 

com uma passagem célebre: 

 Suponhamos que, ao cruzar um descampado, eu topasse  com uma 

pedra, e que me perguntassem como a pedra viera dar  ali; eu poderia bem 

responder que, tanto quanto sabia, ela devia estar ali desde sempre- e 

creio que não seria fácil acusar tal resposta de ab surda. Mas suponhamos 

que eu tivesse encontrado um relógio no chão, e que  me perguntassem como 

o relógio podia estar ali; desta feita eu dificilme nte pensaria em 

responder que, tanto quanto sabia, o relógio devia estar ali desde 

sempre. 

Paley percebe aqui a diferença entre objetos físico s naturais, 

como as pedras, e objetos projetados e manufaturado s, como os relógios. 

Prossegue expondo a precisão com que as engrenagens  e molas de um relógio 



são moldadas e a complexidade de sua montagem. Se e ncontrássemos algo 

assim como um relógio em um descampado, e por menos  que soubéssemos como 

ele viera a existir, toda essa precisão e complexid ade de seu design 

acabariam por nos forçar a concluir que o relógio d eve ter tido um 

criador; que deve ter existido, em algum momento e em algum lugar, um 

artífice (ou artífices) que o formou para o propósi to que o vemos 

cumprir, um artífice que apreendeu sua construção e  designou seus usos. 

 Ninguém em sã consciência poderia discordar dessa conclusão, 

insiste Paley, e contudo é exatamente isso que o at eu faz ao contemplar 

as obras da natureza, pois: todos os indícios de um  artifício, todas as 

manifestações de um design que existem no relógio e xistem também nas 

obras da natureza, com a diferença de que, na natur eza, são maiores ou 

mais numerosos, e isso num grau que excede todo côm puto. 

Paley reforça seu argumento com belas e reverentes descrições 

analíticas do maquinário da vida, a começar do olho  humano, um exemplo 

recorrente que mais tarde Darwin também usaria e qu e reaparecerá ao longo 

deste livro. Paley compara o olho a um instrumento projetado pelo homem 

como o telescópio, e conclui que "as provas de que o olho foi feito para 

a visão são precisamente as mesmas que mostram que o telescópio foi feito 

para auxiliá-la. O olho certamente contou com um de signer, assim como o 

telescópio. 

O argumento de Paley é exposto com arrebatada since ridade no 

melhor da biologia de seu tempo, mas é incorreto - flagrante e 

essencialmente incorreto. É falsa a analogia entre o telescópio e o olho, 

entre o relógio e o organismo vivo. A despeito de t odas as aparências, os 

únicos relojoeiros da natureza são as forças cegas da física, ainda que 

atuem de um modo muito especial. Um verdadeiro relo joeiro possui 

antevisão: ele projeta suas molas e engrenagens e p laneja suas conexões 

imaginando o resultado final com um propósito em me nte. A seleção 

natural, o processo cego, inconsciente e automático  que Darwin descobriu 

e que agora sabemos ser a explicação para a existên cia e para a forma 

aparentemente premeditada de todos os seres vivos, não tem nenhum 

propósito em mente. Ela não tem nem mente nem capac idade de imaginação. 

Não planeja com vistas ao futuro. Não tem visão nem  antevisão. Se é que 

se pode dizer que ela desempenha o papel de relojoe iro da natureza, é o 

papel de um relojoeiro cego. 

Explicarei tudo isso e muito mais. Mas decerto não tentarei 

amesquinhar o prodígio dos "relógios" vivos que tan to inspirou Paley. Ao 

contrário, tentarei esclarecer minha idéia de que P aley poderia ter 



avançado ainda mais. Quando se trata de admiração p elos "relógios" vivos, 

não fico atrás de ninguém. Sinto-me mais próximo do  reverendo William 

Paley que do ilustre filósofo moderno e ateu notóri o - com quem certa vez 

discuti essas questões durante um jantar. Disse-lhe  que não conseguia 

imaginar alguém sendo ateu antes de 1859, quando Da rwin publicou A origem 

das espécies. "E quanto a Hume?", retrucou o filóso fo. "Como Hume 

explicava a complexidade organizada do mundo vivo?" , perguntei. "Não 

explicava", disse o filósofo. "Por que isso precisa ria de uma explicação 

especial?" 

Paley sabia da necessidade de uma explicação especi al. Darwin 

sabia também, e suspeito que, no íntimo, meu amigo filósofo também sabia. 

Seja como for, minha tarefa aqui é expô-la. Quanto a David Hume, há quem 

diga que o grande filósofo escocês deu cabo do Argu mento do Desígnio um 

século antes de Darwin. Na verdade, o que Hume fez foi criticar a lógica 

de se usar um aparente desígnio como prova irrefutá vel da existência de 

um Deus. Ele não apresentou nenhuma explicação alte rnativa para esse 

aparente desígnio, mas deixou a questão em aberto. Antes de Darwin, um 

ateu poderia ter afirmado, pautando-se em Hume: "Nã o tenho explicação 

para a complexidade do design dos seres vivos. Tudo  o que sei é que Deus 

não é uma boa explicação, portanto devemos aguardar  e esperar que alguém 

avente algo melhor". Não posso deixar de sentir que  uma tal atitude, 

ainda que logicamente correta, não satisfaria ningu ém; penso igualmente 

que, antes de Darwin, o ateísmo até poderia ser log icamente sustentável, 

mas que só depois de Darwin é possível ser um ateu intelectualmente 

satisfeito. Gosto de imaginar que Hume concordaria comigo, mas alguns de 

seus escritos sugerem que ele subestimava a complex idade e a beleza do 

design biológico. Ainda quando naturalista mirim, C harles Darwin poderia 

ter-lhe dado algumas dicas, mas na época em que ele  se matriculou na 

universidade de Edimburgo, onde Hume lecionara, o f ilósofo já estava 

morto havia quarenta anos. 

Com toda esta minha loquacidade ao discorrer sobre complexidade 

e aparente desígnio, fica parecendo que esses termo s têm um significado 

óbvio. Em certo sentido, têm mesmo - a maioria das pessoas entende 

intuitivamente o que significa complexidade. Mas es ses dois conceitos, 

complexidade e desígnio, são tão centrais para este  livro que devo tentar 

expressar em palavras com mais precisão a nossa noç ão de que há algo de 

especial nas coisas complexas e aparentemente plane jadas. 

O que é uma coisa complexa? Como reconhecê-la? Em q ue sentido 

vale dizer que um relógio, um avião, uma lacrainha e uma pessoa são 



complexos, ao passo que a Lua é simples? O primeiro  atributo que poderia 

nos ocorrer como necessário a uma coisa complexa é a heterogeneidade de 

sua constituição. Um pudim de leite ou um manjar-br anco são simples no 

sentido de que, se os cortarmos ao meio, teremos du as metades com a mesma 

composição interna: um manjar-branco é homogêneo. U m carro é heterogêneo: 

ao contrário do manjar-branco, quase todas as parte s do carro são 

diferentes das outras. Duas metades iguais de um ca rro não fazem um 

carro. Na maioria dos casos, isso significa simples mente que um objeto 

complexo, à diferença de um objeto simples, tem mui tas partes, sendo 

estas de mais de um tipo. 

Tal heterogeneidade ou "multipartibilidade" pode se r uma 

condição necessária, mas não é suficiente. Ha muito s objetos cuja 

composição interna e heterogênea é multipartida, se m por isso serem 

complexos no sentido em que desejo usar o termo. O monte Branco, por 

exemplo, consiste em muitos tipos de rochas, todas amontoadas de tal modo 

que, se fatiássemos a montanha em qualquer ponto, a s duas partes 

resultantes difeririam em sua constituição interna.  O monte Branco tem 

uma heterogeneidade estrutural inexistente no manja r-branco, mas ainda 

assim não é complexo no sentido em que um biólogo u sa o termo. 

Tentemos outra abordagem em nossa procura por uma d efinição de 

complexidade, desta vez com a idéia matemática de p robabilidade. 

Suponhamos a seguinte definição: uma coisa complexa  é algo cujas partes 

constituintes encontram-se arranjadas de tal modo q ue não seja provável 

esse arranjo ter ocorrido somente por acaso. Tomand o emprestada uma 

analogia a um astrônomo eminente: se pegarmos as pe ças de um avião e as 

amontoarmos ao acaso, a probabilidade de que assim montemos um avião é 

desprezível. Há bilhões de maneiras possíveis de mo ntar as peças de um 

avião, e apenas uma (ou pouquíssimas) resultaria em  um avião de verdade. 

E há ainda mais maneiras de montar as peças soltas de um ser humano. 

Esse caminho para definir complexidade parece promi ssor, mas 

precisamos de algo mais. Afinal, há bilhões de mane iras de amontoar os 

pedaços do monte Branco, e só uma delas é o monte B ranco. O que, então, 

torna complexos o avião e o ser humano, se o monte Branco é simples? 

Qualquer amontoado aleatório de peças é único e, se  analisado 

retrospectivamente, tão improvável quanto qualquer outro. Um monte de 

peças soltas num ferro-velho de aviões é único; não  há dois montes de 

ferro-velho idênticos. Se começarmos a amontoar fra gmentos de aviões, as 

chances de produzirmos o mesmo arranjo de lixo duas  vezes são tão 

pequenas quanto as chances de produzirmos um avião capaz de funcionar. 



Sendo assim, por que não dizemos que um monte de li xo, o monte Branco e a 

Lua são tão complexos quanto um avião ou um cachorr o, uma vez que em 

todos esses casos o arranjo dos átomos é "improváve l"? 

  

  A trava da minha bicicleta tem 4096 combinações p ossíveis. 

Cada uma delas é igualmente "improvável", visto que , se girarmos as rodas 

dentadas ao acaso, qualquer uma das 4096 combinaçõe s tem a mesma chance 

de aparecer. Posso girar as rodas ao acaso, ler o n úmero resultante e 

exclamar, analisando retrospectivamente: 

 "Incrível, as chances contra o aparecimento desse n úmero são de 

4096:1. Um pequeno milagre! "- Isso equivale a cons iderar” complexo" o 

arranjo específico das rochas de uma montanha ou da s peças de metal num 

ferro-velho. Mas uma dessas 4096 combinações é real mente única: a 

combinação 1207 é a única que solta a trava, O cará ter único de 1207 não 

tem nada a ver com nossa visão retrospectiva: essa combinação é 

especificada de antemão pelo fabricante. Se alguém girasse as rodas ao 

acaso e chegasse a 1207 na primeira tentativa, seri a fácil roubar a 

bicicleta, e pareceria ter ocorrido um pequeno mila gre. Se alguém tivesse 

a mesma sorte com uma daquelas travas múltiplas dos  cofres de banco, 

estaríamos diante de um milagre dos grandes, pois a  probabilidade nesse 

caso seria de um em muitos milhões, e seria então p ossível roubar uma 

fortuna. 

 Ora, chegar ao afortunado número que abre o cofre do banco 

equivale, em nossa analogia, a entulhar peças de me tal ao acaso e assim 

montar um Boeing 747. De todos os milhões de combin ações únicas - e em 

retrospecto igualmente improváveis da minha trava d e bicicleta, uma única 

é capaz de soltá-la. Similarmente, entre todos os m ilhões de arranjos 

únicos e em retrospecto igualmente improváveis de u m monte de ferro-

velho, um único (ou pouquíssimos) poderá voar. O ca ráter único do arranjo 

que voa, ou do que solta a trava, não tem nada a ve r com nossa visão 

retrospectiva; ele é especificado de antemão. O fab ricante de cofres 

fixou a combinação e transmitiu o segredo ao gerent e do banco. A 

capacidade de voar é uma propriedade dos aviões que  especificamos de 

antemão. Quando vemos um avião no ar, podemos ter c erteza de que não foi 

montado ao acaso, simplesmente amontoando-se peças de metal, pois sabemos 

que as chances de um conglomerado aleatório voar sã o ínfimas. 

  

  Pois bem, se considerarmos todos os modos possíve is de 

amontoar as rochas do monte Branco, é verdade que s ó uma delas formaria o 



monte Branco tal qual o conhecemos. Mas o nosso mon te Branco é definido 

retrospectivamente. Qualquer um entre muitíssimos m odos de empilhar 

rochas poderia ser classificado como uma montanha e  vir a ser chamado de 

monte Branco. Não há nada de especifico no monte Br anco que conhecemos, 

nada nele foi especificado de antemão, nada nele eq uivale à decolagem de 

um avião ou à abertura da porta de um cofre, seguid a da enxurrada de 

dinheiro. 

No caso de um corpo vivo, o que seria equivalente à  decolagem de 

um avião ou à abertura da porta de um cofre? Bem, à s vezes algo 

literalmente igual: as andorinhas voam. Já vimos qu e não é fácil montar 

uma máquina de voar. Se tomássemos todas as células  de uma andorinha e as 

juntássemos ao acaso, as chances de que o objeto re sultante fosse capaz 

de voar não seriam, em termos práticos, diferentes de zero. Nem todos os 

seres vivos voam, mas todos fazem coisas igualmente  improváveis e 

igualmente especificáveis de antemão. Baleias não v oam, mas sabem nadar, 

e em eficiência seu nado não fica a dever ao vôo da s andorinhas. As 

chances de que um conglomerado aleatório de células  de baleia seja capaz 

de nadar - e nadar com tanta rapidez e eficiência q uanto uma baleia - são 

desprezíveis. 

Nesse ponto, algum filósofo com olhos de gavião (os  gaviões têm 

visão muito aguçada: não conseguiríamos produzir um  olho de gavião 

juntando ao acaso cristalinos e células fotossensív eis) começará a 

resmungar alguma coisa sobre argumentos circulares.  Andorinhas voam, mas 

não sabem nadar; baleias nadam, mas não sabem voar.  É retrospectivamente 

que decidimos se o nosso conglomerado aleatório tev e êxito como voador ou 

nadador. Suponhamos que concordemos em julgar seu ê xito como algo capaz 

de fazer X dor, e deixemos em aberto o que signific a exatamente x até que 

tentemos juntar as células à nossa disposição. O am ontoado final de 

células pode bem vir a ser um cavador eficiente com o uma toupeira ou um 

trepador eficiente como um macaco; poderia ainda se r muito bom em 

windsurfe, ou em agarrar trapos ensebados, ou em ca minhar em círculos de 

diâmetro decrescente até desaparecer. A lista poder ia continuar 

indefinidamente. Ou será que não? 

Se a lista de fato pudesse continuar indefinidament e, meu 

filósofo hipotético talvez tivesse razão. Se, não i mporta quão 

aleatoriamente amontoássemos pedaços de matéria, o conglomerado 

resultante fosse com freqüência bom em alguma coisa  depois de uma análise 

retrospectiva, então poderíamos dizer que eu andei trapaceando com o 

exemplo da andorinha e da baleia. Mas os biólogos p odem ser bem mais 



específicos sobre o que significa ser "bom em algum a coisa". O requisito 

mínimo para que reconheçamos um objeto como animal ou planta é que ele 

seja capaz de prover para sua vida, de algum modo ( mais precisamente, que 

ele - ou ao menos alguns indivíduos de sua espécie - seja capaz de viver 

o bastante para procriar). É verdade que há muitas maneiras de prover 

para a vida - voar, nadar, pular de árvore em árvor e e assim por diante. 

Mas por muitas que sejam as maneiras de estar vivo,  há certamente muito 

mais maneiras de estar morto, ou melhor, de não est ar vivo. Podemos 

juntar células ao acaso inúmeras vezes e ao longo d e 1 bilhão de anos, e 

ainda assim jamais conseguir um conglomerado capaz de voar, nadar, cavar, 

correr ou fazer qualquer coisa (mesmo deficientemen te) que nos permita 

julgá-lo minimamente capaz de se manter vivo. 

Esse foi um argumento longo e arrastado, e já é hor a de recordar 

como enveredamos por ele. Procurávamos um modo prec iso de expressar o que 

queremos dizer quando qualificamos uma coisa como c omplexa. Tentávamos 

apontar aquilo que os seres humanos, as toupeiras, as minhocas, os aviões 

e os relógios têm em comum e que os diferencia do m anjar-branco, do monte 

Branco e da Lua. Chegamos à seguinte resposta: cois as complexas têm 

alguma qualidade, que pode ser especificada de ante mão, cuja aquisição 

seria altamente improvável por mero acaso. No caso dos seres vivos, a 

qualidade em questão consiste em alguma espécie de "proficiência": seja a 

proficiência numa atividade específica como voar, a  ponto de causar 

admiração em um engenheiro aeronáutico; seja a prof iciência em algo mais 

geral, como a capacidade de escapar à morte ou de p ropagar seus genes 

pela reprodução. Escapar à morte é coisa trabalhosa . Abandonado a si 

mesmo - como acontece quando morre-, o corpo tende a regressar a um 

estado, de equilíbrio com seu ambiente. Se medirmos  a temperatura, a 

acidez, a porcentagem de água ou o potencial elétri co de um corpo vivo, 

constataremos que diferem marcadamente das medidas correspondentes a seu 

redor. Nosso corpo, por exemplo, costuma ser mais q uente que o ambiente, 

e em climas frios o organismo tem de se esforçar pa ra manter esse 

diferencial. Quando morremos, esse esforço cessa, o  diferencial de 

temperatura começa a desaparecer e terminamos com a  temperatura ambiente. 

Nem todos os animais se esforçam tanto para evitar o equilíbrio com a 

temperatura ambiente, mas todos os animais fazem al gum esforço 

comparável. Por exemplo: numa região seca, animais e plantas lutam para 

conservar conteúdo fluido de suas células, isto é, lutam contra a 

tendência natural da água a fluir de dentro deles p ara o mundo exterior 

seco. Quando não conseguem, eles morrem. De modo ma is geral, se os seres 



vivos não se esforçassem para evitá-lo, todos acaba riam por se fundir em 

seu ambiente e deixariam de existir como seres autô nomos. É o que 

acontece quando morrem. 

À exceção das máquinas artificiais, que já decidimo s considerar 

coisas vivas honorárias, o que não é vivo não funci ona assim. 

Uma coisa sem vida aceita as forças que tendem a co locá-la em 

equilíbrio com seu meio. É claro que o monte Branco  existe há muito tempo 

e provavelmente persistirá por mais algum, mas ele não se esforça para 

seguir existindo. Uma rocha que pára por influência  da gravidade continua 

no mesmo lugar. Nenhum esforço é necessário para co nservá-la onde está. O 

monte Branco existe e continuará a existir até que se desgaste ou que um 

terremoto o derrube. Ele não toma providências para  deter o desgaste ou 

para se refazer depois de derrubado, como fazem os seres vivos; 

simplesmente obedece às leis da física. 

Isso equivale a negar que os seres vivos obedecem à s leis da 

física? É claro que não. Não há razão para crer que  as leis da física são 

violadas pela matéria viva. Não há nada de sobrenat ural, não há nenhuma 

"força vital" rivalizando com as forças fundamentai s da física. Estou 

apenas dizendo que, se tentarmos usar ingenuamente as leis da física para 

entender o comportamento de todo um ser vivo, não i remos muito longe. O 

corpo é uma coisa complexa, com muitas partes const itutivas, e para 

entender seu comportamento devemos aplicar as leis da física às suas 

partes, não ao todo. O comportamento do corpo como um todo emergirá então 

como conseqüência da interação de suas partes. 

Tomemos, por exemplo, as leis do movimento. Se arre messarmos 

para o alto um pássaro morto, ele descreverá uma pa rábola graciosa, 

exatamente como prevêem os livros de física,cairá n o chão e ali 

permanecerá. Ele se comporta como um corpo sólido d e uma certa massa e de 

uma determinada resistência ao ar deve se comportar . Mas se arremessarmos 

um pássaro vivo, ele não descreverá uma parábola at é cair no chão. Sairá 

voando, e talvez não queira pousar nas redondezas. Isso acontece porque 

ele tem músculos que se esforçam para resistir à gr avidade e às demais 

forças físicas que agem sobre seu corpo. As leis da  física são obedecidas 

em cada uma das células de seu corpo. O resultado é  que os músculos movem 

as asas de tal modo que o pássaro segue pairando no  ar. O pássaro não 

está violando a lei da gravidade. Ele é ininterrupt amente puxado para 

baixo pela gravidade, mas suas asas executam um esf orço ativo - sempre 

obedecendo às leis da física em seus músculos - par a mantê-lo no ar a 

despeito da gravidade. Só pensaremos que ele está d esafiando uma lei 



física se formos ingênuos a ponto de tratá-lo como um amontoado 

indistinto de matéria com uma certa massa e resistê ncia ao ar. Só quando 

lembrarmos de suas muitas partes internas, todas el as obedecendo às leis 

da física em seu próprio nível, é que entenderemos o comportamento de 

todo seu corpo. É claro que essa não é uma peculiar idade dos seres vivos. 

Ela se aplica a todas as máquinas fabricadas pelo h omem e, 

potencialmente, a todos os objetos complexos e mult ipartidos. 

Isso me conduz ao tópico final que desejo discutir neste 

capítulo altamente filosófico: o que entendemos por  explicação? Já vimos 

o que definiremos como uma coisa complexa. Mas que tipo de explicação 

deve nos satisfazer quando tentamos imaginar como f unciona uma máquina ou 

um ser vivo? A resposta é a que se encontra no pará grafo anterior. Se 

queremos entender como funciona uma máquina ou um s er vivo, devemos 

examinar seus componentes e indagar como interagem entre si. Se deparamos 

com uma coisa complexa que ainda não entendemos, po deremos vir a entendê-

la com base em componentes mais simples,já conhecid os. 

Se eu perguntar a um engenheiro como funciona um mo tor a vapor, 

tenho uma boa noção do tipo de resposta que deve me  satisfazer. A exemplo 

de Julian Huxley, não me deixaria impressionar se o  engenheiro dissesse 

que o motor é impelido pela force locomotif E caso ele se estendesse 

sobre como o todo ultrapassa a soma das partes, eu o interromperia: 

"Deixe disso e me diga como ele funciona". Eu esper aria aprender algo 

sobre como os componentes do motor interagem para p roduzir o 

comportamento do motor inteiro. Aceitaria de início  uma explicação 

baseada em grandes sub-componentes, cujo comportame nto e estrutura 

interna, complicados demais, poderíamos deixar para  mais tarde. As 

unidades de uma primeira explicação satisfatória po deriam atender por 

nomes como fornalha, caldeira, cilindro, pistão, vá lvula de pressão. O 

engenheiro contaria, sem maiores explicações, o que  faz cada uma dessas 

unidades. Eu me daria por satisfeito para começar, sem perguntar como 

especificamente cada uma dessas unidades consegue c umprir sua função. 

Dado que cada uma das unidades faz uma coisa determ inada, eu poderia 

então entender como elas interagem para pôr o motor  em movimento. 

É claro que, então, eu estaria livre para perguntar  como 

funciona cada uma das partes. Tendo aceito previame nte o fato de que a 

válvula de pressão regula o fluxo de vapor e tendo me valido desse fato 

para entender o comportamento do motor inteiro, pos so voltar minha 

curiosidade para a própria válvula. Quero agora ent ender, com base nos 

componentes da válvula, como ela pode funcionar. Há  uma hierarquia de 



componentes e subcomponentes. A cada nível, explica mos o comportamento de 

um componente segundo as interações de subcomponent es cuja organização 

interna não entra em discussão, ao menos por ora. V amos descendo pela 

hierarquia até chegarmos a unidades tão simples que , para fins práticos, 

não sentimos mais necessidade de indagar a seu resp eito. Um exemplo: 

certo ou errado, muitos de nós se darão por satisfe itos chegando às 

propriedades das barras rígidas de ferro e usarão e ssas barras como 

unidades de explicação das máquinas mais Complexas que as contêm. 

Mas os físicos não podem deixar de discutir as prop riedades das 

barras de ferro. Querem saber por que são rígidas, e continuarão sua 

descida hierárquica até muitas camadas abaixo, até as partículas 

fundamentais e os quarks. Só que a vida é curta par a que a maioria de nós 

queira acompanhar esse raciocínio. Para qualquer ní vel dado de 

organização complexa, pode-se normalmente encontrar  uma explicação 

satisfatória uma ou duas camadas mais abaixo, e pon to final, O 

comportamento de um carro é explicável falando-se d e cilindros, 

carburadores e velas. É verdade que cada um desses componentes encontra-

se no topo de uma pirâmide de explicações em níveis  inferiores. Mas se me 

perguntassem como funciona um carro, eu seria pernó stico se respondesse 

com base nas leis de Newton e nas leis da termodinâ mica, e um 

obscurantista rematado se evocasse as partículas fu ndamentais. Obviamente 

é verdade que o comportamento de um automóvel deve- se, em essência, às 

interações de partículas fundamentais. Mas é bem ma is útil explicá-lo 

segundo as interações dos pistões, cilindros e vela s. 

O comportamento de um computador pode ser explicado  com base nas 

interações de portas eletrônicas semicondutoras, e o comportamento 

destas, por sua vez, é explicado pelos físicos em n íveis ainda mais 

básicos. Mas, para a maioria dos propósitos, estarí amos desperdiçando 

nosso tempo se tentássemos entender o comportamento  do computador inteiro 

em qualquer um desses dois níveis. Há muitas portas  eletrônicas e muitas 

conexões entre elas. Uma explicação satisfatória de ve depender de um 

número manejável de interações. É por isso que, se quisermos entender o 

funcionamento dos computadores, preferiremos uma ex plicação preliminar 

pautada em meia dúzia de grandes subcomponentes - m emória, processador, 

disco rígido, unidade de controle, chaves de entrad a e saída etc. Tendo 

compreendido as interações da meia dúzia de compone ntes principais, 

talvez queiramos indagar sobre a organização intern a desses componentes. 

Só os engenheiros especializados descerão ao nível das portas E e NEM, e 



só os físicos irão ainda mais longe, até o comporta mento dos elétrons num 

meio semicondutor. 

Para quem gosta de ismos , o nome mais adequado par a meu tipo de 

explicação do funcionamento das coisas provavelment e seria "reducionismo 

hierárquico’. O leitor das revistas intelectuais da  moda deve ter notado 

que "reducionismo", assim como "pecado", é uma daqu elas coisas que só são 

mencionadas por seus opositores. Em certos círculos , declarar-se 

reducionista seria quase igual a admitir que se com em bebês. Mas assim 

como ninguém come bebezinhos de fato, ninguém é red ucionista em algum 

sentido digno de oposição. O reducionista inexisten te - aquele a quem 

todos se opõem, mas que de fato só existe na imagin ação - tenta explicar 

coisas complexas diretamente com base nas suas meno res partes 

constituintes ou mesmo, em algumas versões extremas  do mito, como a soma 

das partes! O reducionista hierárquico, por outro l ado, explica uma 

entidade complexa em qualquer nível da hierarquia d e organização com base 

nas entidades que estão apenas um nível abaixo, ent idades que, por sua 

vez, provavelmente serão complexas a ponto de exigi r nova redução a suas 

partes constituintes, e assim por diante. Nem é pre ciso dizer - ainda que 

o execrado reducionista comedor de bebês mítico ten ha fama de negá-lo - 

que os tipos de explicação cabíveis nos níveis supe riores da hierarquia 

são muito diferentes dos tipos de explicação cabíve is nos níveis 

inferiores. É esse o motivo de se explicar um carro  falando em 

carburadores, e não em quarks. Mas o reducionista h ierárquico acredita 

que os carburadores são explicáveis com base em uni dades menores..., que 

por sua vez são explicáveis com base em unidades me nores.. ., que são 

finalmente explicáveis com base nas mais ínfimas pa rtículas fundamentais. 

Reducionismo, neste sentido, é apenas outro nome pa ra o honesto desejo de 

entender como as coisas funcionam. 

Começamos esta seção perguntando-nos que tipo de ex plicação para 

as coisas complexas nos satisfaria. Acabamos de exa minar a questão do 

ponto de vista de um mecanismo: como ele funciona? 

Concluímos que o comportamento de uma coisa complex a deve ser 

explicado com base nas interações de seus component es, considerados como 

camadas sucessivas de uma hierarquia ordenada. Mas uma outra questão 

consiste em saber como essa coisa complexa veio a e xistir. Essa é a 

questão que ocupa este livro inteiro, portanto não me alongarei muito 

sobre isso neste momento. Quero apenas mencionar qu e também aqui se 

aplica o mesmo princípio geral válido para entender mos os mecanismos. Uma 

coisa complexa é algo cuja existência não nos parec e óbvia, e sim 



demasiado "improvável" Ela não pode ter aparecido p or um só golpe de 

sorte. Explicaríamos seu surgimento como conseqüênc ia de transformações 

graduais e cumulativas, ocorridas passo a passo a p artir de coisas mais 

simples, a partir de objetos primordiais tão simple s que seu surgimento 

pode ser atribuído ao acaso. Assim como o "reducion ismo de um grande 

passo" não serve para explicar um mecanismo e deve ser substituído por 

uma série de pequenos passos graduais hierarquia ab aixo, do mesmo modo 

não podemos afirmar que uma coisa complexa tem orig em num único passo. 

Novamente teremos de recorrer a uma série de pequen os passos, desta feita 

ordenados seqüencialmente no tempo. 

Num livro primorosamente escrito, The Creation, o f ísico-químico 

Peter Atkins, da Universidade de Oxford, começa diz endo: 

  

 Conduzirei sua mente em uma jornada. Uma jornada d e 

compreensão, que nos levará aos confins do espaço, do tempo e do 

entendimento. Afirmarei que não há nada que não pos sa ser entendido, que 

não há nada que não possa ser explicado, e que tudo  é extraordinariamente 

simples... - Boa parte do universo não requer expli cação. Os elefantes, 

por exemplo. Uma vez que as moléculas tenham aprend ido a competir e a 

criar outras moléculas à sua própria imagem, os ele fantes e coisas 

semelhantes a eles no devido tempo estarão vagando pelos campos. 

  

Atkins supõe que a evolução das coisas complexas - assunto de 

seu livro - é inevitável assim que se dêem as condi ções físicas 

apropriadas. Ele se pergunta quais seriam as condiç ões físicas mínimas, 

qual o mínimo de estruturação que um Criador bem pr eguiçoso deveria 

providenciar para que o universo e, mais tarde, os elefantes e outras 

coisas complexas viessem um dia a existir. A respos ta, de seu ponto de 

vista físico-químico, é que esse Criador poderia se r infinitamente 

preguiçoso. As unidades fundamentais originais que precisamos postular a 

fim de entender o surgimento de tudo consistem, par a alguns físicos, em 

absolutamente nada ou, para outros, em unidades de simplicidade extrema, 

simples demais para precisarem de algo tão grandios o quanto uma Criação 

deliberada. 

 Atkins afirma que os elefantes e as demais coisas complexas não 

precisam de nenhuma explicação. Mas ele diz isso po rque é um físico, que 

não põe em questão a teoria da evolução exposta pel os biólogos. Ele não 

quer de fato dizer que os elefantes não precisam de  explicação; ele está 

satisfeito com a explicação dos elefantes proposta pelos biólogos, 



contanto que não sejam questionados certos fatos da  física. Como físico, 

sua tarefa consiste em justificar esses fatos. E is so ele faz muito bem. 

Minha posição é complementar. Sou biólogo, não ponh o em questão os fatos 

da física, os fatos do mundo da simplicidade. Se os  físicos ainda não são 

unânimes em achar que esses fatos simples já são co mpreendidos, não é 

problema meu. Minha tarefa é explicar os elefantes e o mundo das coisas 

complexas com base nas coisas mais simples, que os físicos ou já entendem 

ou procuram entender, O problema dos físicos diz re speito às mais 

elementares origens e leis naturais, O problema dos  biólogos é o problema 

da complexidade. O biólogo tenta explicar o funcion amento e o surgimento 

das coisas complexas com base em coisas mais simple s. Pode considerar 

cumprida sua tarefa quando chega a entidades tão si mples que possam ser 

passadas adiante para os físicos. 

Estou ciente de que minha caracterização de um obje to complexo - 

estatisticamente improvável quando não explicado re trospectivamente - 

pode parecer idiossincrática. O mesmo poderia valer  para minha 

caracterização da física como estudo das coisas sim ples. Não me importo 

se o leitor preferir alguma outra maneira de defini r complexidade, e 

teria prazer de discutir essa outra definição. Mas,  qualquer que seja o 

nome que acabemos por dar a essa qualidade de ser e statisticamente-

improvável-quando-não-explicado- retrospectivamente , eu gostaria que se 

reconhecesse que essa é uma qualidade importante, q ue exige um esforço 

especial de explicação. Essa é a qualidade que cara cteriza os objetos 

biológicos, em contraste com os objetos da física. A explicação que 

apresentarmos não poderá contradizer as leis da fís ica. Aliás, ela fará 

uso das leis da física, e de nada além das leis da física. Mas ela as 

empregará de um modo específico, que em geral não s e discute nos livros 

de física. Esse modo é a teoria de Darwin, cujo cer ne fundamental 

apresentarei no capitulo 3, sob o título de seleção  cumulativa. 

Nesse ínterim, quero seguir a trilha de Paley, enfa tizando as 

dimensões do problema que nossa explicação deve enf rentar, a magnitude da 

complexidade biológica e a beleza e elegância do de sign dos seres vivos. 

O capítulo 2 contém uma discussão extensa de um exe mplo específico, o 

"radar" dos morcegos, descoberto muito depois da ép oca de Paley. Neste 

capitulo, inseri uma ilustração (figura 1) de um ol ho, seguida de duas 

ampliações de seções mais detalhadas - como Paley t eria adorado o 

microscópio eletrônico! Na parte de cima da figura,  temos uma seção 

transversal do olho inteiro. Esse nível de ampliaçã o mostra o olho como 

instrumento óptico; a semelhança com uma câmara fot ográfica é óbvia.A 



íris é responsável pela variação da abertura, como o diafragma de uma 

câmara. O cristalino, que na verdade é apenas parte  de um sistema 

complexo de lentes, responde pela parte variável do  foco. O foco é 

modificado apertando-se o cristalino com os músculo s (ou, no caso dos 

camaleões, movendo-se o cristalino para a frente e para trás, como numa 

câmara fabricada pelo homem). A imagem incide sobre  a retina, que está 

atrás, e ali excita as fotocélulas. 

Mais abaixo, vê-se a ampliação de uma pequena seção  da retina. A 

luz vem da esquerda. As células sensíveis à luz (as  "fotocélulas") não 

são a primeira coisa que a luz atinge, uma vez que se localizam mais para 

dentro e estão viradas em sentido contrário ao da l uz. Essa 

característica curiosa será discutida mais adiante.  A primeira coisa que 

a luz atinge é uma camada de células ganglionares, que constituem a 

“interface eletrônica" entre as fotocélulas e o cér ebro. Na verdade, as 

células ganglionares são responsáveis por um pré-pr ocessamento bastante 

intricado da informação, antes de transmiti-la ao c érebro, e em certo 

sentido o termo "interface" não lhes faz justiça: " computador satélite" 

seria mais adequado. Das células ganglionares parte m "fios" que correm 

pela superfície da retina até o "ponto cego", onde mergulham através da 

retina para formar o cabo-tronco principal rumo ao cérebro - isto é, o 

nervo óptico. Há cerca de 3 milhões de células gang lionares na “interface 

eletrônica", reunindo dados de aproximadamente 125 milhões de foto 

células. 

Na parte inferior da figura, vemos a ampliação de u ma única 

fotocélula, o bastonete. Ao examinarmos a elaborada  arquitetura interna 

dessa célula, tenhamos em mente o fato de que toda essa complexidade se 

repete 125 milhões de vezes em cada retina, e que u ma complexidade 

comparável se repete trilhões de vezes por todo o c orpo. Esse número de 

125 milhões de fotocélulas corresponde a 5 mil veze s o número de pontos 

de resolução de uma foto em uma revista de boa qual idade. As membranas 

dobradas à direita das fotocélulas na ilustração sã o as estruturas 

realmente responsáveis pela detecção da luz. Sua co nformação em camadas 

aumenta a eficiência da fotocélula na captação de f ótons, as partículas 

fundamentais que compõem a luz. Se um fóton não é c aptado na primeira 

membrana, ele pode ser captado na segunda, e assim por diante. Em 

conseqüência, alguns olhos são capazes de detectar até mesmo um fóton 

isolado. As emulsões mais rápidas e sensíveis à dis posição dos fotógrafos 

precisam de 25 vezes mais fótons para detectar um p onto de luz. Os 

objetos com forma de losango na seção média da célu la são principalmente 



mitocôndrias. As mitocôndrias podem ser encontradas  não apenas em 

fotocélulas, mas também na maioria das células. Cad a uma delas pode ser 

entendida como uma usina química: a fim de entregar  seu produto primário, 

a energia utilizável, cada uma processa mais de set ecentas substâncias 

químicas diferentes, em longas e entrelaçadas linha s de montagem, 

dispostas sobre a superfície de suas membranas inte rnas delicadamente 

dobradas. O glóbulo redondo à esquerda na figura é o núcleo, igualmente 

característico de todas as células animais e vegeta is. Cada núcleo, como 

veremos no capítulo 5, contém um banco de dados cod ificado digitalmente, 

com mais informação do que todos os trinta volumes da Enciclopédia 

Britânica. E esse número vale para cada célula, não  para a soma de todas 

as células de um corpo. 

  

  

 

  



  

  

  

  

  O bastonete ao pé da figura é uma única célula. O  número total 

de células de um corpo humano chega a 10 trilhões. Quando comemos um 

bife, estamos estraçalhando o equivalente a mais de  100 bilhões de 

coleções da Enciclopédia Britânica. 

   2. Bom design 
  

  

  

  A seleção natural é o relojoeiro cego, cego porqu e não prevê, 

não planeja conseqüências, não tem propósito em vis ta. Mas os resultados 

vivos da seleção natural nos deixam pasmos porque p arecem ter sido 

estruturados por um relojoeiro magistral, dando uma  ilusão de desígnio e 

planejamento. O propósito deste livro é resolver es se paradoxo de modo 

satisfatório para o leitor, e o deste capítulo é de ixá-lo ainda mais 

pasmo com o poder dessa ilusão. Observaremos um exe mplo particular e 

concluiremos que, tratando-se de complexidade e bel eza de design, o que 

Paley viu não era nem o começo. 

Podemos dizer que um corpo ou órgão vivo tem um bom  design 

quando possuí atributos que um engenheiro inteligen te e capaz teria 

inserido nele a fim de que cumprisse algum propósit o significativo, como 

voar, nadar, ver, alimentar-se, reproduzir-se ou, d e um modo mais geral, 

promover a sobrevivência e a replicação dos próprio s genes. Não é 

necessário supor que o design de um corpo ou órgão seja o melhor que um 

engenheiro poderia conceber. 

Muitas vezes, o melhor que um engenheiro pode fazer  é 

ultrapassado pelo que outro engenheiro fará, especi almente se este último 

viver num período posterior da história da tecnolog ia. Mas qualquer 

engenheiro é capaz de reconhecer um objeto que tenh a sido estruturado 

(mesmo se mal estruturado) para um propósito determ inado, e até de 

deduzir a natureza desse propósito a partir da orga nização do objeto. No 

primeiro capítulo, ocupamo-nos principalmente de as pectos filosóficos. 

Neste capítulo, discorrerei sobre um exemplo especí fico da vida real que 

a meu ver impressionaria qualquer engenheiro: o son ar ("radar") dos 

morcegos. Para explicar cada ponto, começarei por a presentar um problema 



enfrentado pela máquina viva; considerarei então as  soluções para o 

problema que poderiam ocorrer a um engenheiro; por fim, passarei à 

solução que a natureza de fato adotou. É claro que esse exemplo serve 

apenas como ilustração. Um engenheiro que se impres sione com os morcegos 

não deixará de se impressionar com outros incontáve is exemplos de design 

de seres vivos. 

Os morcegos enfrentam um problema: como se orientar  no escuro. 

Eles caçam à noite, e por isso não podem usar a luz  para encontrar presas 

e evitar obstáculos. Poderíamos dizer que a culpa é  toda deles, uma vez 

que evitariam o problema se alterassem seus hábitos  e caçassem de dia. 

Mas a economia diurna já é altamente explorada por outras Criaturas, como 

os pássaros. Dado que há recursos disponíveis à noi te, e dado que as 

ocupações diurnas já estão inteiramente tomadas, a seleção natural 

favoreceu aqueles morcegos que conseguiram ganhar a  vida com caçadas 

noturnas. É provável, aliás, que as ocupações notur nas remontem à 

ascendência de todos os mamíferos. No tempo em que os dinossauros 

dominavam a economia diurna, nossos ancestrais mamí feros provavelmente só 

conseguiram sobreviver porque inventaram modos de g anhar a vida à noite. 

Foi só depois da misteriosa extinção em massa dos d inossauros, cerca de 

65 milhões de anos atrás, que nossos antepassados p uderam sair em massa à 

luz do dia. 

Voltando aos morcegos, digamos que enfrentam um pro blema de 

engenharia: como achar seu caminho e encontrar suas  presas na ausência de 

luz. Os morcegos não são as únicas criaturas a enfr entar essa dificuldade 

hoje em dia. Também os insetos noturnos que eles ca çam têm de encontrar 

seu caminho de alguma maneira. Peixes abissais e ba leias dispõem de pouca 

ou nenhuma luz, de dia como de noite, pois os raios  do Sol não penetram 

muito além da superfície. Peixes e golfinhos que vi vem em águas muito 

barrentas também não têm como enxergar porque a luz  disponível é 

obstruída e dispersada pelos detritos na água. Muit os outros animais de 

nossa época sobrevivem em condições nas quais a vis ão é difícil ou 

impossível. 

Dado o problema de como manobrar no escuro, que sol uções 

poderiam ocorrer a um engenheiro? Talvez a primeira  fosse a de fabricar 

luz, de usar uma lanterna ou um holofote. Os vaga-l umes e alguns peixes 

(em geral com a ajuda de bactérias) são capazes de fabricar luz, mas o 

processo parece consumir muita energia. Os vaga-lum es usam sua luz para 

atrair parceiras, o que não requer uma quantidade p roibitiva de energia: 

o pequeno ponto luminoso do macho pode ser visto pe las fêmeas a certa 



distância na escuridão, uma vez que seus olhos são expostos diretamente à 

fonte de luz. Usar luz para orientar-se requer muit o mais energia, uma 

vez que os olhos têm de detectar a minúscula fração  da luz refletida de 

cada parte do cenário. Assim, a fonte de luz tem de  ser imensamente mais 

intensa se for usada como lanterna para iluminar o caminho e não como 

sinalização para outros indivíduos. De qualquer mod o, quer seja ou não 

devido ao gasto de energia, parece que nenhum anima l além do homem e de 

alguns estranhos peixes abissais usa luz fabricada para orientar-se. 

 Em que outra coisa o engenheiro poderia pensar? Be m, os humanos 

cegos parecem ter um tipo incomum de percepção dos obstáculos à sua 

frente. Isso se chama "visão facial", porque muitos  cegos afirmam que ela 

produz no rosto uma sensação semelhante à do tato. Um relato menciona um 

menino completamente cego que conseguia passear de triciclo pelo 

quarteirão de sua casa usando essa "visão facial". Experimentos mostraram 

que, na realidade, a “visão facial" não tem relação  nenhuma com o tato ou 

com a face, por mais que a sensação possa parecer v ir da face, à maneira 

da dor em um membro fantasma (amputado). A sensação  da "visão facial" 

deriva realmente dos ouvidos. Sem saber, os cegos u sam ecos de seus 

próprios passos e de outros sons para pressentir a presença de 

obstáculos. Muito antes que isso fosse constatado, os engenheiros já 

fabricavam instrumentos para explorar o mesmo princ ípio - por exemplo, 

para medir a profundidade do mar sob um navio. Uma vez inventada a 

técnica, foi apenas uma questão de tempo para que o s projetistas de armas 

a adaptassem para a detecção de submarinos. Na Segu nda Guerra Mundial, os 

dois lados em conflito valeram-se largamente de tai s dispositivos, sob 

nomes em código como Asdic (britânico) e Sonar (ame ricano), bem como das 

tecnologias similares do Radar (americano) ou RDF ( britânico), que usam 

ecos de rádio no lugar de ecos de som. 

Os pioneiros do sonar e do radar não sabiam, mas ho je todo mundo 

sabe que os morcegos - ou melhor, a seleção natural  agindo sobre os 

morcegos haviam desenvolvido esse sistema dezenas d e milhões de anos 

antes, e que seu "radar" é capaz de proezas de dete cção e navegação que 

deixariam um engenheiro boquiaberto. É tecnicamente  incorreto falar de um 

"radar" dos morcegos, pois eles não utilizam ondas de rádio: o termo 

certo é sonar. Mas as teorias matemáticas básicas p ara o radar e o sonar 

são muito semelhantes, e boa parte da compreensão c ientífica dos detalhes 

sobre a atuação dos morcegos deriva da aplicação da s teorias do radar. O 

zoólogo americano Donald Griffin, em boa medida res ponsável pela 

descoberta do sonar dos morcegos, cunhou o termo "e colocalização", a ser 



aplicado tanto ao sonar como ao radar, seja usado p or animais, seja por 

instrumentos humanos. Na prática, o termo costuma s er mais usado para se 

referir ao sonar animal. 

 É incorreto falar dos morcegos como se fossem todo s iguais; 

seria como agrupar cães, leões, doninhas, ursos, hi enas, pandas e lontras 

tão-somente porque são todos carnívoros. Grupos dif erentes de morcegos 

usam o sonar de modo radicalmente diferente, e pare cem mesmo tê-lo 

"inventado" separadamente, da mesma maneira que bri tânicos, alemães e 

americanos projetaram independentemente o radar. Ne m todos os morcegos 

usam a ecolocalização. Os morcegos frugívoros tropi cais do Velho Mundo 

têm boa visão, e a maior parte deles usa apenas os olhos para orientar-

se. Contudo, algumas espécies de morcegos frugívoro s (o Rousettus, por 

exemplo) são capazes de se orientar na escuridão to tal, quando até os 

melhores olhos são inúteis. Para isso eles empregam  o sonar, mas de um 

tipo mais rudimentar que o dos morcegos menores das  regiões temperadas. O 

Rousettus estala a língua com força e ritmadamente enquanto voa, e navega 

medindo o intervalo de tempo entre cada estalo e se u eco. Um bom número 

dos estalos do Rousettus são claramente audíveis pa ra nós (o que, por 

definição, mostra que são sons, e não ultra-sons; o  ultra-som é 

exatamente a mesma coisa que o som, só que é alto d emais para que 

possamos ouvi-lo). 

Em teoria, quanto mais alto o som, mais útil ele se rá para o 

sonar. Isso acontece porque sons de baixa freqüênci a têm ondas longas, 

que não permitem determinar a diferença entre objet os próximos. Portanto, 

sendo tudo o mais igual, um míssil que utilizasse e cos em seu sistema de 

orientação deveria produzir sons de altíssima freqü ência. Com efeito, a 

maioria dos morcegos usa sons de altíssima freqüênc ia, os ultra-sons, 

altos demais para serem ouvidos pelos seres humanos . Ao contrário do 

Rousettus, que tem boa visão e utiliza uma quantida de moderada de sons 

não modificados de freqüência relativamente baixa p ara fins de 

ecolocalização complementar, os morcegos menores pa recem ser ecomáquinas 

avançadíssimas. Seus olhos são minúsculos e provave lmente na maior parte 

dos casos não vêem grande coisa. Vivem num mundo de  ecos, e é provável 

que seus cérebros usem os ecos para fazer algo pare cido com "ver" 

imagens, ainda que seja quase impossível para nós " visualizar" como 

poderiam ser essas imagens. Os ruídos que eles prod uzem não são apenas um 

tanto altos demais para que os ouçamos, como uma es pécie de superapito de 

cachorros; em muitos casos, são muitíssimo mais alt os que qualquer nota 



que já se ouviu ou imaginou. Aliás, sorte nossa não  podermos ouvi-los: 

são fortíssimos, seriam ensurdecedores e não nos de ixariam dormir. 

Esses morcegos são como aviões de espionagem em min iatura, 

repletos de instrumentos sofisticados. Seus cérebro s são pacotes de 

minúsculas engenhocas eletrônicas finamente calibra das, protramadas com o 

intricado software necessário para decodificar uma infinidade de ecos em 

tempo real. Suas faces são distorcidas como gárgula s, e nos parecem 

horrorosas até que vejamos o que de fato são - inst rumentos refinados de 

propagação de ultra-som nas direções almejadas. 

Ainda que não possamos ouvir diretamente os pulsos de ultra-som 

desses morcegos, podemos ter uma idéia do que está acontecendo com a 

ajuda de uma máquina de tradução, um "detector de m orcegos". A máquina 

capta os pulsos por meio de um microfone ultra-sôni co especial e converte 

cada pulso em um estalo ou som audível, que ouvimos  em fones de ouvido. 

Se levarmos um desses "detectores de morcego" a uma  clareira onde um 

morcego se alimenta, saberemos quando cada pulso fo i emitido, mesmo sem 

saber como é o "som" dos pulsos. Se nosso morcego f or um Myotis, um 

morcego marrom comum, ouviremos uma seqüência de es talos a um ritmo de 

dez por segundo enquanto o morcego voar para cumpri r suas atividades 

rotineiras. Esse é o ritmo de uma máquina de telex ou de uma metralhadora 

Bren. 

Podemos presumir que a imagem que o morcego faz do mundo em que 

está voando é atualizada dez vezes por segundo. Qua ndo estamos de olhos 

abertos, nossa imagem visual parece ser atualizada continuamente. Podemos 

ter idéia do que seria uma visão do mundo atualizad a intermitentemente 

valendo-nos de um estroboscópio à noite. É o que se  faz às vezes em 

discotecas, com alguns efeitos dramáticos: os dança rinos aparecem como 

uma sucessão de poses congeladas de estátuas. É cla ro que, se aceleramos 

o estroboscópio, a imagem corresponderá mais proxim amente à nossa visão 

"continua" normal. O ritmo de "amostragem" de visão  estroboscópica, à 

velocidade de cruzeiro de morcego de cerca de dez a mostras por segundo, 

seria quase tão bom como a visão "contínua" normal para determinadas 

finalidades rotineiras, embora não para apanhar uma  bola ou um inseto. 

Esse é simplesmente o ritmo de amostragem de um mor cego em um 

vôo de cruzeiro comum. Quando um morceguinho marrom  detecta um inseto e 

adota um curso de interceptação, o ritmo dos estalo s se acelera. Mais 

rápido que uma metralhadora, pode chegar a picos de  duzentos pulsos por 

segundo no momento em que o morcego finalmente se a cerca do alvo móvel. 

Para imitar esses picos, teríamos de acelerar nosso  estroboscópio para 



que emitisse seus fachos de luz duas vezes mais ráp ido que os ciclos da 

eletricidade de uso doméstico, que não são notados à luz fluorescente. É 

claro que não temos problemas para realizar todas a s nossas funções 

visuais normais - até mesmo jogar squash ou tênis d e mesa - num mundo 

visual "pulsando" nessa alta freqüência. Supondo qu e os cérebrosdos 

morcegos construam uma imagem do mundo análoga às n ossas imagens visuais, 

podemos inferir a partir do ritmo dos pulsos que a eco-imagem do morcego 

é tão detalhada e "contínua" quanto nossa imagem vi sual. Mas é claro que 

podem existir outras razões para que ela não seja t ão detalhada quanto 

nossa imagem visual. 

 Se os morcegos são capazes de elevar seu ritmo de amostragem a 

duzentos pulsos por segundo, por que não o mantêm o  tempo todo? Se 

obviamente têm um botão de controle do ritmo de seu  "estroboscópio", por 

que não o deixam permanentemente no máximo, mantend o assim sua percepção 

do mundo no nível mais apurado, o tempo todo, para qualquer emergência? 

Uma das razões é que esses ritmos acelerados só ser vem para alvos 

próximos. Se um pulso for emitido rápido demais em relação ao seu 

predecessor, ele se misturará ao eco que este emiti u ao voltar de um alvo 

distante. Mesmo que isso não acontecesse, provavelm ente haveria boas 

razões econômicas para não se manter o ritmo dos pu lsos sempre no máximo: 

deve ser custoso produzir pulsos ultra-sônicos alto s, custoso em energia, 

custoso em desgaste da voz e dos ouvidos, talvez cu stoso em tempo de 

processamento. Um cérebro que está processando duze ntos ecos distintos 

por segundo talvez não tenha capacidade extra para pensar em muita coisa 

mais. O ritmo de dez estalos por segundo também dev e ser custoso, mas bem 

menos que o de duzentos por segundo. Um morcego que  elevasse seu ritmo 

pagaria um preço adicional em energia, desgaste etc . que não seria 

justificado pela maior precisão do sonar. Quando o único objeto móvel nas 

redondezas é o próprio morcego, o mundo deve parece r suficientemente 

similar a cada décimo de segundo e não exigirá amos tragem mais freqüente. 

Quando a área próxima incluir um outro objeto móvel , em especial um 

inseto voador girando, revirando e mergulhando na t entativa desesperada 

de se livrar do perseguidor, o beneficio extra Pela  aceleração do ritmo 

de amostragem mais que justifica o custo adicional.  É claro que estas 

considerações de custo e benefício são mera suposiç ão, mas algo nessa 

linha certamente deve estar se passando. 

O engenheiro que decide projetar uni sonar ou radar  eficiente 

logo depara com um problema resultante da necessida de de produzir pulsos 

extremamente altos. Eles têm de ser altos porque qu ando um som é emitido, 



sua frente de onda avança como uma esfera sempre em  expansão. A 

intensidade do som é distribuída e, em certo sentid o, "diluída" por toda 

a superfície da esfera. A área da superfície de qua lquer esfera é 

proporcional ao quadrado do raio. A intensidade do som em qualquer dado 

ponto da esfera diminui, mas não em proporção à dis tância (o raio), mas 

ao quadrado da distância a partir da fonte de som, à medida que a frente 

de onda avança e a esfera se expande. Isso signific a que o som vai 

silenciando muito rapidamente conforme se distancia  de sua fonte - no 

caso, o morcego. 

Quando atinge um objeto - uma mosca, por exemplo - esse som 

diluído ricocheteia. Este som refletido, por sua ve z, se distancia da 

mosca em uma frente de onda esférica que se expande . Como acontecia com o 

som original, o novo som decai em proporção ao quad rado da distância da 

mosca. Quando o eco finalmente chega até o morcego,  a perda de 

intensidade não é proporcional à distância da mosca  ao morcego ou sequer 

ao quadrado dessa distância, mas a algo assim como o quadrado do 

quadrado, a quarta potência da distância. Isso quer  dizer que o som está 

extremamente tênue. O problema pode ser parcialment e superado se o 

morcego propagar o som com o equivalente de um mega fone, contanto que ele 

saiba previamente a direção do alvo. De qualquer mo do, se quiser receber 

um eco razoável de um alvo distante, o morcego terá  de emitir guinchos 

altíssimos, e o instrumento de detecção do eco - o ouvido - terá de ser 

altamente sensível a sons muito tênues - os ecos. O s guinchos dos 

morcegos são de fato muito altos, e seus ouvidos sã o muito sensíveis. 

Mas eis aqui o problema que se apresentaria ao enge nheiro 

ocupado em conceber uma máquina à feição dos morceg os. Se for tão 

sensível assim, o microfone (ou ouvido) corre sério  risco de ser 

gravemente danificado pelos altíssimos pulsos de so ns emitidos. De nada 

vale combater o problema diminuindo a intensidade d os sons, pois então os 

ecos seriam inaudíveis. E de nada vale combater est e último problema 

tornando o microfone (ou ouvido) mais sensível, poi s isso o tornaria mais 

vulnerável aos sons emitidos - mesmo quando ligeira mente mais baixos que 

antes! Trata-se de um dilema inerente à notável dif erença de intensidade 

entre o som e seu eco, uma diferença imposta inexor avelmente pelas leis 

da física. 

Que outra solução poderia ocorrer ao engenheiro? Du rante a 

Segunda Guerra Mundial, quando apareceu um problema  análogo, os 

inventores do radar saíram-se com uma solução que c hamaram radar 

"emissor/receptor". Os sinais de radar eram necessa riamente emitidos em 



pulsos muito fortes, que poderiam danificar as ante nas sensíveis que 

aguardavam seu débil eco. O circuito "emissor/recep tor" desconectava 

temporariamente a antena de recepção logo antes da emissão do pulso, e em 

seguida ligava-a novamente a tempo de receber o eco . 

 Os morcegos desenvolveram essa tecnologia de comut ação 

"emissor/receptor" há muitíssimo tempo, provavelmen te milhões de anos 

antes que nossos antepassados descessem das árvores . Explicarei agora 

como ela funciona. Nos ouvidos dos morcegos, assim como nos ouvidos 

humanos, o som é transmitido do tímpano para as cél ulas microfônicas 

sensíveis ao som por uma ponte composta de três oss os pequenos, 

conhecidos, graças à sua forma, como martelo, bigor na e estribo. Aliás, a 

montagem e a articulação desses três ossos correspo nde exatamente ao que 

um engenheiro de som poderia ter concebido para uma  função de impedância, 

mas essa é outra história. O que importa aqui é que  alguns morcegos têm 

músculos bem desenvolvidos ligados ao estribo e ao martelo. Quando esses 

músculos se contraem, os ossos não transmitem o som  com a mesma 

eficiência - algo assim como se calássemos um micro fone apertando o 

polegar contra o diafragma vibratório. O morcego co nsegue usar esses 

músculos para desligar seus ouvidos temporariamente . Os músculos 

contraem-se imediatamente antes da emissão de um pu lso, desligando assim 

os ouvidos e impedindo que se danifiquem. Em seguid a, relaxam-se para que 

o ouvido volte a sensibilidade máxima, bem a tempo de receber o eco. Esse 

sistema de comutação "emissor/receptor" só funciona  se for mantida uma 

sincronia precisa medida em frações de segundo. O m orcego Tadarida é 

capaz de contrair e relaxar esses músculos cinqüent a vezes por segundo, 

mantendo-os em perfeita sincronia com a metralhador a de pulsos em ultra-

som. Ë uma proeza de sincronização, comparável a um  hábil truque 

utilizado em alguns aviões de caça durante a Primei ra Guerra Mundial: 

suas metralhadoras atiravam "através" das hélices, com disparos 

cuidadosamente sincronizados com a rotação das pás de modo que as balas 

passassem entre elas sem as despedaçar. 

O próximo problema que talvez ocorresse ao nosso en genheiro é o 

seguinte. Se o sonar mede a distância dos alvos afe rindo a duração do 

silêncio entre a emissão do som e o retorno do eco - o método que o 

morcego Rousettus parece usar - os sons deveriam se r pulsos breves, em 

staccato. Um som prolongado ainda estaria sendo emi tido quando o eco 

voltasse, e assim, ainda que parcialmente amortecid o pelos músculos do 

ouvido, perturbaria a detecção. Idealmente, portant o, os pulsos dos 

morcegos deveriam ser brevíssimos. Contudo, quanto mais breve for um 



pulso, mais difícil será produzi-lo com força sufic iente para 

proporcionar um eco aproveitável. Ao que parece, es tamos diante de um 

novo dilema imposto pelas leis da física. Duas solu ções poderiam ocorrer 

a engenheiros hábeis, e de fato ocorreram quando en contraram o mesmo 

problema, novamente no caso análogo do radar. A opç ão por uma ou outra 

das soluções depende do que parecer mais importante : medir a distância 

(do objeto ao instrumento) ou a velocidade (do obje to em relação ao 

instrumento). A primeira solução é conhecida entre engenheiros de radar 

como chirp radar ["radar de trinado"]. 

Imaginemos os sinais de radar como uma série de pul sos, sendo 

que cada pulso tem uma freqüência portadora, análog a à "altura" de um 

pulso de som ou ultra-som. E os guinchos de morcego s, como vimos, têm um 

ritmo de repetição de pulsos que varia entre dezena s e centenas por 

segundo. Cada um desses pulsos tem uma freqüência p ortadora de dezenas de 

milhares a centenas de milhares de ciclos por segun do. Cada pulso, em 

outras palavras, é um grito de alta freqüência. De modo semelhante, cada 

pulso de radar é um "grito" de ondas de rádio, com uma alta freqüência 

portadora. O traço específico do chirp radar é que ele não mantém uma 

mesma freqüência portadora durante cada grito. Ao c ontrário, a freqüência 

portadora sobe e desce rapidamente cerca de uma oit ava. Fazendo uma 

analogia com os sons, cada emissão de radar pode se r comparada ao sobe-e-

desce de um "fiiiuu!", um assobio de galanteio. A v antagem do chirp radar 

em comparação com o pulso em freqüência fixa é a se guinte: não importa 

que o trinado original ainda esteja sendo emitido q uando seu eco retorna, 

pois eles não se confundirão. Isso acontece porque o eco que se detecta 

em qualquer dado momento será reflexo de uma parte anterior do trinado, e 

portanto terá altura diferente. 

Os inventores do radar fizeram bom uso dessa técnic a engenhosa. 

Existe alguma indicação de que os morcegos também " descobriram" algo 

semelhante, como fizeram com o sistema emissor/rece ptor? Com efeito, 

numerosas espécies de morcegos gritos que chegam a descer uma oitava em 

cada grito. Esses gritos análogos ao assobio de gal anteio são conhecidos 

como freqüência modulada (FM). Eles parecem perfeit amente adequados ao 

uso da técnica do chirp radar. Contudo, as observaç ões sugerem que os 

morcegos usam essa técnica não para distinguir um e co do som original que 

o produziu, e sim para o propósito mais sutil de fa zer distinção entre 

vários ecos. Um morcego vive num mundo de ecos prov enientes de objetos 

próximos, distantes e a uma distância intermediária . Ele deve ser capaz 

de distinguir uns de outros. Se emitir trinados des cendentes como um 



assobio de galanteio, a distinção pela altura será nítida. Quando um eco 

de um objeto distante finalmente regressar ao morce go, ele será um eco 

mais "velho" do que o eco que, no mesmo instante, c hega de um objeto 

próximo - devendo portanto ter freqüência mais alta . Diante de ecos 

contraditórios de vários objetos, o morcego pode ap licar uma regra 

prática: freqüência mais alta significa mais distan te. 

A segunda boa idéia que poderia ocorrer ao engenhei ro - 

especialmente ao interessado em medir a velocidade de um alvo móvel - 

seria a de explorar o que os físicos chamam de desv io Doppler. Podemos 

chamá-lo de "efeito de ambulância’", porque sua man ifestação mais 

conhecida é a súbita queda da altura do som de uma sirene de ambulância 

que passa velozmente pelo ouvinte. O desvio Doppler  se dá sempre que uma 

fonte de som (ou de luz ou de qualquer outro tipo d e onda) e um receptor 

desse som mudam de posição relativa. É mais fácil i maginar que a fonte de 

som é imóvel e que o ouvinte está se deslocando. Su ponhamos que a sirene 

de uma fábrica está soando continuamente, em uma me sma nota. O som 

propaga-se em uma série de ondas. As ondas são invi síveis, pois são ondas 

de pressão do ar. Se pudéssemos vê-las, seriam como  os círculos 

concêntricos que se formam quando jogamos pedregulh os no meio de uma poça 

parada. Imagine que uma série de pedregulhos é arre messada em rápida 

sucessão no meio da poça, produzindo ondas que se i rradiam constantemente 

de seu centro. Se atracarmos um barquinho de brinqu edo a um ponto fixo da 

poça, ele irá se balançar ritmadamente conforme as ondas passam sob ele. 

A freqüência do balanço é análoga à freqüência de u m som. 

Suponhamos agora que o barquinho, em vez de estar a tracado, está 

avançando na direção do centro, de onde provêm os c írculos de ondas. Ele 

continuará balançando conforme atinja as sucessivas  frentes de onda, só 

que agora com maior freqüência, uma vez que se desl oca na direção da 

fonte. Balançará em ritmo mais acelerado. E então, quando tiver 

ultrapassado a fonte das ondas e avançar para o out ro lado da poça, a 

freqüência de seus balanços obviamente decrescerá. 

Pela mesma razão, se passarmos de motocicleta (sile nciosa, de 

preferência) diante da sirene de uma fábrica, a alt ura de seu apito 

aumentará conforme nos aproximarmos: nossos ouvidos  absorverão as ondas 

em ritmo mais acelerado do que se estivéssemos para dos. Da mesma maneira, 

quando nossa motocicleta tiver deixado a fábrica pa ra trás, distanciando-

se da sirene, a altura do som será menor. Quando pa rarmos de nos mover, 

ouviremos a altura real da sirene, a meio caminho d as duas alturas 

modificadas pelo desvio Doppler. Por conseguinte, s e soubermos a altura 



exata da sirene, poderemos teoricamente determinar a velocidade em que 

nos aproximamos ou distanciamos da fonte simplesmen te pela comparação 

entre a altura aparente e a altura "verdadeira" con hecida. 

 O mesmo princípio funciona quando a fonte de som e stá se 

movendo e o ouvinte está parado - é o que acontece com as ambulâncias. 

Conta-se, muito implausivelmente, que o próprio Chr istian Doppler 

demonstrou esse efeito contratando uma banda de met ais para tocar sobre 

um vagão ferroviário aberto que passava velozmente diante de uma platéia 

espantada. O que importa é o movimento relativo; no  que diz respeito ao 

efeito Doppler, não faz diferença supor que a fonte  se move em relação ao 

ouvido ou vice- versa. Se dois trens passarem um pe lo outro em direções 

opostas, ambos viajando a cerca de 200 km/h, um pas sageiro em um dos 

trens ouvirá o apito do outro trem alterado por um dramático desvio 

Doppler, uma vez que a velocidade relativa será pró xima de 400 km/h. 

 O efeito Doppler é utilizado em radares de trânsit o para 

controle da velocidade dos veículos. Um instrumento  estático emite sinais 

de radar ao longo de uma rua. As ondas de radar ric ocheteiam nos carros 

que passam e são registradas pelo aparelho receptor . Quanto mais depressa 

andar o carro, maior a freqüência do desvio Doppler . Comparando a 

freqüência de saída com a freqüência do eco, a polí cia, ou melhor, o 

instrumento automático é capaz de calcular a veloci dade de cada carro. Se 

a polícia pode explorar essa técnica para medir a v elocidade dos maus 

motoristas, podemos esperar que os morcegos também a usem para medir a 

velocidade de suas presas? 

A resposta é afirmativa. Os pequenos morcegos-ferra dura 

[famílias Rhinolophidae e Hipposideridae] são bem c onhecidos por seus 

pios longos, de altura fixa, tão diversos dos estal os em staccato ou dos 

fins descendentes de outros morcegos. Quando digo l ongos, refiro-me aos 

padrões dos morcegos. Seus "pios" duram menos que u m décimo de segundo. E 

muitas vezes há um "fiuuu!" adicionado ao final de cada pio, como 

veremos. Para começar, imaginemos um morcego-ferrad ura emitindo um 

murmúrio contínuo em ultra- som enquanto voa rapida mente na direção de um 

objeto estático, como uma árvore. As ondas atingem a árvore em ritmo 

acelerado em decorrência do movimento do morcego em  direção a ela. Se 

escondêssemos um microfone na árvore, este "ouviria " o som do desvio 

Doppler distorcido para cima, por causa do moviment o do morcego. Não há 

microfone algum na árvore, mas o eco refletido por ela sofrerá esse mesmo 

desvio Doppler para cima em sua freqüência. Ora, à medida que as frentes 

de onda do eco voltam da árvore para o morcego, ele  continua se 



aproximando rapidamente dela. Há portanto mais um d esvio Doppler em jogo, 

que eleva ainda mais a percepção que o morcego tem da altura do eco. O 

movimento do morcego acarreta um duplo desvio Doppl er, cuja magnitude é 

uma indicação precisa da velocidade do morcego em r elação à árvore. 

Comparando a altura de seu guincho com a altura do eco, então, o morcego 

(ou melhor, o computador de bordo instalado em seu cérebro) poderia 

teoricamente calcular sua velocidade de aproximação . Isso não diria ao 

morcego a distância até a árvore, mas ainda assim p oderia ser uma 

informação muito relevante. 

Se o objeto que reflete os ecos não fosse uma arvor e estática, 

mas um inseto em movimento, as conseqüências Dopple r seriam mais 

complicadas, mas ainda assim o morcego poderia calc ular a velocidade do 

movimento relativo entre ele e seu alvo, o que obvi amente é o tipo de 

informação de que precisa o refinado míssil tele- g uiado que é um morcego 

quando está caçando. Na verdade, alguns morcegos ch egam a aplicar um 

truque mais interessante do que simplesmente emitir  pios de freqüência 

Constante e em seguida medir a altura dos ecos que retornam. Eles ajustam 

meticulosamente a altura de saída de seus pios de m odo que a altura do 

eco seja constante após o desvio Doppler. Conforme se aproximam de um 

inseto em movimento, a altura de seus pios é contin uamente alterada, à 

procura da freqüência necessária para manter os eco s em uma altura fixa. 

Esse truque engenhoso mantém o eco naquela altura à  qual os ouvidos são 

mais sensíveis dado importante, uma vez que os ecos  são tão fracos. Os 

morcegos obtêm a informação necessária para seus cá lculos Doppler por 

meio da monitoração da altura em que são obrigados a piar para conseguir 

o eco de altura fixa. Não sei se há aparelhos human os - de sonar ou de 

radar - que façam uso desse truque sutil. Mas como tantas soluções 

engenhosas nesse campo foram primeiro desenvolvidas  pelos morcegos, 

aposto que a resposta é afirmativa. 

É de se esperar que essas duas técnicas tão diversa s - a do 

desvio Doppler e a do chirp radar sejam úteis para propósitos diferentes. 

Alguns grupos de morcegos especializam-se em uma,ou tros em outra. Alguns 

grupos parecem tirar proveito do melhor de ambos os  mundos, adicionando 

um "assobio de galanteio" em EM ao fim (por vezes a o começo) de cada 

"pio" longo e de altura constante. Outro truque cur ioso dos morcegos-

ferradura diz respeito ao movimento de seu pavilhão  auricular. Ao 

contrário de outros morcegos, o morcego-ferradura é  capaz de mover seu 

pavilhão de orelha para a frente e para trás, em rá pida alternância. É 

plausível que esse movimento adicional da superfíci e de escuta em relação 



ao alvo cause modulações úteis no desvio Doppler, m odulações que lhe 

forneçam mais informações. Quando a orelha se move na direção do alvo, a 

velocidade do movimento em direção ao alvo parece a umentar. Quando a 

orelha se move em direção contrária, o inverso acon tece. O cérebro do 

morcego "sabe" a direção em que se movem as orelhas , e bem poderia fazer 

os cálculos necessários para explorar essas informa ções. 

É provável que o problema mais difícil enfrentado p elos morcegos 

seja o perigo de "interferência" dos guinchos de ou tros morcegos. Alguns 

cientistas descobriram que é surpreendentemente dif ícil desviar um 

morcego de sua rota com a simples emissão de ultra- sons artificiais. 

Analisando em retrospecto, esse resultado era previ sível. Os morcegos 

tiveram de resolver o problema de evitar a interfer ência há muito tempo. 

Muitas espécies de morcegos vivem em enormes aglome rações dentro de 

cavernas que devem ser uma babel ensurdecedora de u ltra-sons e ecos, e 

mesmo assim conseguem voar rapidamente em meio à es curidão, evitando as 

paredes e os demais morcegos. Como um morcego conse gue seguir o fio da 

meada de seus próprios ecos, sem os confundir com o s ecos dos outros? A 

primeira solução que poderia ocorrer a um engenheir o seria alguma espécie 

de freqüência codificada: cada morcego deve ter sua  própria freqüência 

privativa, à maneira das estações de rádio. Talvez algo assim aconteça em 

certa medida, mas está longe de ser toda a explicaç ão. 

Ainda não sabemos muito bem como os morcegos não cr iam 

interferência uns com os outros, mas temos uma indi cação interessante 

dada por experimentos que tentavam desviar morcegos  de suas rotas. Ao que 

se viu, é possível despistar alguns morcegos reemit indo seus próprios 

guinchos com um atraso artificial. Em outras palavr as, dando-lhes ecos de 

seus próprios guinchos. Por meio de um controle cui dadoso da aparelhagem 

eletrônica que atrasa o falso eco, é até possível f azer com que os 

morcegos tentem pousar num apoio "fantasma". Suponh o que esse seja o 

equivalente, para um morcego, da visão do mundo atr avés de uma lente. 

Pode ser que os morcegos usem algo que poderíamos c hamar de 

"filtro de estranheza". Cada eco sucessivo dos guin chos de um morcego 

produz uma imagem do mundo que faz sentido com base  na imagem prévia, 

construída sobre ecos anteriores. Se o cérebro do m orcego ouvir o eco do 

guincho de um outro morcego e tentar incorporá-lo à  imagem do mundo que 

construíra previamente, o novo eco não fará sentido , como se os objetos 

do mundo houvessem subitamente saltado em direções aleatórias. Os objetos 

não se comportam dessa maneira amalucada no mundo r eal, de modo que o 

cérebro pode descartar esses ecos aparentes com seg urança, como ruído de 



fundo. Quando um cientista emite "ecos" artificialm ente atrasados ou 

acelerados dos guinchos do próprio morcego, os fals os ecos farão sentido 

com base na imagem do mundo que o morcego construír a previamente. Os 

falsos ecos passarão pelo filtro de estranheza porq ue são plausíveis no 

contexto dos ecos precedentes; darão a aparência de  um pequeno 

deslocamento dos objetos, o que é algo plausível no  mundo real. O cérebro 

do morcego parte do pressuposto de que o mundo desc rito por um pulso de 

eco será igual ou ligeiramente diferente do mundo d escrito pelos pulsos 

anteriores: o inseto perseguido pode ter mudado um pouco de lugar, por 

exemplo. 

Há uma publicação acadêmica muito conhecida do filó sofo Thomas 

Nagel, intitulada "What is it like to be a bat?" [C omo é ser um 

morcego?]. O ensaio é menos sobre morcegos e mais s obre o problema 

filosófico de imaginar "como" é ser algo que não so mos. A razão pela qual 

um morcego é um exemplo tão atraente para um filóso fo deriva da suposição 

de que as experiências de um morcego capaz de ecolo calização são 

peculiarmente estranhas e diferentes das nossas. Se  quisermos partilhar 

as experiências de um morcego, será grosseiramente enganoso ir a uma 

caverna, gritar ou bater duas colheres, contar cons cientemente o tempo 

até a chegada do eco e então calcular a distância a té a parede. 

Isso não equivaleria a saber como é ser um morcego,  assim como o 

que segue não é uma boa descrição de como é ver as cores: tomemos um 

instrumento para medir o comprimento de onda da luz  que penetra nossos 

olhos; se ela for longa, estaremos vendo o vermelho , se ela for curta, 

estaremos vendo o violeta ou o azul. É um fato físi co que a luz que 

chamamos de vermelha tem comprimento de onda superi or ao da luz que 

chamamos de azul. Comprimentos de onda diferentes a tivam as fotocélulas 

de nossa retina sensíveis ao vermelho ou ao azul. M as não há traço algum 

do conceito de comprimento de onda em nossa percepç ão subjetiva das cores 

- nada sobre "como é" ver o azul ou o vermelho nos informa sobre o 

comprimento respectivo das ondas. Quando isso vem a o caso (o que é 

raro),temos de nos lembrar ou consultar um livro (é  o que sempre faço). 

De modo semelhante, um morcego percebe a posição de  um inseto por meio do 

que chamamos de ecos. Mas o morcego certamente não pensa em termos de 

atraso do eco quando percebe um inseto, assim como nós não pensamos em 

função dos comprimentos de onda quando vemos o azul  ou o vermelho. 

De fato, se me forçassem a fazer o impossível, isto  é, a 

imaginar como é ser um morcego, eu presumiria que a  ecolocalização 

poderia ser para eles algo bem parecido com o que a  visão é para nós. 



Somos animais tão integralmente visuais que mal per cebemos como ver é uma 

tarefa complicada. Os objetos estão "lá fora" e nós  pensamos que os 

"vemos" lá fora. Mas suspeito que nossas percepções  são na verdade um 

sofisticado modelo de computador no cérebro, constr uído a partir das 

informações que vêm lá de fora, mas convertidas na cabeça sob uma forma 

em que essa informação possa ser utilizada. Diferen ças no comprimento de 

onda da luz lá fora são codificadas como diferenças  de "cor" em nosso 

modelo de computador dentro da cabeça. Forma e outr os atributos são 

codificados da mesma maneira, de um modo que seja c onveniente de se 

manejar. O sentido da visão é, para nós, muito dife rente do sentido da 

audição, mas isso não pode ser devido diretamente à s diferenças físicas 

entre luz e som. Afinal de contas, ambos são traduz idos pelos respectivos 

órgãos sensoriais para um mesmo tipo de impulso ner voso. É impossível 

dizer, a partir dos atributos físicos de um impulso  nervoso, se ele está 

transmitindo informações sobre luz, som ou odor. O sentido da visão é tão 

diferente do sentido da audição ou do olfato porque  o cérebro acha 

conveniente usar tipos diferentes de modelo interno  do mundo visual, do 

mundo do som e do mundo do odor. Os sentidos da vis ão e da audição 

diferem tanto porque os usos internos de nossa info rmação visual e de 

nossa informação sonora são diferentes e servem a p ropósitos diversos. 

Não se trata diretamente de diferenças físicas entr e a luz e o som. 

Mas os morcegos utilizam sua informação sonora mais  ou menos da 

mesma maneira que usamos nossa informação visual. U sam os sons para se 

aperceber, e atualizar constantemente essa percepçã o, da posição dos 

objetos no espaço tridimensional, assim como usamos  a luz para fazer o 

mesmo. O tipo de modelo de computador interno neces sário deverá então 

servir à representação interna das posições cambian tes dos objetos no 

espaço tridimensional. Estou querendo dizer que a f orma da experiência 

subjetiva de um animal será uma propriedade de seu modelo de computador 

interno. O design desse modelo, ao longo da evoluçã o, dependerá de sua 

adequabilidade para uma representação interna útil,  seja qual for o 

estímulo físico proveniente do exterior. Nós e os m orcegos precisamos do 

mesmo tipo de modelo interno para representar a pos ição dos objetos no 

espaço tridimensional. É irrelevante que os morcego s construam seu modelo 

interno com a ajuda de ecos, ao passo que nós o faz emos com a ajuda da 

luz. Em qualquer dos casos, a informação exterior s erá sempre traduzida 

para o mesmo tipo de impulsos nervosos enquanto tra fega rumo ao cérebro. 

Presumo, assim, que os morcegos "vêem" de um jeito parecido com 

o nosso, por mais que o meio físico usado para trad uzir o mundo "lá fora" 



em impulsos nervosos seja tão diferente - ultra- so m em vez de luz. 

Talvez até os morcegos usem as sensações que chamam os de cor para algum 

propósito, para representar diferenças no mundo ext erior que não guardam 

nenhuma relação com as propriedades físicas do comp rimento de onda, mas 

que têm para o morcego um papel funcional semelhant e ao que a cor tem 

para nós. Talvez os morcegos machos tenham uma supe rfície corporal com 

alguma textura específica, de modo que os ecos que refletem sejam 

percebidos pelas fêmeas como maravilhosamente color idos - o equivalente 

sonoro da plumagem nupcial de uma ave-do-paraíso. N ão estou propondo uma 

metáfora vaga. É possível que a sensação subjetiva de uma fêmea ao 

perceber um morcego macho seja, digamos, vermelho-r utilante - a mesma 

sensação que tenho quando vejo um flamingo. Ou talv ez, pelo menos, a 

sensação causada na fêmea por seu parceiro não difi ra mais de minha 

percepção visual de um flamingo do que esta minha p ercepção difere da que 

um flamingo tem de outro flamingo. 

Donald Griffin conta que, em 1940, quando ele e seu  colega 

Robert Galambos anunciaram a uma conferência de zoó logos espantados suas 

descobertas sobre a ecolocalização dos morcegos, um  cientista de renome 

ficou tão incrédulo e indignado que sacudiu Galambo s pelos ombros 

enquanto protestava que não podíamos propor uma hip ótese tão ultrajante. 

O radar e o sonar eram então descobertas altamente secretas da tecnologia 

militar, e a idéia de que morcegos fossem capazes d e fazer qualquer coisa 

remotamente semelhante aos mais recentes triunfos d a tecnologia 

eletrônica parecia a muitos não apenas implausível como também 

emocionalmente ofensiva. 

É fácil simpatizar com esse ilustre cético. Existe algo de muito 

humano na sua relutância em acreditar. E ser "human o" é exatamente a 

explicação. É precisamente porque nossos sentidos h umanos não são capazes 

de fazer o que os morcegos fazem que temos dificuld ade em acreditar. É 

difícil imaginar que um animalzinho seja capaz de f azer "de cabeça" algo 

que só conseguimos entender por meio de instrumento s artificiais e 

cálculos no papel. Os cálculos matemáticos necessár ios para se explicar a 

visão seriam igualmente complexos e difíceis, e con tudo ninguém jamais 

teve dificuldade em acreditar que animais pequenos possuem o sentido da 

visão. Essa inconsistência de nosso ceticismo deve- se, muito 

simplesmente, ao fato de que podemos ver, mas não p odemos ecolocalizar. 

Imagino algum outro mundo no qual uma conferência d e criaturas 

eruditas semelhantes a morcegos, totalmente cegas, fica estarrecida ao 

saber que certos animais, chamados de humanos, são realmente capazes de 



usar os inaudíveis raios recém-descobertos chamados  de "luz" - ainda um 

assunto militar altamente secreto - para se orienta r. Essas criaturas 

humanas, de resto míseras, são quase inteiramente s urdas (bem, são 

capazes de ouvir uma Coisa ou outra e até mesmo de produzir grunhidos 

baixos e arrastados, que só lhes servem para propós itos rudimentares como 

a Comunicação; não parecem capazes de usá-los para detectar objetos, por 

maiores que sejam). Por outro lado, têm órgãos alta mente especializados, 

chamados "olhos", que servem para explorar os raios  de "luz". O Sol é a 

fonte principal desses raios, e os humanos sabem ex plorar notavelmente os 

ecos complexos que ricocheteiam dos objetos exposto s aos raios de luz do 

Sol. Possuem um aparelho engenhoso, chamado "crista lino", cuja forma 

parece ter sido matematicamente calculada para refr atar esses raios 

silenciosos, de tal modo que ha uma relação biunívo ca entre os objetos do 

mundo e as "imagens" formadas sobre uma camada de c élulas chamada 

"retina". Essas células da retina são misteriosamen te capazes de tornar a 

luz "audível" (por assim dizer), e elas transmitem toda essa informação 

para o cérebro. Nossos matemáticos mostraram que é teoricamente possível, 

com a ajuda de cálculos muito complexos, deslocar-s e com segurança pelo 

mundo usando esses raios de luz, com a mesma eficác ia que qualquer um de 

nós o faz usando os ultra-sons - e em alguns aspect os com eficácia ainda 

maior! Mas quem haveria de imaginar que um mísero h umano fosse capaz de 

fazer tais cálculos? 

A ecolocalização dos morcegos é apenas um entre mil hares de 

exemplos que eu poderia ter escolhido para falar so bre um bom design. Os 

animais parecem ter sido projetados por um físico o u engenheiro dotado de 

teoria e técnica refinadíssimas, mas não temos razõ es para pensar que os 

próprios morcegos conhecem ou entendem a teoria à m aneira de um físico. 

Devemos imaginar que o morcego é análogo ao radar d e trânsito, não à 

pessoa que projetou esse instrumento. O inventor do  radar de velocidade 

policial entendia a teoria subjacente ao efeito Dop pler e exprimiu esse 

entendimento na forma de equações matemáticas, expl icitadas no papel. O 

entendimento do inventor está embutido no design do  instrumento, mas o 

próprio instrumento não sabe como funciona. O instr umento contém 

componentes eletrônicos, interligados de modo a com parar automaticamente 

duas freqüências de radar e converter o resultado e m unidades 

convenientes- no caso, quilômetros por hora. A comp utação necessária é 

complicada, mas perfeitamente ao alcance de uma cai xinha de componentes 

eletrônicos modernos interligados da maneira corret a. É claro que um 

cérebro consciente e sofisticado fez a montagem (ou  ao menos o diagrama 



de montagem), mas não há cérebro consciente envolvi do nas operações 

corriqueiras da caixinha. 

Nossos conhecimentos de tecnologia eletrônica prepa ram-nos para 

aceitar a idéia de que uma máquina inconsciente pod e funcionar como se 

entendesse idéias matemáticas complexas. Podemos tr ansferir diretamente 

essa idéia para a máquina viva. Um morcego é uma má quina cuja eletrônica 

interna é tão interligada que os músculos de suas a sas lhe permitem 

chegar aos insetos assim como um míssil teleguiado atinge um avião. Até 

aqui, nossa intuição, derivada da tecnologia, está correta. Mas o que 

sabemos da tecnologia também nos dispõe a pensar qu e a mente de um autor 

consciente e deliberado está por trás da gênese de máquinas complexas. 

Esta segunda intuição é equivocada no caso das máqu inas vivas: neste 

caso, o "designer" é a seleção natural inconsciente , o relojoeiro cego. 

Espero que essas histórias de morcegos tenham deixa do o leitor 

tão pasmo quanto eu estou ou quanto William Paley e staria. Em certo 

sentido, meu propósito era idêntico ao de Paley. Nã o quero que o leitor 

subestime as prodigiosas obras da natureza e as dif iculdades que temos 

para explicá-las. Ainda que desconhecida na época d e Paley, a 

ecolocalização teria servido tão bem a seus propósi tos quanto qualquer um 

de seus exemplos. Paley realçou seu argumento citan do numerosos exemplos. 

Passou o corpo inteiro em revista, da cabeça aos pé s, mostrando que todas 

as partes, todos os detalhes eram tão elaborados qu anto o interior de um 

belo relógio. De certa maneira, eu gostaria de faze r o mesmo, pois há 

inúmeras histórias admiráveis para ser contadas, e eu adoro contar 

histórias. Mas não há necessidade de multiplicar ex emplos. Um ou dois 

bastarão. A hipótese capaz de explicar a ecolocaliz ação dos morcegos é 

uma boa candidata a explicar qualquer outra coisa n o mundo da vida, e se 

a explicação de Paley para qualquer um de seus exem plos estivesse errada, 

não poderíamos salvá-la pela multiplicação dos exem plos. Segundo a 

hipótese de Paley, os relógios vivos foram efetivam ente projetados e 

construídos por um exímio relojoeiro. Nossa hipótes e moderna afirma que 

são obra das etapas evolutivas graduais da seleção natural. 

Hoje em dia, os teólogos não são tão diretos como P aley. Não 

mencionam organismos vivos e complexos para depois asseverar que foram 

evidentemente projetados por um criador, como um re lógio. Mas há uma 

tendência a mencioná-los e afirmar ser "impossível acreditar" que tal 

complexidade ou tal perfeição pudesse ter evoluído por meio de seleção 

natural. Sempre que leio uma observação desse teor,  sinto vontade de 

anotar na margem: "Fale por você!" Há numerosos exe mplos (contei 35 em um 



único capítulo) em The Probability of God [A probab ilidade de Deus], 

livro recém-publicado de Hugh Montefiore, bispo de Birmingham. Extrairei 

desse livro todos os exemplos seguintes deste capít ulo porque se trata de 

uma tentativa sincera e honesta, por um autor culto  e respeitável, de 

atualizar a teologia natural. Quando digo honesta, quero dizer honesta. 

Ao contrário de alguns de seus colegas teólogos, o bispo Montefiore não 

tem medo de dizer que o problema da existência de D eus é definitivamente 

uma questão de fato. Ele se recusa a apelar para ev asivas do tipo "o 

cristianismo é um modo de vida; o problema da exist ência de Deus está 

excluído: é uma miragem criada pelas ilusões do rea lismo". Partes de seu 

livro - tratam de física e cosmologia, mas não tenh o competência para 

comentar a esse respeito; posso apenas notar que el e parece Citar físicos 

genuínos como autoridades a seu favor. Se ao menos tivesse feito o mesmo 

nas seções biológicas! Infelizmente, neste segundo caso ele preferiu 

consultar as obras de Arthur Koestler, Fred Hoyle,G ordon Rattray-Taylor e 

Karl Popper. O bispo acredita na evolução, mas não consegue acreditar que 

a seleção natural seja uma explicação adequada para  o curso que a 

evolução tomou (em parte porque, como tantos outros , ele pensa que a 

seleção natural é "aleatória" e "sem sentido"). 

Ele se vale largamente daquilo que podemos chamar d e Argumento 

da Incredulidade Pessoal. Ao longo de um capítulo, encontram-se as 

seguintes afirmações, na ordem seguinte: 

  

 [...] parece não haver explicação nas linhas darwi nistas [...] 

Não é mais fácil explicar [...] É difícil entender Não é fácil entender 

[...] É igualmente difícil explicar [...] Não acho fácil ver Não acho 

fácil entender [...] Acho difícil entender [...] nã o parece ser possível 

explicar [...] Não vejo como [...] o neodarwinismo parece inadequado para 

explicar muitas das complexidades do comportamento animal [...] não é 

fácil entender de que modo esse comportamento poder ia ter evoluído 

unicamente por meio da seleção natural [...] É impo ssível [...] Como 

poderia um órgão tão complexo evoluir? [...] Não é fácil perceber [...] É 

difícil perceber [...] 

O Argumento da Incredulidade Pessoal é extremamente  fraco, como 

o próprio Darwin notou. Por vezes, baseia-se na sim ples ignorância. Por 

exemplo, um dos casos que o bispo acha difícil Comp reender é a cor branca 

dos ursos polares: 

Quanto à camuflagem nem sempre é fácil explicá-la c om as 

premissas neodarwinistas. Se os ursos-polares domin am o Ártico, então não 



deveriam ter necessidade de adquirir uma camuflagem  branca ao longo da 

evolução. 

  

 ISSO deveria ser traduzido assim: 

 Pessoalmente, do alto de minha cabeça, sentado em m eu estúdio, 

sem nunca ter estado no Ártico nem Visto um urso-po lar em liberdade, e 

com minha formação em literatura clássica e teologi a, até hoje não 

consegui imaginar de que maneira os ursos-polares p oderiam extrair algum 

benefício do fato de serem brancos.  

 Neste caso especifico, pressupõe-se que só as pres as necessitam 

de camuflagem. Não se leva em conta que também os p redadores podem se 

beneficiar ficando invisíveis para as presas. Os ur sos- polares tocaiam 

as focas que descansam sobre o gelo. Se uma foca vi r o urso ainda de 

longe, terá tempo de escapar. Suspeito que, se tent ar imaginar um urso 

pardo tentando surpreender uma foca na neve, o bisp o verá imediatamente a 

resposta para seu problema. 

Demolir o argumento do urso-polar revelou-se fácil demais, 

porem, em um aspecto importante, essa não é a quest ão. Mesmo que a maior 

autoridade do mundo fosse incapaz de explicar algum  fenômeno biológico 

notável, isso não significaria que se trata de algo  inexplicável. Muitos 

mistérios persistiram por séculos, mas finalmente p uderam ser explicados. 

Em nosso caso, a maioria dos biólogos modernos não teria grande 

dificuldade para explicar cada um dos 35 exemplos d o bispo com base na 

teoria da seleção natural, ainda que muitos deles n ão sejam tão fáceis 

quanto o dos ursos- polares. Mas não estamos testan do o engenho humano. 

Mesmo que encontrássemos um exemplo que não consegu íssemos explicar, 

deveríamos hesitar antes de tirar qualquer conclusã o grandiosa 

fundamentada na nossa incapacidade. O próprio Darwi n foi muito claro a 

esse respeito. 

Há versões mais sérias do argumento da incredulidad e pessoal, 

versões que não se baseiam na mera ignorância ou na  falta de engenho. Uma 

das formas do argumento faz uso direto da imensa ad miração que todos nós 

sentimos diante de qualquer máquina altamente compl exa, como o 

elaboradíssimo equipamento de ecolocalização dos mo rcegos. Conclui-se daí 

ser de algum modo evidente que nada tão maravilhoso  poderia ter evoluído 

graças à seleção natural. O bispo cita e aprova a s eguinte passagem de G. 

Bennet sobre teias de aranhas: 

  



 É impossível, para quem tiver observado por alguma s horas o 

trabalho das aranhas, ter alguma dúvida de que nem aranhas atuais dessa 

espécie nem suas antepassadas foram jamais as arqui tetas da teia ou que 

esta poderia ter sido produzida gradualmente por me io da variação 

aleatória; seria igualmente absurdo supor que as pr oporções intricadas e 

exatas do Partenon foram produzidas pelo simples em pilhamento de pedaços 

de mármore.  

 Não é nem um pouco impossível. Acredito justamente  nisso, e 

tenho algum conhecimento sobre as aranhas e suas te ias. 

O bispo passa então ao olho humano, indagando retor icamente e 

supondo que não terá resposta: " Como um órgão tão complexo poderia ter 

evoluído? " Isso não é um argumento, é apenas uma expressão d e 

incredulidade. A meu ver, essa incredulidade intuit iva que tende a 

existir em todos nós em se tratando do que Darwin d enominou órgãos de 

extrema perfeição e complexidade tem duas razões. P rimeiramente, não 

somos capazes de uma apreensão intuitiva do vasto t empo à disposição da 

mudança evolutiva. Muitos céticos a respeito da sel eção natural estão 

dispostos a aceitar que ela é capaz de introduzir p equenas mudanças, como 

a cor escura que evoluiu em várias espécies de mari posas a partir da 

revolução Industrial. Tendo aceito isso, não deixam  de mencionar que se 

trata de uma mudança minúscula Como sublinha o bisp o, a mariposa escura 

não é uma nova espécie. Sei bem que essa mudança é pequena, e desprezível 

se comparada à evolução do olho ou da ecolocalizaçã o. Por outro lado, as 

mariposas só precisaram de cem anos para fazer a mu dança. Cem anos pode 

ser muito tempo para nós, uma vez que supera nossa expectativa de vida; 

para um geólogo, cem anos são aproximadamente um mi lésimo de sua Unidade 

usual de medida! 

Os olhos não deixam registro fóssil, de modo que nã o sabemos 

quanto tempo foi preciso para que nosso tipo de olh o evoluísse do nada 

até sua complexidade e perfeição atuais - mas sabem os que teve várias 

centenas de milhões de anos à sua disposição. Para fins de comparação, 

pensemos nas mudanças que o homem conseguiu criar e m muito menos tempo 

por meio da seleção genética de cães. Em poucas cen tenas, ou no máximo em 

alguns milhares de anos, passamos do lobo ao pequin ês, ao buldogue, ao 

chihuahua e ao são-bernardo. Ah, mas ainda são cães , não são? Não se 

transformaram num animal de "tipo" diferente! Sim, se o leitor gosta de 

jogar com palavras, está livre para chamá-los simpl esmente de cães. Mas 

vejamos quanto tempo está em questão. Representemos  o tempo total que foi 

necessário para criar todas essas raças de cães a p artir do lobo por um 



simples passo de caminhada. Seguindo a mesma escala , quantos passos 

teríamos de dar para voltar a Lucy e seus congênere s, isto é, aos mais 

antigos fósseis de hominídeos inequivocamente ereto s? Teríamos de 

caminhar por cerca de três quilômetros. E até onde teríamos de andar para 

chegar ao começo da evolução na Terra? Teríamos de dar uma pernada como 

de Londres a Bagdá. Tenhamos em mente a quantidade de mudanças 

necessárias para passar de lobo a chihuahua, para e m seguida multiplicá-

la pelo número de passos entre Londres e Bagdá. Iss o deve proporcionar 

uma noção intuitiva da quantidade de mudanças que p odemos supor na 

evolução natural real. 

A segunda base de nossa incredulidade natural quant o à evolução 

de órgãos muito complexos como o olho humano e o ou vido dos morcegos vem 

de uma aplicação intuitiva da teoria da probabilida de. O bispo Montefiore 

cita uma passagem de C. E. Raven sobre os cucos. Es ses pássaros põem seus 

ovos nos ninhos de outras aves, que então servem in advertidamente de pais 

adotivos. Como tantas adaptações biológicas, a do c uco não é simples, mas 

múltipla. Vários aspectos da vida dos cucos tornam- nos aptos à vida 

parasitária. Um exemplo: a mãe tem o habito de por OVOS no ninho de 

outras aves, e o filhote tem o hábito de jogar os c olegas para fora do 

ninho. Esses dois hábitos ajudam o cuco em sua vida  parasitária. Raven 

prossegue: 

 Percebe-se que cada item dessa seqüência de condiçõ es é 

essencial para o sucesso do todo. Isoladamente, cad a qual é inútil. O 

opus perfectum em sua totalidade necessariamente fo i concluído no mesmo 

momento. As chances contra a ocorrência aleatória d e uma tal série de 

coincidências são astronômicas, conforme já vimos. 

 Argumentos dessa ordem são em princípio mais respe itáveis que o 

argumento baseado na mera incredulidade. Medir a im probabilidade 

estatística de uma suposição é a maneira correta de  avaliar sua 

credibilidade. Não é outro o método que usaremos em  várias passagens 

deste livro. Mas temos de fazer as coisas direito! Há dois erros no 

argumento de Raven. Em primeiro lugar, temos a conf usão costumeira e, 

devo dizer, irritante entre seleção natural e "alea toriedade". As 

mutações são aleatórias; a seleção natural é o exat o Oposto do acaso. Em 

segundo lugar, simplesmente não é verdade que "isol adamente cada qual é 

inútil". Não é verdade que o Conjunto da obra perfe ita tem de ter sido 

concluído simultaneamente. Não é verdade que cada p arte é essencial para 

o sucesso do conjunto. Um sistema simples, rudiment ar e engatilhado de 

Olho/ouvido/ecolocalização/parasitismo de cuco é me lhor do que nenhum. 



Sem olho nenhum, somos inteiramente cegos. Com meio  olho já podemos 

detectar a direção geral do movimento de um predado r, ainda que não 

obtenhamos uma imagem bem nítida. E isso pode fazer  toda a diferença 

entre a vida e a morte. Esses temas serão retomados  mais 

pormenorizadamente nos dois próximos capítulos. 

 

  

 3. Acumulação de pequenas mudanças 
  

  

  

  Vimos como é esmagadoramente improvável que os se res vivos, 

com seu primoroso "design", tenham surgido por acas o. Mas então como foi 

que vieram a existir? A resposta a resposta de Darw in — é que ocorreram 

transformações graduais, passo a passo, de um iníci o simples, de 

entidades primordiais suficientemente simples para terem surgido por 

acaso. Cada mudança sucessiva no processo evolutivo  gradual foi simples o 

bastante, relativamente à mudança anterior, para te r acontecido por 

acaso. Mas a seqüência integral dos passos cumulati vos não constitui 

absolutamente um processo aleatório, considerando a  complexidade do 

produto final em comparação com o ponto de partida original, O processo 

cumulativo é dirigido pela sobrevivência não aleató ria. Este capítulo 

destina-se a demonstrar o poder dessa seleção cumul ativa como um processo 

fundamentalmente não aleatório. 

 Caminhando por uma praia pedregosa, podemos notar que as pedras 

não estão dispostas a esmo. As menores tendem a ser  encontradas em zonas 

separadas, acompanhando a linha da praia, e as maio res em zonas ou faixas 

diferentes. Essas pedras foram classificadas, organ izadas, selecionadas. 

Uma tribo que habita o litoral poderia refletir sob re esse indício de 

classificação ou organização no mundo e desenvolver  um mito para explicá-

la; talvez a atribuíssem a um Grande Espírito celes te metódico e 

organizado. É possível que sorríssemos com superior idade diante dessa 

idéia supersticiosa e explicássemos que a disposiçã o das pedras na 

verdade foi produto das forças cegas da física - ne ste caso, da ação das 

ondas. As ondas não têm propósitos nem intenções, n ão têm mente metódica, 

não têm mente nenhuma. Simplesmente jogam as pedras  com força na praia, 

e, como pedras grandes e pedras pequenas sofrem efe itos diferentes com 

esse tratamento, acabam parando em níveis diferente s na areia. Um 



pouquinho de ordem surgiu da desordem sem que algum a mente houvesse 

planejado esse resultado. 

  

  As ondas e as pedras constituem, juntas, um exemp lo simples de 

um sistema que gera automaticamente uma não-aleator iedade. O mundo está 

repleto de sistemas assim. O exemplo mais simples q ue me ocorre é um 

buraco. Apenas objetos menores do que o buraco pode m passar por ele. Isso 

significa que, se começarmos com um agrupamento ale atório de objetos 

sobre o buraco e alguma força sacudir e deslocar al eatoriamente esses 

objetos, depois de algum tempo os objetos que estiv erem em cima do buraco 

e os que estiverem embaixo terão sido classificados  de maneira não 

aleatória. O espaço abaixo do buraco tenderá a cont er objetos menores do 

que ele, e o espaço acima, objetos maiores. Obviame nte, os homens há 

muito tempo exploram esse princípio simples de gera ção de não-

aleatoriedade no útil invento conhecido como peneir a. 

O Sistema Solar é um arranjo estável de planetas, c ometas e 

fragmentos de rocha orbitando o Sol, sendo, presumi velmente, um dentre 

muitos sistemas orbitantes similares no universo. Q uanto mais um satélite 

está próximo de seu sol, mais rápido precisa mover- se para compensar a 

gravidade do sol e permanecer em uma órbita estável . Para cada órbita 

específica existe apenas uma velocidade de deslocam ento do satélite que 

lhe permite permanecer nessa órbita. Se ele estives se se movendo em 

qualquer outra velocidade, poderia ocorrer uma dest as três coisas: ele se 

desgarraria e se perderia no espaço, colidiria com o sol ou passaria a 

descrever outra órbita. E, se repararmos nos planet as de nosso sistema 

solar - vejam só! - cada um deles está se deslocand o exatamente à 

velocidade que o mantém em uma órbita estável ao re dor do Sol. Um 

afortunado milagre ou um desígnio previdente? Não, apenas mais uma 

"peneira" natural. É claro que todos os planetas qu e vemos orbitar o Sol 

têm de estar se deslocando exatamente na velocidade  certa, pois do 

contrário não estariam lá para ser vistos! Mas, tam bém obviamente, isso 

não indica um desígnio consciente. Trata-se apenas de mais um tipo de 

peneira. 

A imensidão de ordem não aleatória que encontramos nos seres 

vivos não pode ser explicada apenas por uma peneira gem assim tão simples. 

Nem de longe. Lembremos a analogia da fechadura de combinação. O tipo de 

não-aleatoriedade que pode ser gerado por uma penei ragem simples 

equivale, aproximadamente, a abrir uma fechadura de  combinação que só tem 

um disco de segredo: é fácil abri-la por pura sorte . O tipo de não-



aleatoriedade que vemos nos sistemas vivos, por out ro lado, equivale a 

uma gigantesca fechadura de combinação com um númer o quase Incontável de 

discos de segredo. Gerar por "peneiragem" simples u ma molécula biológica 

como a hemoglobina, o pigmento vermelho do sangue, equívaleria a amontoar 

a esmo todas as unidades componentes da hemoglobina  e esperar que a 

molécula de hemoglobina se Constituísse sozinha por  pura sorte. A 

imensidão de sorte que seria necessária para essa p roeza é inconcebível, 

e tem sido usada por Isaac Asimov e outros para des concertar os leitores. 

A molécula de hemoglobina consiste em quatro cadeia s de 

aminoácidos enroscadas umas nas outras. Pensemos em  apenas uma dessas 

quatro cadeias. Ela se compõe de 146 aminoácidos. E xistem vinte tipos 

diferentes de aminoácidos comumente encontrados em seres vivos, O número 

de modos possíveis de arranjar vinte tipos de coisa s em cadeias com 146 

elos é inconcebivelmente grande- Asimov o chama de "número hemoglobina". 

É fácil calculá-lo, mas impossível visualizar a res posta. O primeiro elo 

na cadeia com 146 elos poderia ser qualquer um dos vinte aminoácidos 

possíveis, O segundo elo também poderia ser qualque r um dos vinte, 

portanto o número de cadeias de dois elos possíveis  é 20 x 20, ou seja, 

400. O número de cadeias de três elos possíveis é 2 0 x 20 x 20, ou 8000. 

O número de cadeias de 146 elos possíveis é vinte v ezes ele próprio 146 

vezes. Um número assombrosamente grande. Um milhão é escrito com um 1 e 

seis zeros depois dele. Um bilhão (1000 milhões) é um 1 seguido de nove 

zeros. O número que buscamos, o "número hemoglobina ", é (quase) um 1 

seguido de 190 zeros! A chance de se obter hemoglob ina por pura sorte é 

de uma contra esse número descomunal. E uma molécul a de hemoglobina tem 

apenas uma diminuta fração da complexidade de um or ganismo vivo.A 

peneiragem simples, por si só, obviamente nem chega  perto de ser capaz de 

gerar o grau de ordem existente em um ser vivo. A p eneiragem é um 

ingrediente essencial na geração da ordem biológica , mas está longe de 

ser todo o necessário. É preciso algo mais. Para ex plicar o que quero 

dizer, precisarei fazer uma distinção entre seleção  de "um só passo" e 

seleção "cumulativa". As peneiras simples que figur aram até aqui são 

todas exemplos de seleção de um só passo. A organiz ação biológica é 

produto da seleção cumulativa. 

A diferença essencial entre a seleção de um só pass o e a seleção 

cumulativa é a seguinte: na seleção de um só passo,  as entidades 

selecionadas ou classificadas, pedregulhos ou seja o que for, são 

classificadas definitivamente. Na seleção cumulativ a, por sua vez,as 

entidades "reproduzem-se" ou, de alguma outra manei ra, os resultados de 



um processo de peneiragem são incluídos na peneirag em seguinte, cujos 

resultados por sua vez passam para a próxima e assi m por diante. As 

entidades são sujeitas à seleção ou classificação a o longo de muitas 

"gerações" sucessivamente. O produto final de uma g eração de seleção é o 

ponto de partida para a próxima geração de seleção,  e assim por muitas 

gerações. É natural tomar de empréstimo palavras co mo "reproduzir e 

"seleção", associadas aos seres vivos, pois estes s ão os principais 

exemplos que conhecemos de coisas que figuram em se leções cumulativas. Na 

prática, talvez sejam as únicas coisas que o fazem,  mas, por ora, não 

quero afirmar isso categoricamente. 

Às vezes as nuvens, amassadas e esculpidas aleatori amente pelos 

ventos, assumem formas que lembram objetos conhecid os. Uma foto muito 

divulgada, tirada pelo piloto de um pequeno avião, mostra uma imagem 

ligeiramente parecida com o rosto de Jesus olhando lá do céu. Todos nós 

já vimos nuvens que nos recordam todo tipo de coisa : um cavalo-marinho, 

um rosto sorridente. Essas semelhanças derivam de u ma seleção de um só 

passo, ou seja, acontecem por mera coincidência. Po r isso, não são lá 

muito impressionantes.A semelhança dos signos do zo díaco com os animais a 

quem devem seus nomes - Escorpião, Leão etc. é tão banal quanto as 

previsões dos astrólogos. Não nos assombramos com e la, mas ficamos pasmos 

diante das adaptações biológicas - produtos da sele ção cumulativa. 

Dizemos que é estranha, sobrenatural ou espetacular  a semelhança de um 

inseto de asas foliformes com uma folha ou de um lo uva-a-deus com um 

raminho de flores cor-de-rosa. A semelhança de uma nuvem com uma doninha 

apenas nos diverte, mal vale a pena chamarmos a ate nção de quem está do 

nosso lado para ela. Além disso, nós mesmos provave lmente mudaremos de 

idéia quanto ao que exatamente aquela nuvem lembra.   

HAMLET. Vês aquela nuvem, não tem quase a forma de um camelo? 

POLONIUS. Pela eucaristia, é mesmo igual a um camel o! 

HAMLET. Acho que parece uma doninha. POLONIUS. Tem o dorso de 

uma doninha. 

HAMLET. Ou será de uma baleia? 

POLONIUS. É mesmo igual a uma baleia. 

 

Não sei quem afirmou que, com tempo suficiente, um macaco 

batendo aleatoriamente numa máquina de escrever pod eria produzir todas as 

obras de Shakespeare. A frase crucial, obviamente, é "com tempo 

suficiente". Limitemos um pouco a tarefa de nosso m acaco. Suponhamos que 

ele deve produzir não as obras completas de Shakesp eare, mas só a breve 



frase "Methinks it is like a weasel" (Acho que pare ce uma doninha), e 

facilitemos relativamente o trabalho dando a ele um  teclado restrito, 

contendo apenas as 26 letras (maiúsculas) e a barra  de espaço. Quanto 

tempo ele demoraria para escrever essa breve senten ça? 

  A sentença tem 28 caracteres; suponhamos que o ma caco terá uma 

série de "tentativas" distintas, cada uma composta de 28 toques no 

teclado. Se ele digitar a frase corretamente, o exp erimento chega ao fim. 

Senão, permitiremos que ele faça outra "tentativa" de 28 caracteres. Não 

conheço nenhum macaco, mas por sorte minha filhinha  de onze meses é 

perita em aleatoriedade, e com ávida presteza se di spôs a fazer o papel 

do macaco datilógrafo. Eis o que ela digitou no com putador: 

 Hamlet. Do you see yonder cloud that's almost in a  shape of a 

camel?/ Polonius. By the mass, and 'tis like a came l, indeed./ Hamlet. 

Methinks it is like a weasel./ Polonius. It is back ed like a weasel./ 

Hamlet. Or like a whale?/ Polonius. Very like a wha le. 

 UMMK JK CDZZ F ZD DSDSKSM 

 S ss FMCV PU 1 DDRGLKDXRRDO 

 RDTE QDWFDVIOY UDSKZWDCCVYT 

 H CHVY NMGNBAYTDFCCVD D 

 RCDFYYYRM N NFSDK LD K WDWK 

 JJKAUIZMZI UXDKIDISFUMDKUDXI 

   

  Ela tem a agenda lotada, fui obrigado a programar  o computador 

para simular um bebê ou um macaco digitando aleator iamente: 

 WDLDMNLT DTJBKWIRZREZLMQCO P 

 Y YVMQZPGJXWVHGLAWFVCKQYOPY 

 MWR SWTNUXMLCDLEUBXTQHNZVJQF 

 FU OVAODVYKDGXDEKYVMOGGS VI 

 HZQZDSFZIHIVPHZPETPPWVOVPMZGF 

 GEWRGZRPBCTPGQMCKHFDBGW ZCCF 

  

 E assim por diante, por um longo tempo. Não é difí cil calcular 

quanto tempo deveríamos sensatamente esperar até qu e o computador (ou o 

bebê, ou o macaco), trabalhando aleatoriamente, dig itasse METHINKS ir is 

LIKE A WEASEL. Pensemos no número total de frases p ossíveis com o número 

certo de caracteres que o bebê, o macaco ou o compu tador grafando 

aleatoriamente poderiam registrar. É esse mesmo tip o de cálculo que 

fizemos para a hemoglobina, produzindo um resultado  igualmente grande. 

Existem 27 letras possíveis (contando o "espaço" co mo uma letra) na 



primeira posição. Assim, a chance de o macaco digit ar corretamente a 

primeira letra - M - é 1 em 27. A chance de ele dig itar as duas primeiras 

letras - ME - é a chance de ele acertar a segunda l etra - E - (1 em 27) 

depois de também ter acertado a primeira - M -, por tanto, 1/27 x 1/27, ou 

seja, 1/729. A chance de acertar a primeira palavra  - METHINKS - é 1/27 

para cada uma das oito letras, portanto (1/27) x (1 /27) x (1/27) x 

(1/27)... Etc. oito vezes, ou seja, (1/27) elevado à oitava potência. A 

chance de ele acertar toda a sentença de 28 caracte res é (1/27) à 28ª 

potência, ou seja, (1/27) multiplicado por si mesmo  28 vezes. São 

probabilidades muito pequenas, cerca de uma em 10 m il milhões de milhões 

de milhões de milhões de milhões de milhões. Para d izer o mínimo, a frase 

em questão demoraria muito tempo para aparecer; as obras completas de 

Shakespeare, então, nem se fala. 

  Já basta de seleção de um só passo por variação a leatória. E 

quanto à seleção cumulativa: em que grau ela seria mais eficaz? Muito, 

muitíssimo mais eficaz, talvez mais do que percebem os de início, embora 

isso seja quase óbvio depois de um pouco de reflexã o. Novamente, usamos 

nosso macaco-computador, mas com uma diferença cruc ial em seu programa. 

Ele mais uma vez começa escolhendo uma seqüência al eatória de 28 letras, 

como antes: 

 WDLMNLT DTJBKWIRZREZLMQCO P 

 E então "procria" a partir dessa frase aleatória. Duplica a 

frase repetidamente, mas com uma certa chance de er ro aleatório "mutação" 

- ao fazer a cópia. O computador examina as frases mutantes sem sentido, 

a "prole" da frase original, e escolhe aquela que, mesmo se muito 

ligeiramente, mais se assemelha à frase visada, MET HINKS IT IS LIKE A 

WEASEL. No exemplo acima, a frase vencedora da "ger ação" seguinte foi: 

 WDLTMNLT DTJBSWIRZREZLMQCO P 

 Uma melhora nem um pouco óbvia! Mas o procedimento  é repetido, 

de novo uma "prole" mutante é "procriada" a partir da frase, e uma nova 

"vencedora" é escolhida, isso prossegue, geração ap ós geração. Depois de 

dez gerações, a frase escolhida para "reproduzir-se " foi: 

 MDLDMNLS ITJISWHRZREZ MECS P 

 Após Vinte gerações, tivemos: 

 MELDINLS IT ISWPRKE Z WECZEL 

 A esta altura, o ansioso observador quer acreditar  que já 

consegue ver alguma semelhança com a frase esperada . Na trigésima 

geração, não resta dúvida: 

 METHINGS IT ISWLIKE B WECSEL 



 A quadragésima geração nos deixa a uma letra do no sso alvo: 

 METHINKS IT IS LIKE I WEASEL 

 E o alvo finalmente foi atingido na 43ª geração. U ma segunda 

rodada no computador começou com a frase: 

 Y YVMQKZPFJXWVHGLAWFVCHQYOPY 

 Passou por (novamente sendo verificada apenas a ca da dez 

gerações): 

 YYVMQSKPFTXWSHLIKEFV HQYSPY 

 YETHINKSPITXIXHLIKEFA WQYSEY 

 METHINKS IT ISSLIKE A WEFSEY 

 METHINKS IT ISBLIKE A WEASES 

  

 METHHINKS IT ISJLIKE A WEASEO 

  

 METHINKS IT IS LIKE A WEASEP 

  

 E chegou à frase desejada na 64ª geração. Em uma t erceira 

rodada, o computador começou assim: 

 GEWRGZRPBCTPGQMCKHFDBGW ZCCF 

  

 E chegou a METHINKS IT IS LIKE A WEASEL em 41 gera ções de 

"reprodução" seletiva. 

 O tempo exato que o computador demorou para atingi r a frase 

desejada não é relevante. Se o leitor quiser saber,  o computador 

completou todo o exercício para mim, da primeira ve z, enquanto eu 

almoçava. Levou aproximadamente uma hora. (Os afici onados da computação 

talvez achem que demorou demais. A razão disso foi o programa ter sido 

escrito em BASIC, uma espécie de linguagem de bebê para computadores. 

Quando reescrevi o programa em Pascal, o computador  demorou onze 

segundos.) Os computadores são um tanto mais rápido s nesse tipo de tarefa 

do que os macacos, mas a diferença, de fato, não é significativa. O que 

importa é a diferença entre o tempo requerido pela seleção cumulativa e o 

tempo que o mesmo computador, trabalhando a todo o vapor no mesmo ritmo, 

levaria para chegar à frase desejada se fosse obrig ado a usar o outro 

procedimento, o da seleção de um só passo: aproxima damente 1 milhão de 

milhões de milhões de milhões de milhões de anos. I sso é mais do que 1 

milhão de milhões de milhões de vezes o tempo de ex istência do universo 

até hoje. Na verdade, seria mais justo dizer apenas  que, em comparação 

com o tempo que um macaco ou um computador programa do para trabalhar 



aleatoriamente levaria para digitar nossa frase esc olhida, a idade total 

do universo até hoje é uma magnitude tão pequena a ponto de ser 

desprezível, tão pequena que está dentro da margem de erro deste tipo de 

cálculo rudimentar. Em contraste, o tempo requerido  para que um 

computador trabalhando aleatoriamente mas com a res trição da seleção 

cumulativa realizasse a mesma tarefa está dentro da  esfera da compreensão 

humana corriqueira, entre onze segundos e o tempo d e um almoço. 

 Sendo assim, há uma grande diferença entre a seleç ão cumulativa 

(na qual cada melhora, por menor que seja, é usada Como base para a 

construção futura) e a seleção de um só passo (na q ual cada nova 

"tentativa" deve partir do zero). Se o progresso ev olutivo tivesse de 

basear-se na seleção de um só passo, nunca teria ch egado a lugar nenhum. 

Mas se, de algum modo, as condições necessárias par a a seleção cumulativa 

pudessem ter sido fornecidas pelas forças cegas da natureza, as 

conseqüências poderiam ter sido estranhas e prodigi osas. Com efeito, foi 

isso exatamente o que aconteceu neste planeta, e nó s mesmos estamos entre 

as mais recentes, se não as mais estranhas e prodig iosas, dessas 

conseqüências. 

 Espantosamente, ainda podemos encontrar descrições  de cálculos 

como os que fiz para a hemoglobina usadas como se f ossem argumentos 

contra a teoria de Darwin. As pessoas que assim pro cedem, muitas vezes 

especialistas em suas áreas, seja astronomia, seja qualquer outra, 

parecem acreditar sinceramente que o darwinismo exp lica a organização dos 

seres vivos com base no acaso - tão- somente na "se leção de um só passo". 

Essa crença de que a evolução darwinista é "aleatór ia" não é meramente 

falsa - é o oposto exato da verdade, O acaso é um i ngrediente secundário 

na receita darwiniana; o ingrediente mais important e é a seleção 

cumulativa, que é um fator absolutamente não aleató rio. As nuvens não têm 

capacidade para participar de uma seleção cumulativ a. Inexistem 

mecanismos que permitam a nuvens de determinadas fo rmas gerar uma prole 

semelhante a si mesmas. Se tal mecanismo existisse,  se uma nuvem parecida 

com uma doninha ou um camelo pudesse originar uma l inhagem de nuvens com 

aproximadamente a mesma forma, a seleção cumulativa  teria a oportunidade 

de atuar. Evidentemente, as nuvens às vezes se frag mentam formando nuvens 

"filhas", mas isso não basta para haver uma seleção  cumulativa. Também é 

necessário que a “prole" de qualquer nuvem específi ca se assemelhe mais à 

sua "mãe" do que a qualquer outra “mãe" na "populaç ão". Essa condição de 

vital importância claramente não é compreendida por  alguns dos filósofos 

que em anos recentes se interessaram pela teoria da  seleção natural. É 



necessário adicionalmente que as chances de uma nuv em específica 

sobreviver e gerar cópias dependa de sua forma. Tal vez em alguma galáxia 

distante essas condições tenham de fato surgido, e o resultado, caso 

tenham decorrido suficientes milhões de anos, seja uma forma de vida 

etérea e semifluida. Isto poderia render uma boa hi stória de ficção 

científica - A nuvem branca, poderíamos chamá-la -,  mas, para nossos 

propósitos, um modelo para computador como o do mac aco/Shakespeare 

facilita a compreensão. 

Embora o modelo do macaco/Shakespeare ajude a expli car a 

distinção entre a seleção de um só passo e a seleçã o cumulativa, em 

aspectos importantes ele é desorientador. Um desses  aspectos é que, em 

cada geração de "reprodução" seletiva, as frases co mponentes da "prole" 

mutante foram julgadas segundo o critério da semelh ança com um alvo ideal 

distante, a frase METHINKS IT IS LIKE A WEASEL. A v ida não é assim. A 

evolução não tem um objetivo de longo prazo. Não ex iste um alvo muito 

distante, nenhuma perfeição final que sirva de crit ério de seleção, 

embora a vaidade humana acalente a idéia absurda de  que nossa espécie é o 

objetivo final da evolução. Na vida real, o critéri o de seleção é sempre 

de curto prazo: a simples sobrevivência ou, de modo  mais geral, o êxito 

reprodutivo. Se, analisando retrospectivamente, dep ois de muitas eras 

parece ter havido um progresso na direção de algum objetivo distante, 

trata-se sempre de uma conseqüência incidental da s eleção de curto prazo 

por numerosas gerações. A seleção natural cumulativ a é um "relojoeiro" 

cego para o futuro e sem um objetivo de longo prazo . 

Podemos alterar nosso modelo de computador para exp licar esse 

argumento. Podemos também torná-lo mais realista em  outros aspectos. 

Letras e palavras são manifestações exclusivamente humanas; portanto, 

agora façamos o computador gerar desenhos. Talvez a té vejamos formas 

semelhantes a animais desenvolver-se no computador,  por seleção 

cumulativa de formas mutantes. Não prejulguemos a q uestão embutindo no 

programa formas de animais específicos logo de saíd a. Queremos que elas 

surjam unicamente como resultado de seleção cumulat iva de mutações 

aleatórias. 

Na vida real, a forma de cada animal individual é p roduzida pelo 

desenvolvimento embrionário. A evolução ocorre porq ue, em gerações 

sucessivas, há ligeiras diferenças no desenvolvimen to embrionário. Tais 

diferenças emergem devido a mudanças (mutações - es te é o pequeno 

elemento aleatório no processo que mencionei) nos g enes que controlam o 

desenvolvimento. Assim, em nosso modelo de computad or, precisamos de algo 



equivalente ao desenvolvimento embrionário, e de al go equivalente a genes 

capazes de mutação. Existem muitos modos de satisfa zer essas 

especificações em um modelo de computador. Escolhi um desses modos e 

desenvolvi um programa que o incorporava. Descrever ei a seguir esse 

modelo de computador, pois a meu ver ele é revelado r. Caso o leitor não 

saiba nada sobre computadores, basta que se lembre de que são máquinas 

que fazem exatamente o que as mandamos fazer, mas m uitas vezes nos 

surpreendem com o resultado. Uma lista de instruçõe s para o computador 

chama-se programa. 

O desenvolvimento embrionário é um processo tão ela borado que 

não pode ser simulado com realismo em um pequeno co mputador. Temos de 

representá-lo por um processo análogo simplificado.  Precisamos descobrir 

uma regra simples de desenho que o computador possa  seguir com facilidade 

e que possamos fazer variar sob a influência de "ge nes". Que regra de 

desenho deveríamos usar? Os manuais de ciência da c omputação costumam 

ilustrar o poder do que denominam programação "recu rsiva" com um 

procedimento simples de crescimento em árvore. O co mputador começa 

desenhando uma única linha vertical. Em seguida, a linha ramifica-se em 

duas. Então cada ramo se divide em dois sub-ramos, que por sua vez se 

partem em sub-sub-ramos e assim por diante. É um pr ocedimento "recursivo" 

porque a mesma regra (neste caso, uma regra de rami ficação) aplica-se em 

âmbito local por toda a árvore. Por mais que a árvo re cresça, a mesma 

regra de ramificação continua a ser aplicada às ext remidades de todos os 

seus galhos. 

 A "profundidade" de recursividade significa o núme ro de sub-

sub-.. .ramos que permitimos aparecer antes de dete rmos o processo. A 

figura 2 mostra o que acontece quando mandamos o co mputador obedecer 

exatamente à mesma regra de desenho, mas avançando até várias 

profundidades de recursividade. Em níveis de recurs ividade avançados, o 

padrão torna-se muito elaborado, mas continua sendo  produzido segundo a 

mesma regra muito simples de ramificação, como pode mos notar facilmente 

na figura 2. Evidentemente, isso é o que acontece e m uma árvore real. O 

padrão de ramificação de um carvalho ou de uma maci eira parece complexo, 

mas não é. A regra básica de ramificação é simples.  Como ela se aplica 

recursivamente nas extremidades em crescimento por toda a árvore - ramos 

produzem sub-ramos, que por sua vez geram sub-sub-r amos e assim por 

diante -, a árvore torna-se grande e frondosa. 

  



 

  

 Figura 2 



A ramificação recursiva também é uma boa metáfora p ara o 

envolvimento embrionário das plantas e animais em g eral. Não estou 

dizendo que os embriões de animais se parecem com á rvores que se 

ramificam. Não se parecem. Mas todos os embriões cr escem por divisão 

celular. As células sempre se dividem em duas célul as- filhas. E os genes 

sempre exercem seus efeitos finais sobre os organis mos por meio de 

influências locais sobre as células e sobre os padr ões de ramificação em 

duas direções da divisão celular, Os genes dos anim ais nunca são um 

esquema grandioso, uma planta que representa o corp o inteiro. Como 

veremos, os genes são mais como uma receita, e não como uma planta, e 

além disso uma receita que é seguida não pelo embri ão em desenvolvimento 

como um todo, mas individualmente pelas células ou por agrupamentos 

locais de células em processo de divisão. Não estou  negando que o 

embrião, e posteriormente o organismo adulto, tem u ma forma em grande 

escala. Mas essa forma emerge devido a numerosos ef eitos locais bem 

pequenos sobre as células por todo o corpo em desen volvimento, e esses 

efeitos locais consistem primordialmente em ramific ações em duas 

direções, na forma de divisão da célula em duas dir eções. Em última 

análise, é influenciando esses eventos locais que o s genes exercem 

influência sobre o corpo adulto. 

Portanto, a regra simples da ramificação no traçado  de árvores 

parece ser um promissor processo análogo do desenvo lvimento embrionário. 

Assim, nós a traduzimos para um breve procedimento de computador, damos-

lhe o rótulo de DESENVOLVIMENTO e providenciamos su a incorporação a um 

programa maior denominado EVOLUÇÃO. No primeiro pas so para a criação 

desse programa maior, agora voltaremos nossa atençã o para os genes. Como 

devemos representar os "genes" em nosso modelo de c omputador? Na vida 

real, os genes fazem duas coisas: influenciam o des envolvimento e são 

transmitidos às gerações posteriores. Nos animais e  plantas reais existem 

dezenas de milhares de genes, mas limitaremos modes tamente a nove os 

genes de nosso modelo de computador. Cada um dos no ve genes é 

representado no computador simplesmente por um núme ro, que chamaremos 

valor. O valor de um dado gene poderia ser, digamos , 4 ou 7. 

Como faremos com que esses genes influenciem o dese nvolvimento? 

Há muitas coisas que eles poderiam fazer. A idéia b ásica é que deveriam 

exercer alguma ligeira influência quantitativa sobr e a regra de desenho 

que intitulamos DESENVOLVIMENTO. Por exemplo, um ge ne poderia influenciar 

o ângulo da ramificação; outro, o comprimento de al gum ramo especifico. 

Outra coisa óbvia que um gene poderia fazer é influ enciar a profundidade 



de recursividade, ou seja, o número de ramificações  sucessivas. 

Determinei que o Gene 9 produzisse esse efeito. Ass im, o leitor pode ver 

a figura 2 como uma representação de sete organismo s aparentados, 

idênticos uns aos outros exceto no que se refere ao  Gene 9. Não 

descreverei pormenorizadamente o que cada um dos ou tros oito genes faz. 

O leitor pode ter uma idéia geral do tipo de coisa que eles 

fazem observando a figura 3. No meio da figura enco ntra-se a árvore 

básica, uma das mostradas na figura 2. Ao redor des sa árvore central 

vemos outras oito. Todas são iguais à árvore centra l, com a exceção de 

que um gene, que é diferente para cada uma das oito  árvores, foi alterado 

- sofreu "mutação". Por exemplo, a figura à direita  da árvore central 

mostra o que acontece quando o Gene 5 sofre a mutaç ão que consiste em 

acrescentar + 1 ao seu valor. Se eu dispusesse de m ais espaço, teria 

mostrado um conjunto de dezoito mutantes ao redor d a árvore central. A 

razão disso é que existem nove genes, e cada um pod e sofrer mutação "para 

cima" (adiciona-se 1 ao seu valor) ou "para baixo"’ (subtrai-se 1 de seu 

valor). Portanto, um conjunto de dezoito árvores ba staria para 

representar todos os possíveis mutantes de um só pa sso que podem derivar 

de uma árvore central. 

Cada uma dessas árvores tem sua "fórmula genética" própria, 

única: os valores numéricos de seus nove genes. Não  escrevi as fórmulas 

genéticas porque, em si, não teriam significado alg um para o leitor. Isso 

também vale para os genes de verdade, que só começa m a ter algum 

significado quando são traduzidos, mediante a sínte se de proteínas, em 

regras de crescimento para um embrião em desenvolvi mento. Também no 

modelo de computador os valores numéricos dos nove genes só significam 

alguma coisa quando se traduzem em regras de cresci mento para o padrão de 

ramificação da árvore. Mas podemos ter uma idéia do  que cada gene faz 

comparando os corpos dos dois organismos que sabemo s diferir com respeito 

a um certo gene. Por exemplo, comparando a árvore b ásica no centro da 

figura com as duas árvores ao seu lado temos uma id éia do que o Gene 5 

faz. 
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Figura 3 

  

 Os geneticistas, na vida real, também fazem exatam ente isso. 

Eles em geral não sabem como os genes exercem seus efeitos sobre os 

embriões. E não conhecem a fórmula genética complet a de qualquer animal. 

Mas, comparando os corpos de dois animais adultos q ue sabidamente diferem 

no aspecto de um único gene, os geneticistas podem constatar que efeitos 

esse gene específico produz. Na verdade, isso é mai s complicado, pois os 

efeitos dos genes interagem de outras maneiras que são mais complexas do 

que a simples adição. Isto se aplica exatamente da mesma forma às árvores 

geradas no computador. E em alto grau, como as figu ras posteriores 

demonstrarão. 

O leitor notará que todas as formas são simétricas em relação a 

um eixo esquerda/direita. Essa é uma restrição que impus ao procedimento 

que chamei DESENVOLVIMENTO. Fiz isso em parte por u ma razão estética, mas 

também para economizar no número de genes necessári os (se os genes não 

exercessem efeitos simétricos dos dois lados da árv ore, teríamos de 

separar os genes para o lado direito e os genes par a o lado esquerdo) e 

porque eu esperava que evoluíssem formas semelhante s às de animais (e a 

maioria dos corpos de animais são bem simétricos). Pela mesma razão, 

daqui para a frente não mais chamarei essas criatur as de "árvores", e sim 

de "corpos" ou "biomorfos". Biomorfo é o nome cunha do por Desmond Morris 

para as vagas formas semelhantes a animais que figu ram em suas pinturas 

surrealistas. Essas pinturas têm um lugar especial em minhas 

preferências, pois uma delas foi reproduzida na cap a de meu primeiro 



livro. Desmond Morris afirma que seus biomorfos "ev oluem" em sua mente, e 

que essa evolução pode ser acompanhada em suas suce ssivas pinturas. 

Voltando aos biomorfos computadorizados e ao conjun to de dezoito 

mutantes possíveis, vemos na figura 3 um grupo repr esentativo de oito 

deles. Como cada membro desse grupo está apenas a u m passo mutacional em 

relação ao biomorfo central, podemos facilmente ima giná-los como filhos 

do genitor que está no centro. Temos nosso análogo da REPRODUÇÃO que, 

como o DESENVOLVIMENTO, podemos inserir em outro pe queno programa de 

computador, pronto para ser embutido em nosso grand e programa intitulado 

EVOLUÇÃO. Cabe aqui fazer duas observações acerca d a REPRODUÇÃO. 

Primeiro, não há sexo; a reprodução é assexuada. As sim, imagino os 

biomorfos como fêmeas, pois os animais assexuados, como os pulgões, quase 

sempre são encontrados basicamente na forma feminin a. Segundo, fiz a 

restrição de que as mutações ocorressem uma por vez . Uma cria difere do 

genitor em apenas um dos nove genes; além disso, to das as mutações 

ocorrem adicionando-se +1 ou 1 ao valor do gene cor respondente do 

genitor. São convenções meramente arbitrárias: pode riam ter sido 

diferentes e ainda assim permanecer biologicamente realistas. 

O mesmo não se aplica à característica seguinte do modelo, que 

incorpora um principio fundamental da biologia: a f orma de cada cria não 

deriva diretamente da forma do genitor. Cada cria a dquire sua forma a 

partir dos valores de seus próprios nove genes (que  influenciam os 

ângulos, as distâncias etc.). E cada cria adquire s eus nove genes a 

partir dos nove genes do genitor. É exatamente assi m que ocorre na vida 

real. O corpo não é transmitido de uma geração a ou tra; os genes, sim. Os 

genes influenciam o desenvolvimento embrionário do corpo em que se 

encontram. E então esses mesmos genes são ou não sã o transmitidos à 

geração seguinte. A natureza dos genes não é afetad a por sua participação 

no desenvolvimento do corpo, mas a probabilidade de  que sejam 

transmitidos pode ser afetada pelo êxito do corpo q ue eles ajudaram a 

criar. Daí a necessidade de que, no modelo de compu tador, os dois 

procedimentos intitulados DESENVOLVIMENTO e REPRODU ÇÃO sejam escritos 

como dois compartimentos estanques. Eles são estanq ues exceto no aspecto 

de que a REPRODUÇÃO transmite valores de genes para  o DESENVOLVIMENTO, 

onde esses genes influenciam as regras de crescimen to. Deixemos bem claro 

aqui que o DESENVOLVIMENTO não repassa os valores d os genes para a 

REPRODUÇÃO - isso equivaleria a "lamarckismo" (ver capítulo 11). 

  



 Montamos, assim, nossos dois módulos de programas,  rotulados 

como DESENVOLVIMENTO e REPRODUÇÃO. A REPRODUÇÃO transmite genes para as 

gerações seguintes, com a possibilidade de mutação.  O DESENVOLVIMENTO, 

com os genes fornecidos pela REPRODUÇÃO em uma dada  geração, traduz esses 

genes em ação de desenho, formando o traçado de um corpo na tela do 

computador. 

É hora de juntarmos os dois módulos no grande progr ama 

intitulado EVOLUÇÃO. 

A EVOLUÇÃO consiste basicamente na repetição incess ante da 

REPRODUÇÃO. Em cada geração, a REPRODUÇÃO passa os genes que lhe são 

fornecidos pela geração anterior à geração seguinte , mas com pequenos 

erros aleatórios - mutações. Uma mutação consiste s implesmente na adição 

de + 1 ou 1 ao valor de um gene escolhido aleatoria mente. Isso significa 

que, com o passar das gerações, a quantidade total de diferença genética 

em relação ao ancestral original pode tornar-se mui to substancial, 

cumulativamente, um pequeno passo por vez. Porém, e mbora as mutações 

sejam aleatórias, a mudança cumulativa ao longo das  gerações não é 

aleatória. A prole em qualquer geração difere do ge nitor em direções 

aleatórias. Mas, nessa prole, o que será selecionad o para passar à 

geração seguinte não é aleatório. É aqui que entra a seleção darwiniana. 

O critério de seleção não são os próprios genes, ma s os corpos cuja forma 

os genes influenciam por meio do DESENVOLVIMENTO. 

Além de serem REPRODUZIDOS, os genes de cada geraçã o também são 

passados para o DESENVOLVIMENTO, que faz crescer o corpo apropriado na 

tela, seguindo suas próprias regras estritamente es tipuladas. Em cada 

geração, toda uma "ninhada" de "crias" (ou seja, de  indivíduos da geração 

seguinte) é mostrada na tela. Todas elas são crias mutantes do mesmo 

genitor, diferindo dele unicamente graças a um gene . Essa taxa altíssima 

de mutação é uma característica distintamente não b iológica de nosso 

modelo de computador. Na vida real, a probabilidade  de que um gene sofra 

mutação é freqüentemente inferior a uma em 1 milhão . A razão de 

incorporar uma taxa elevada de mutação em nosso mod elo é que a tela do 

computador foi feita para mostrar imagens convenien tes para os olhos 

humanos, e os humanos não têm paciência de esperar 1 milhão de gerações 

até ocorrer uma mutação! 

O olho humano tem um papel ativo a desempenhar nest a história. 

Ele é o agente selecionador. Examina a ninhada de c rias e escolhe uma que 

irá se reproduzir.A escolhida torna-se então genito ra da geração 

seguinte, e uma ninhada de suas crias mutantes é mo strada simultaneamente 



na tela. O olho humano, assim, está fazendo exatame nte o que faz na 

criação de cães com pedigree ou de rosas premiadas.  Em outras palavras, 

nosso modelo é estritamente um modelo de seleção ar tificial, e não de 

seleção natural. O critério para o "sucesso" não é o critério direto da 

sobrevivência, como ocorre na seleção natural real.  Nesta, se um corpo 

tem o que precisa para sobreviver, seus genes autom aticamente sobrevivem 

porque estão no interior do corpo. Assim, os genes que sobrevivem tendem 

a ser, automaticamente, aqueles que conferem aos co rpos as qualidades que 

os ajudam a sobreviver. No modelo de computador, po r sua vez, o critério 

de seleção não é a sobrevivência, mas a capacidade de apelar para o 

capricho humano. Não necessariamente um capricho in fundado, casual, pois 

podemos decidir selecionar de modo consistente segu ndo alguma qualidade 

como "semelhança com um salgueiro". Mas, pela minha  experiência, o 

selecionador humano o mais das vezes é caprichoso e  oportunista. E também 

nisso não difere de certos tipos de seleção natural . 

  

  O humano diz ao computador qual indivíduo na prol e em curso 

deverá reproduzir-se. Os genes do escolhido são tra nsmitidos à 

REPRODUÇÃO, e uma nova geração começa. Este process o, como a evolução na 

vida real, continua indefinidamente. Cada geração d e biomorfos está 

apenas a um único passo mutacional de sua antecesso ra e de sua sucessora. 

Mas, após cem gerações de EVOLUÇÃO, os biomorfos po dem estar a até cem 

passos mutacionais de seu ancestral original. E em cem passos mutacionais 

muita coisa pode acontecer. 

  

  Eu não tinha idéia de quanta coisa podia acontece r quando 

comecei a brincar com meu recém-criado programa EVO LUÇÃO. O que mais me 

surpreendeu foi que os biomorfos podem deixar de se  parecer com árvores 

muito depressa. A estrutura básica de ramificação b idirecional está 

sempre presente, mas é facilmente obscurecida, pois  as linhas se cruzam e 

recruzam, compondo massas sólidas de cor (nas figur as impressas, essas 

massas aparecem apenas em branco e preto). A figura  4 mostra uma história 

evolutiva específica que consiste em não mais de 29  gerações. O ancestral 

é uma criatura minúscula, um simples pontinho. Embo ra o corpo do 

ancestral seja um pontinho, como uma bactéria no lo do primevo, escondido 

em seu interior há o potencial de ramificar-se exat amente no padrão da 

árvore central da figura 3, só que seu Gene lhe ord ena que se ramifique 

"zero vezes". Todas as criaturas representadas na p ágina descendem do 

pontinho, mas, para evitar aglomeração na página, n ão imprimi todos os 



descendentes que efetivamente vi. Imprimi apenas a cria bem-sucedida de 

cada geração (isto é, o genitor da geração seguinte ) e uma ou duas de 

suas "irmãs" malsucedidas. Assim, a figura mostra b asicamente apenas a 

linha principal da evolução, guiada por minha seleç ão estética. Todos os 

estágios da linha principal são mostrados. 

  

  Examinemos brevemente algumas das primeiras geraç ões da 

principal linha de evolução na figura 4. O pontinho  torna-se um Y na 

geração 2. Nas duas gerações seguintes, o Y torna-s e maior. Depois os 

ramos curvam-se ligeiramente, como uma catapulta be m-feita. Na geração 7, 

a curva acentua-se, e os dois ramos quase se encont ram. Os ramos curvos 

tornam-se maiores, e cada um adquire dois pequenos prolongamentos na 

geração 8. Na geração 9 esses prolongamentos perdem -se novamente, e a 

haste da catapulta alonga-se. A geração 10 lembra u m corte de uma flor; 

os ramos laterais curvos parecem pétalas envolvendo  um prolongamento 

central ou "estigma". Na geração 11, a mesma forma de "flor" torna-se 

maior e ligeiramente mais complexa. 

  

  



 

Figura 4 

  

  

  

  Não continuarei a descrição. A figura fala por si , até a 29ª 

geração. Note como cada geração difere apenas um po uco de sua genitora e 

de suas irmãs. Como cada uma é diferente da genitor a, naturalmente se 

espera que será um pouco mais diferente de suas avó s e de suas netas (e 

bisnetas). É assim que funciona a evolução cumulati va, embora, devido à 

nossa elevada taxa de mutação, nós a tenhamos acele rado aqui para taxas 

que não são realistas, isso faz com que a figura 4 pareça mais um 

pedigree de espécies do que de indivíduos, mas o pr incípio é o mesmo. 

  

  Quando escrevi o programa, não pensei que ele far ia evoluir 

muito mais do que uma variedade de formas semelhant es a árvores. Esperava 

ver chorões, cedros-do-líbano, álamos-pretos, algas  marinhas, talvez 

galhadas de veados. Nada na minha intuição de biólo go, nada em meus vinte 

anos de experiência em programação de computadores e nada em meus mais 



ambiciosos sonhos me preparou para o que de fato em ergiu na tela. Não me 

lembro exatamente quando, na seqüência, comecei a d ar-me conta de que era 

possível fazer evoluir alguma semelhança com algo q ue lembrasse um 

inseto. Empolgado, com base nessa conjetura comecei  a fazer com que a 

reprodução, geração após geração, se desse a partir  da cria que mais 

lembrasse um inseto. Minha incredulidade aumentou p aralelamente à 

semelhança que foi evoluindo. O leitor pode ver os resultados que 

acabaram por aparecer na parte inferior da figura 4 . É bem verdade que 

eles têm oito pernas, como uma aranha, em vez de se is como um inseto, mas 

mesmo assim! Ainda não consigo disfarçar o júbilo q ue senti quando vi 

pela primeira vez essas elaboradas criaturas surgin do diante dos meus 

olhos. Mentalmente, ouvi com toda a clareza os triu nfantes acordes 

iniciais de Also sprach Zarathustra (o tema de 2001 - uma odisséia no 

espaço). Não consegui comer, e naquela noite "meus"  insetos enxamearam 

sob minhas pestanas enquanto eu tentava adormecer. 

  

  

  

  Existem jogos de computador no mercado nos quais o jogador tem 

a ilusão de que está vagueando por um labirinto sub terrâneo, que possui 

uma geografia definida, embora complexa, e onde ele  encontra dragões, 

minotauros e outros adversários míticos. Nesses jog os, os monstros são 

bem pouco numerosos. São todos criados por um progr amador humano, que 

também cria a geografia do labirinto. No jogo da ev olução, quer na versão 

computadorizada, quer na vida real, o jogador (ou o bservador) tem a mesma 

sensação de vaguear metaforicamente por um labirint o de passagens 

ramificadas, mas o número de possíveis caminhos é p raticamente infinito, 

e os monstros encontrados são imprevisíveis e não p rojetados. Vagueando 

pelos confins da Terra dos Biomorfos, encontrei cam arões-duendes, templos 

astecas, janelas de igrejas góticas, desenhos aborí gines de cangurus e, 

em uma memorável mas irreprodutível ocasião, uma ca ricatura passável de 

meu professor de lógica em Wykeham. A figura 5 é ma is uma pequena coleção 

de minha sala de troféus, e todas as formas foram d esenvolvidas da mesma 

maneira. Quero salientar que essas formas não são i mpressões de artistas. 

Não foram retocadas nem adulteradas de modo nenhum.  São exatamente como o 

computador as desenhou quando evoluíram dentro dele . O papel do olho 

humano limitou-se a selecionar entre os indivíduos da descendência que 

sofreu mutações aleatórias ao longo de muitas geraç ões de evolução 

cumulativa. 



  

  Temos agora um modelo muito mais realista da evol ução do que o 

do macaco que datilografa Shakespeare. Mas o modelo  de biomorfos ainda é 

deficiente. Ele nos mostra o poder da seleção cumul ativa para gerar uma 

variedade quase infinita de formas quase biológicas , mas emprega a 

seleção artificial, e não a natural. O olho humano faz a seleção. 

Poderíamos dispensar o olho humano e fazer o própri o computador efetuar a 

seleção, com base em algum critério biologicamente realista? Isso é mais 

difícil do que pode parecer. Vale a pena gastar alg um tempo explicando 

por quê. 

 

  

  

 

  

 Figura 5 

Selecionar segundo uma fórmula genética específica é facílimo, 

contanto que possamos ler os genes de todos os anim ais. Mas a seleção 

natural não escolhe os genes diretamente; ela escol he os efeitos que os 

genes têm sobre os corpos, tecnicamente denominados  efeitos fenotípicos. 



O olho humano é hábil na escolha de efeitos fenotíp icos, como demonstrado 

pelas numerosas raças de cães, gado e pombos, e tam bém, se é que posso 

afirmar tal coisa, como demonstrado pela figura 5. Para fazer o 

computador escolher diretamente efeitos fenotípicos , teríamos de escrever 

um programa de reconhecimento de padrões muito sofi sticado. Existem 

programas de reconhecimento de padrões; são usados para ler material 

impresso e até mesmo manuscrito. Mas são programas difíceis, 

avançadíssimos, que requerem computadores muito gra ndes e rápidos. Mesmo 

que um programa de reconhecimento de padrões desse tipo não estivesse 

além de minhas habilidades de programador e além da  capacidade de meu 

modesto computador de 64 kilobytes, eu não perderia  tempo com ele, pois 

estamos diante de uma tarefa que o olho humano exec uta melhor, atuando em 

conjunto com o computador de dez giganeuronios em n ossa cabeça - e isto é 

o mais importante. 

Não seria demasiado difícil fazer o computador sele cionar com 

base em vagas características gerais - digamos, alt o-magro, baixo-gordo, 

talvez curvilíneo, pontudo, até mesmo com ornamenta ção rococó. Um método 

seria programar o computador para lembrar os tipos de qualidades que os 

humanos preferiram no passado e efetuar uma seleção  contínua desse mesmo 

tipo geral no futuro. Só que isso não nos deixaria mais próximos de 

simular a seleção natural. O importante é que a nat ureza não precisa dos 

serviços de um computador para selecionar, exceto e m casos especiais, 

como o de uma pavoa escolhendo um pavão. Na naturez a, o agente 

selecionador usual é direto, puro e simples: é a mo rte. Obviamente, as 

razões da sobrevivência nada têm de simples - é por  isso que a seleção 

natural pode formar animais e plantas com essa asso mbrosa complexidade. 

Mas há algo de muito bruto e simples na morte em si . E a morte não 

aleatória é a única coisa necessária para seleciona r fenótipos, e 

portanto os genes que eles contêm, na natureza. 

Para simular a seleção natural no computador de um modo 

interessante, devemos esquecer a ornamentação rococ ó e todas as demais 

qualidades visualmente definidas. Em vez disso, dev emos nos concentrar na 

simulação da morte não aleatória. Os biomorfos deve m interagir, no 

computador, com a simulação de um ambiente hostil. Alguma coisa na forma 

dos biomorfos deve determinar se eles sobrevivem ou  não nesse meio. 

Idealmente, o meio hostil deveria incluir outros bi omorfos em processo de 

evolução: "predadores", "presas", "parasitas", "com petidores". A forma 

específica de um biomorfo presa deveria determinar sua vulnerabilidade a 

ser capturado, por exemplo, por formas específicas de biomorfos 



predadores. Tais critérios de vulnerabilidade não d everiam ser inseridos 

pelo programador. Deveriam emergir de um modo análo go àquele como as 

próprias turmas emergem. Então a evolução no comput ador realmente 

decolaria, pois estariam satisfeitas as condições p ara uma "corrida 

armamentista" auto-aumentadora (ver capítulo 7), e não ouso especular 

onde tudo isso terminaria. Infelizmente, creio que talvez esteja além de 

minhas habilidades de programador forjar um mundo a ssim. 

Se é que existe alguém engenhoso o bastante para cr iá-lo, seriam 

os programadores que elaboram aqueles barulhentos e  vulgares jogos arcade 

- os derivados de Space Invaders. Nesses programas,  cria-se um mundo 

simulado, que possui uma geografia, com freqüência em três dimensões, e 

uma dimensão temporal que transcorre velozmente. Se res crescem na tela no 

espaço tridimensional simulado, colidem uns contra os outros, atiram, 

engolem criaturas em meio a ruídos repugnantes. A s imulação pode ser tão 

boa que o jogador com o joystick tem uma forte ilus ão de que ele próprio 

faz parte daquele mundo forjado. Imagino que esse t ipo de programação tem 

seu ponto máximo nas cabines usadas para treinar pi lotos de aviões e 

espaçonaves. Mas mesmo esses programas não são nada  em comparação com o 

programa que teria de ser escrito para simular o de senvolvimento de uma 

corrida armamentista entre predadores e presa, inse rida em um ecossistema 

forjado completo. Mas certamente um programa assim poderia ser criado. Se 

houver por aí algum programador profissional dispos to a colaborar nesse 

desafio, eu gostaria de ter notícias dele. 

Nesse meio tempo, há algo muito mais fácil, e prete ndo fazê-lo 

quando o verão chegar. Vou levar o computador para algum canto sombreado 

do jardim. A tela é colorida, e eu já tenho uma ver são do programa que 

usa alguns "genes" adicionais para controlar a cor,  de um modo parecido 

com aquele como os outros nove genes controlam a fo rma. Começarei com 

algum biomorfo razoavelmente compacto e de cor vibr ante. O computador 

exibirá simultaneamente uma série de crias mutantes  desse biomorfo, 

diferindo dele quanto a forma e/ou cor. Acredito qu e abelhas, borboletas 

e outros insetos virão visitar a tela e "escolher" um determinado 

biomorfo pousando em algum ponto particular da tela . Quando um certo 

número de escolhas tiver sido registrado, o computa dor apagará a tela, 

"procriará" a partir do biomorfo preferido e exibir á a geração seguinte 

de crias mutantes. 

Nutro grandes esperanças de que, passado um bom núm ero de 

gerações, os insetos em liberdade acabem por causar  a evolução de flores 

no ambiente computadorizado. Se isso acontecer, as flores 



computadorizadas terão evoluído sob a mesma pressão  evolutiva que causou 

a evolução das flores no ambiente natural. Fico enc orajado pelo fato de 

que os insetos costumam visitar as manchas de cor v ibrante nos vestidos 

das mulheres (e também por experimentos mais sistem áticos já publicados). 

Uma outra possibilidade, que me pareceria ainda mai s empolgante, é que os 

insetos de verdade causem a evolução de formas seme lhantes a insetos no 

computador. Minha esperança tem por base um precede nte: no passado, as 

abelhas causaram a evolução das orquideas-abelha [L istem apiferaj: ao 

longo de várias gerações de evolução cumulativa des sas orquídeas, os 

machos das abelhas moldaram a forma dessas flores a o tentar copular com 

elas, assim carregando seu pólen. Imagine a "orquíd ea-abelha" da figura 5 

em cores - o leitor não se sentiria atraído se foss e uma abelha? 

Meu motivo maior de pessimismo está no funcionament o da visão 

dos insetos, muito diferente da nossa. As telas de vídeo foram concebidas 

para olhos humanos, não para olhos de abelha. Isso facilmente poderia 

significar que, muito embora nós e as abelhas, cada  qual à sua maneira, 

percebamos o aspecto apiforme das orquídeas-abelha,  é possível que as 

abelhas não enxerguem nada numa tela de vídeo. Talv ez elas não vejam mais 

que as 625 linhas de pontos luminosos. Ainda assim,  vale a tentativa. 

Quando este livro for publicado, eu já saberei a re sposta. 

Há um clichê popular, geralmente pronunciado em um tom que 

Stephen Potter chamaria de "bombástico", segundo o qual não se tira de um 

computador mais do que se pôs nele. Em outras versõ es, diz-se que os 

computadores fazem exatamente apenas aquilo que os mandamos fazer, e 

portanto jamais são criativos. O clichê é verdadeir o apenas em um sentido 

escandalosamente trivial, equivalente a dizer que S hakespeare não 

escreveu nada além do que lhe ensinou seu primeiro mestre-escola: 

palavras. Programei o processo que denominei EVOLUÇ ÃO no computador, mas 

não planejei os meus insetos, nem o escorpião, nem o Spitfire, nem o 

módulo lunar. Não tinha a menor suspeita de que ele s viriam a emergir, 

portanto o termo "emergir" é o mais apropriado. É v erdade que meus olhos 

fizeram a seleção que guiou a evolução, mas a cada estágio eu me vi 

limitado a um punhado de crias oferecidas pela muta ção aleatória, e minha 

"estratégia" de seleção foi sempre oportunista, cap richosa e de curto 

prazo. Não visava a nenhum alvo distante - como não  o faz a seleção 

natural. 

Posso dramatizar essa questão descrevendo a única v ez em que 

tentei visar a um alvo distante. Devo começar por u ma confissão, que de 

resto o leitor certamente já intuiu. A história evo lutiva da figura 4 é 



uma reconstrução. Não foi a primeira vez que vi "me us" insetos. Quando 

eles originalmente emergiram anunciados pelos clari ns, eu não tinha como 

registrar seus genes. Lá estavam eles na tela do co mputador, e eu não 

podia chegar até eles, não podia decifrar seus gene s. Demorei a desligar 

o computador enquanto torturava meu cérebro, tentan do imaginar alguma 

maneira de salvá-los - mas não havia como. Os genes  estavam embutidos 

muito profundamente, como na vida real. Eu podia im primir a imagem dos 

corpos dos insetos, mas seus genes estavam perdidos . Modifiquei 

imediatamente o programa, de modo que no futuro eu pudesse manter 

registros acessíveis das fórmulas genéticas, mas er a tarde demais: eu 

perdera meus insetos. 

Tentei "encontrá-los" de novo. Se haviam evoluído u ma vez, 

parecia ser possível que evoluíssem de novo. Como o  acorde perdido, a 

idéia me perseguia. Vaguei pela Terra dos Biomorfos , numa paisagem 

infinita de coisas e criaturas estranhas, mas não c onsegui encontrar meus 

insetos. Sabia que eles tinham de estar à espreita em algum lugar. Eu 

conhecia os genes que haviam servido de ponto de pa rtida para a evolução 

original. Tinha uma figura com os corpos dos inseto s. Tinha até uma 

figura da seqüência evolutiva de corpos que, a part ir de um ancestral em 

forma de pontinho, gradativamente culminava nos meu s insetos. Mas não 

tinha sua fórmula genética. 

O leitor pode achar que seria fácil reconstituir o caminho 

evolutivo - mas não foi. A razão, que voltarei a ab ordar adiante, está no 

número astronômico de biomorfos possíveis que um ca minho evolutivo 

suficientemente longo oferece, mesmo quando há apen as nove genes 

variando. Por diversas vezes, em minha peregrinação  pela Terra dos 

Biomorfos, pensei estar próximo de um precursor dos  meus insetos, mas 

logo em seguida a evolução enveredava pelo caminho errado, por mais que 

eu me esforçasse no papel do selecionador. Por fim,  em um desses passeios 

evolutivos e com um sentimento de triunfo quase tão  intenso como na 

primeira ocasião, eu finalmente os encurralei. Não sabia (e ainda não 

sei) se aqueles insetos eram exatamente iguais aos originais, os insetos 

"dos acordes perdidos de Zaratustra", ouse eram sup erficialmente 

"convergentes" (ver o próximo capítulo), mas dei-me  por satisfeito. Desta 

vez, não houve erro: anotei suas fórmulas genéticas  e agora posso fazer 

"evoluir" insetos sempre que quiser. 

  É claro que estou dramatizando um pouco, mas há u m elemento 

sério nesta história que cabe notar: ainda que eu t enha programado o 

computador, ordenando-lhe detalhadamente o que faze r, eu não planejei os 



animais que evoluíram nele e fiquei completamente s urpreso ao ver seus 

precursores pela primeira vez. Eu era tão impotente  para controlar sua 

evolução que não podia nem sequer retraçar um camin ho evolutivo 

específico, por mais que o desejasse. Duvido que ti vesse reencontrado 

meus insetos se não tivesse imprimido as figuras co m o conjunto completo 

de seus precursores evolutivos - mesmo assim, o pro cesso foi difícil e 

tedioso. Será paradoxal essa impotência do programa dor para controlar ou 

predizer o curso da evolução no computador? Será qu e algo misterioso ou 

mesmo místico estaria acontecendo dentro da máquina ? É claro que não, 

como também não há nada de místico na evolução dos animais e plantas 

reais. Podemos usar o modelo de computador para res olver o paradoxo e com 

isso aprender alguma coisa sobre a evolução real. 

  Antecipando um pouco, descrevo agora a base para a resolução 

do paradoxo. Há um conjunto definido de biomorfos, cada qual postado 

permanentemente em seu lugar único do espaço matemá tico. Digo que cada 

biomorfo está permanentemente em seu lugar porque, conhecendo-se sua 

fórmula genética, é possível encontrá-lo instantane amente; ademais, seus 

vizinhos nesse espaço peculiar são os biomorfos que  diferem dele por 

apenas um gene. Agora que conheço a fórmula genétic a dos meus insetos, 

posso reproduzi-los à vontade e posso ordenar ao co mputador que 

providencie a "evolução" em direção a eles a partir  de qualquer ponto de 

partida arbitrário. Quando desenvolvemos uma nova c riatura por meio de 

seleção artificial no modelo de computador, temos a  sensação de estar 

criando algo, o que não deixa de ser verdade. Mas o  fato é que estamos 

apenas encontrando a criatura, pois em termos matem áticos ela já ocupa um 

lugar específico no espaço genético da Terra dos Bi omorfos. Mas o 

processo é criativo porque é extremamente difícil e ncontrar uma criatura 

específica: a Terra dos Biomorfos é vastíssima e o número total de suas 

criaturas é praticamente infinito. Não é viável sai r procurando a esmo, 

aleatoriamente. É necessário algum procedimento de busca mais eficiente, 

ou seja, mais criativo. 

  

  Algumas pessoas querem crer que os computadores q ue jogam 

xadrez examinam internamente cada uma das possíveis  seqüências de 

jogadas. Essa crença deve ser reconfortante quando são derrotadas pelo 

computador, mas é inteiramente falsa. O número de m ovimentos possíveis é 

descomunal; o universo de busca é bilhões de vezes grandes demais para 

que a busca às cegas funcione. A arte de escrever u m bom programa de 

xadrez esta em imaginar atalhos eficientes por esse  universo de busca. A 



seleção cumulativa - seja artificial, como no model o de computador, seja 

natural, como no mundo real - é um procedimento de busca eficiente, e 

suas conseqüências assemelham-se muito à inteligênc ia criativa. Esse é, 

afinal, o fundamento do Argumento do Desígnio de Wi lliam Paley. 

Tecnicamente falando, o que fazemos no jogo dos bio morfos no computador 

resume-se a encontrar animais que, em sentido matem ático, estão à nossa 

espera. Mas temos a sensação de um processo de cria ção artística. 

Vasculhar um espaço pequeno, que contém poucas enti dades, não costuma 

proporcionar a sensação de um processo criativo. A brincadeira infantil 

de procurar no quarto um objeto que foi escondido a li não parece 

criativa: revirar tudo ao acaso a fim de encontrar o objeto procurado só 

funciona quando o espaço a ser vasculhado é pequeno . À medida que o 

universo de busca se amplia, tornam-se necessários procedimentos de busca 

mais e mais sofisticados. Em um espaço de busca suf icientemente vasto, 

esses procedimentos tornam-se indistinguíveis da ve rdadeira criatividade. 

  

  Os modelos computadorizados de biomorfos ilustram  bem esse 

argumento e constituem uma ponte instrutiva entre o s processos criativos 

humanos (como o planejamento de uma estratégia vito riosa no xadrez) e a 

criatividade evolutiva da seleção natural, nosso re lojoeiro cego. Para 

percebermos isso, devemos desenvolver a idéia da Te rra dos Biomorfos como 

um "espaço" matemático, um panorama infinito mas or denado de variedade 

morfológica, no qual cada criatura ocupa seu lugar específico, à espera 

de ser descoberta. As dezessete criaturas da figura  5 não foram dispostas 

de qualquer maneira especial sobre a página, mas na  Terra dos Biomorfos 

cada qual ocupa uma posição única, determinada por sua fórmula genética, 

circundada por suas vizinhas específicas. Todas as criaturas da Terra dos 

Biomorfos têm uma relação espacial definida entre s i. O que isso 

significa? Que sentido podemos atribuir à posição e spacial? 

  

  Estamos falando de um espaço genético. Cada anima l tem sua 

própria posição no espaço genético. Vizinhos próxim os no espaço genético 

são animais que diferem entre si por uma única muta ção. Na figura 3, a 

árvore básica ao centro é circundada por oito de su as dezoito vizinhas 

imediatas no espaço genético. Os dezoito vizinhos d e um animal são os 

dezoito tipos de crias que ele pode gerar e os dezo ito tipos de genitor 

do qual ele poderia ter provindo, dadas as regras d e nosso modelo de 

computador. No grau seguinte de "parentesco", cada animal tem 324 

vizinhos (18 x 18, deixando de lado as retromutaçõe s para simplificar), 



isto é, o número de seus possíveis netos, avós, tio s e sobrinhos. Mais um 

grau de "parentesco", e cada animal terá 5832 vizin hos (18 x 18 x 18), 

isto é, o número de possíveis bisnetos, bisavós, pr imos irmãos etc. 

  

  De que nos serve raciocinar segundo um espaço gen ético? Aonde 

isso nos leva? A resposta é que isso nos permite en tender a evolução como 

um processo gradual e cumulativo. A cada nova geraç ão, de acordo com as 

regras do nosso modelo, só podemos dar um passo no espaço genético. Em 29 

gerações, não será possível dar mais que 29 passos a contar do ancestral 

de partida. Qualquer história evolutiva consiste em  um caminho ou trajeto 

particular no espaço genético. Por exemplo, a histó ria evolutiva 

registrada na figura 4 é um trajeto sinuoso específ ico através do espaço 

genético, ligando um pontinho a um inseto e passand o por 28 estágios 

intermediários. É isso que quero dizer quando falo metaforicamente em 

"vaguear" pela Terra dos Biomorfos. 

  Tentei representar esse espaço genético na forma de uma 

figura. O problema é que as figuras são bidimension ais, enquanto o espaço 

genético em que se encontram os biomorfos não é bid imensional, e nem 

mesmo tridimensional. É um espaço de nove dimensões ! Em matéria de 

matemática, o mais importante é não se deixar intim idar. A coisa não é 

tão difícil quanto o clero matemático às vezes quer  nos fazer crer. 

Sempre que me sinto intimidado, recordo a tirada de  Silvanus Thompson em 

Calculus Made Easy [O cálculo fácil]: "O que um tol o pode fazer, outro 

tolo também pode". Se pudéssemos desenhar em nove d imensões, poderíamos 

fazer com que cada dimensão correspondesse a um dos  nove genes. A posição 

de um certo animal - o escorpião, o morcego ou o in seto - é fixada no 

espaço genético pelo valor numérico de seus nove ge nes. A mudança 

evolutiva consiste em uma caminhada passo a passo a través do espaço de 

nove dimensões. O grau de diferença genética entre dois animais, e 

portanto o tempo necessário para a evolução e a dif iculdade de evoluir de 

um para outro, é medido como a distância entre ambo s nesse espaço de nove 

dimensões. 

  

  Infelizmente não podemos desenhar em nove dimensõ es. Tentei 

contornar o problema desenhando uma figura bidimens ional que transmitisse 

algo da sensação de passar de um ponto ao outro no espaço genético de 

nove dimensões da Terra dos Biomorfos. 

  

  



  

 

 Figura 6 

  

 Há várias maneiras de fazê-lo; escolhi uma que cha marei de 

truque do triângulo. Examinemos a figura 6. Nos trê s vértices do 

triângulo encontram-se três biomorfos escolhidos ao  acaso. O de cima é a 

árvore básica, o da esquerda é um dos "meus" inseto s, e o da direita não 

tem nome, mas me pareceu bonito. Como todos os biom orfos, cada um desses 

três tem sua própria fórmula genética, que determin a sua posição única no 

espaço genético de nove dimensões. 

  Esse triângulo repousa sobre um "plano" bidimensi onal que 

corta o hipervolume de nove dimensões (o que um tol o pode fazer, outro 

tolo também pode). O plano é semelhante a uma placa  de vidro enfiada em 

uma geléia. O triângulo foi desenhado sobre a placa  de vidro, bem como 

alguns dos biomorfos cujas fórmulas genéticas permi tem que se encontrem 

nesse plano específico. O que lhes permite isso? É aqui que os três 

biomorfos dos vértices entram em jogo. Nós os chama remos de biomorfos-

âncora. 

O leitor deve recordar que, no "espaço" genético, a  “distância" 

é definida pela idéia de que biomorfos geneticament e semelhantes são 

vizinhos próximos e biomorfos geneticamente desseme lhantes são vizinhos 

distantes. Neste plano específico, as distâncias fo ram calculadas a 



partir dos três biomorfos-âncora. Para qualquer dad o ponto na placa de 

vidro (dentro ou fora do triângulo), a fórmula gené tica apropriada é 

calculada como uma "média ponderada" das fórmulas g enéticas dos três 

biomorfos-âncora. O leitor já deve ter percebido co mo se faz a 

ponderação: ela toma por base as distâncias na pági na ou, mais 

precisamente, a proximidade do ponto em questão com  os três biomorfos-

âncora. Assim, quanto mais próximos estivermos do i nseto no plano, mais 

os nossos biomorfos se parecerão com um inseto. Se nos deslocarmos pelo 

vidro em direção à árvore, os "insetos" lembrarão c ada vez menos um 

inseto e cada vez mais uma árvore. Se formos para o  centro do triângulo, 

encontraremos animais (como a aranha com um candela bro judaico de sete 

hastes na cabeça) que representarão "meios- termos genéticos" entre os 

três biomorfos-âncora. 

Mas esse modo de apresentação confere demasiada pro eminência aos 

três biomorfos-âncora. É verdade que o computador f ez uso deles para 

calcular a fórmula genética apropriada para cada po nto da figura, mas 

quaisquer outros três pontos-âncora no plano teriam  servido igualmente 

bem para o nosso truque, fornecendo resultados idên ticos. É por isso que, 

na figura 7, não desenhei o triângulo. A figura 7 é  análoga à figura 

anterior, mas mostra um outro plano. Usei o mesmo i nseto como âncora, 

desta vez do lado direito da figura. As outras ânco ras são o Spitfire e a 

orquídea apiforme, que já compareciam na figura 5. Neste plano também se 

nota que os biomorfos vizinhos são mais parecidos e ntre si do que 

biomorfos distantes. O Spitfire, por exemplo, faz p arte de um esquadrão 

de aeronaves semelhantes, voando em formação. Uma v ez que o inseto figura 

nas duas placas de vidro, o leitor pode imaginar qu e esses dois planos se 

interceptam em ângulo. Relativamente à figura 6, o plano da figura 7 

apresenta uma "rotação" em torno do inseto.  

  

  

  



 

Figura 7 

A eliminação do triângulo é um aperfeiçoamento do n osso método, 

pois ele introduzia um elemento de distração ao con ferir proeminência 

indevida a três pontos específicos. Temos ainda out ro aperfeiçoamento a 

introduzir. Nas figuras 6 e 7, a distância espacial  representa a 

distância genética, mas a escala está distorcida. U m centímetro para cima 

não é necessariamente equivalente a um centímetro n a transversal. Para 

remediar isso, temos de escolher nossos biomorfos-â ncora cuidadosamente, 

de modo que as distâncias genéticas entre eles seja m idênticas. É o que 

acontece na figura 8. Novamente, o triângulo não fo i desenhado. As três 

âncoras são o escorpião da figura 5, o mesmo inseto  de sempre (que serviu 

de pivô para uma nova "rotação"), e no topo o biomo rfo que não se parece 

com nada. Cada um desses três biomorfos encontra-se  a trinta mutações do 

outro. Isso significa que é igualmente fácil evolui r de qualquer um para 

qualquer dos outros dois; nos três casos, deve-se d ar um mínimo de trinta 

passos genéticos. Os tracinhos ao longo da margem i nferior da figura 8 

representam unidades de distância medidas em genes,  uma espécie de régua 

genética. A régua não funciona apenas na horizontal , e pode ser inclinada 

em qualquer direção para medirmos a distância genét ica (e portanto o 

mínimo tempo de evolução necessário) entre quaisque r dois pontos no plano 

(é pena que isso não valha para a página impressa, pois a impressora do 

computador distorce as proporções; mas esse efeito é demasiado trivial 

para nos preocupar, mesmo que forneça respostas lig eiramente erradas (se 

simplesmente contarmos os tracinhos da régua). 

  

  Esses planos bidimensionais através do espaço gen ético de nove 

dimensões dão alguma idéia do que é caminhar pela T erra dos Biomorfos. 



Para apurar essa idéia, o leitor deve ter em mente que a evolução não se 

restringe a um plano único. Numa verdadeira caminha da evolutiva, 

poderíamos "cair" em outro plano a qualquer momento  - por exemplo, do 

plano da figura 6 para o plano da figura 7 (no pont o de intersecção 

próximo ao inseto). 

  

  

 

 Figura 8 

  

  

  

   Afirmei que a "régua genética" da figura 8 permi te que 

calculemos o tempo mínimo necessário para se evolui r de um ponto para 

outro. Isso vale dentro das restrições do modelo or iginal, mas a ênfase 

deve recair sobre a palavra "mínimo". Uma vez que o  inseto e o escorpião 

encontram-se a uma distância de trinta unidades gen éticas, são 

necessárias apenas trinta gerações para se evoluir de um para o outro 

contanto que nunca se tome o caminho errado; isto é , caso se saiba 

exatamente qual a fórmula genética do alvo e qual o  caminho a tomar. Na 

evolução real, não há nada que se assemelhe a segui r deliberadamente um 

caminho rumo a um alvo genético distante. 

  

  Usemos agora os biomorfos para voltar ao argument o ilustrado 

pelos macacos escrevendo Hamlet, isto é, à importân cia da mudança 

evolutiva gradual, passo a passo, em oposição ao pu ro acaso. Comecemos 

por rebatizar os tracinhos ao pé da figura 8, agora  em unidades 



diferentes. Em vez de medir a distância como número  de genes que devem se 

alterar ao longo da evolução vamos medir a distânci a como "chances de 

conseguir vencer a distância em um único salto alea tório". Para tanto, 

teremos de relaxar uma das restrições que impus a m eu jogo de computador 

- e logo veremos por que razão eu a impus. A restri ção ditava que as 

crias 50 tinham "permissão" para se distanciar de s eus genitores por uma 

única mutação. Em outras palavras, um único gene po dia sofrer mutação a 

cada vez, e esse gene só podia alterar seu valor em  + 1 ou 1. Agora, ao 

relaxar essa restrição, permitiremos que qualquer n úmero de genes sofra 

mutação ao mesmo tempo por meio da adição de qualqu er valor, negativo ou 

positivo, a seu valor naquele momento. Na verdade, estamos relaxando 

demais, uma vez que isso permite que os valores gen éticos variem de menos 

infinito a mais infinito. A idéia ficará suficiente mente clara se 

restringirmos os valores genéticos a um único algar ismo, isto é, se 

permitirmos que variem de 9 a +9. 

Assim, dentro desses amplos limites, estamos teoric amente 

permitindo que, numa única geração, a mutação alter e qualquer combinação 

dos nove genes. Ademais, o valor de cada gene pode variar em qualquer 

medida, contanto que não chegue a dois dígitos. O q ue isso significa? 

Significa que, teoricamente, a evolução pode saltar  em uma única geração 

de qualquer ponto da Terra dos Biomorfos para qualq uer Outro ponto - não 

apenas no plano, mas em todo o hipervolume de nove dimensões. Se, por 

exemplo, o leitor quisesse saltar vertiginosamente do inseto para a 

raposa da figura 5, aqui vai a receita: “adicionar os seguintes números 

aos valores dos genes de 1 a 9, respectivamente: 2, 2,2,2,2,0,4, 1,1". Mas 

estamos falando de saltos aleatórios, e portanto to dos os pontos na Terra 

dos Biomorfos são destinos igualmente prováveis par a qualquer um desses 

saltos. Assim, as chances de um salto aleatório par a qualquer destino 

determinado - a raposa, por exemplo - são fáceis de  calcular: equivalem 

ao número total de biomorfos no espaço. Como se vê,  estamos embarcando em 

mais um daqueles cálculos astronômicos. Temos nove genes, e cada um deles 

pode assumir qualquer um dentre dezenove valores. P or conseguinte, o 

número total de biomorfos para os quais poderíamos saltar de uma vez só é 

dezenove multiplicado por si mesmo nove vezes: deze nove à nona potência. 

Isso resulta em algo próximo de meio trilhão de bio morfos. Coisa de 

somenos se comparada ao "número hemoglobina" de Asi mov, mas ainda assim 

um número que eu chamaria de grande. Se partisse do  inseto e saltasse 

meio trilhão de vezes como uma pulga ensandecida, o  leitor poderia ter 

esperança de chegar à raposa uma só vez. 



O que tudo isso ensina sobre a evolução real? Mais uma vez, está 

frisando a importância da mudança gradual, passo a passo. Houve 

evolucionistas que negaram que um gradualismo dessa  natureza seja 

necessário na evolução. Nossos cálculos com os biom orfos mostram com 

exatidão uma das razões da importância da mudança g radual, passo a passo. 

Quando afirmo que podemos esperar que a evolução sa lte do inseto para um 

de seus vizinhos imediatos, mas não do inseto diret amente para a raposa 

ou o escorpião,quero dízer o seguinte: se de fato o corressem saltos 

genuinamente aleatórios, então um salto do inseto p ara o escorpião seria 

perfeitamente possível. Aliás, seria tão provável q uanto um salto para 

qualquer um de seus vizinhos imediatos. Mas também seria tão provável 

quanto um salto para qualquer outro biomorfo nesse universo. E aí está o 

nó da questão: o número de biomorfos nesse universo  chega a meio trilhão, 

e se nenhum deles é um destino mais provável que os  outros, as chances de 

saltar para qualquer biomorfo específico são despre zíveis. 

Note-se que de nada serve supor que há uma poderosa  "pressão 

seletiva" não aleatória. De nada adiantaria promete r uma fortuna a quem 

conseguisse por sorte dar um salto para o escorpião . As chances ainda 

seriam de uma em meio trilhão. Mas se, em vez de sa ltar, o leitor pudesse 

caminhar, dando um passo por vez, e recebesse uma m oeda a cada passo na 

direção correta, o escorpião seria alcançado em pou co tempo. Não 

necessariamente no tempo mínimo de trinta gerações,  mas ainda assim bem 

rápido. Saltar poderia teoricamente levar ao prêmio  em menos tempo - em 

um Único salto. Contudo, em vista das chances astro nômicas de fracasso, a 

seqüência de pequenos passos, cada qual partindo do  êxito acumulado dos 

passos anteriores, é o único método viável. 

O tom dos parágrafos anteriores pode dar margem a m al-entendidos 

que devo agora tentar desfazer, O leitor pode ter a  impressão de que a 

evolução lida com alvos distantes, almejando coisas  como os escorpiões. 

Como vimos, ela nunca faz isso. Mas se pensarmos em  nosso alvo como 

qualquer coisa que aumente as chances de sobrevivên cia, então nosso 

argumento continuará valendo. Para que um animal se  torne um genitor, tem 

de ser capaz de sobreviver ao menos até a idade adu lta. É possível então 

que uma de suas crias mutantes tenha uma capacidade  de sobreviver até 

maior. Mas se uma cria sofre uma grande mutação, mo vendo-se para longe de 

seu genitor no espaço genético, quais são as de que  ela seja melhor que o 

genitor? A resposta é que as chances são muito pequ enas. A razão é essa 

que acabamos de examinar no modelo dos biomorfos. S e o salto mutacional 

em questão for muito grande, o número de destinos p ossíveis é 



astronomicamente alto. Ora, como vimos no capitulo 1, o número de 

maneiras de morrer é muito maior que o número de ma neiras de se manter 

vivo, e portanto são grandes as chances de que um g rande salto no espaço 

genético acabe em morte. Até mesmo um pequeno salto  aleatório no espaço 

genético tem boas chances de acabar em morte. Mas q uanto menor for o 

salto, tanto mais provável será que ele resulte num a melhora e menos 

provável que acabe em morte. Voltaremos a este tema  em um capítulo 

posterior. 

Não quero seguir extraindo a moral da história da T erra dos 

Biomorfos. Espero que o leitor não a tenha achado m uito abstrata. Há um 

outro espaço matemático repleto de seres - não biom orfos com nove genes, 

mas animais de carne e osso, compostos de bilhões d e células, cada qual 

contendo dezenas de milhares de genes. Não estou fa lando do espaço 

biomórfico, mas do espaço genético real. Os animais  reais que já viveram 

na Terra são um minúsculo subconjunto dos animais t eóricos que poderiam 

existir. Esses animais reais são o produto de um nú mero muito pequeno de 

trajetórias evolutivas através do espaço genético. A grande maioria das 

trajetórias teóricas através do espaço animal dá or igem a monstros 

inviáveis. Os animais reais surgem aqui e ali em me io a monstros 

hipotéticos, cada qual empoleirado em seu lugar pró prio e único no 

hiperespaço genético. Cada animal real está rodeado  por um pequeno grupo 

de vizinhos, que em sua maioria jamais existiram; m as alguns desses 

vizinhos são seus ancestrais, descendentes e primos . 

Em algum lugar desse imenso espaço matemático estão  os humanos e 

as hienas, as amebas e os tatus, as solitárias e as  lulas, os dodôs e os 

dinossauros. Em teoria, se tivéssemos suficiente ha bilidade em engenharia 

genética, poderíamos nos mover de qualquer ponto no  espaço animal para 

qualquer outro ponto. De um ponto de partida escolh ido a esmo poderíamos 

nos mover pelo labirinto de modo a recriar o dodô, o tiranossauro e os 

trilobites. Isto é, se soubéssemos quais genes alte rar, quais pedaços de 

cromossomo duplicar, inverter ou apagar. Duvido que  um dia cheguemos a 

saber tanto, mas essas célebres criaturas mortas es tarão para Sempre à 

espreita em seus recantos particulares desse imenso  hipervolume genético, 

esperando que as encontremos tão logo saibamos como  seguir o curso certo 

no labirinto. Poderíamos até ser capazes de fazer e voluir uma 

reconstrução exata de um dodô por meio da reproduçã o seletiva de pombos - 

só que teríamos de viver 1 milhão de anos para comp letar o experimento. 

Mas se não podemos fazer uma viagem assim na vida r eal, a imaginação não 

é um mau substituto. Para aqueles que, como eu, não  são matemáticos o 



computador pode ser um poderoso auxiliar da imagina ção. Assim como a 

matemática, ele não serve apenas para ampliar a ima ginação, mas também 

para discipliná-la e controlá-la. 

  

  

 4. Desbravando os caminhos do espaço animal 
 

Como vimos no capítulo 2, para muitas pessoas é dif ícil 

acreditar que algo como o olho, o exemplo favorito de Paley, tão complexo 

e com um design tão elaborado, com tantos component es ativos 

interligados, poderia ter tido uma origem tão modes ta, evoluindo de uma 

série gradual de mudanças passo a passo. Retomemos o problema à luz das 

novas intuições que os biomorfos nos proporcionaram . Respondamos às duas 

questões a seguir: 

  

 1. O olho humano poderia ter surgido diretamente d e olho 

nenhum, em um único passo? 

 2. O olho humano poderia ter surgido diretamente d e algo 

ligeiramente diferente de si mesmo, algo que poderí amos chamar de X? 

  

A resposta à primeira pergunta claramente é um inqu estionável 

"não". As chances contra um sim em perguntas como a  Questão 1 acima são 

vários bilhões de vezes maiores do que o número de átomos no universo. 

Seria necessário um salto descomunal e incomensurav elmente improvável no 

hiperespaço genético. A resposta à Questão 2 é, tam bém claramente, um 

sim, com a única condição de que a diferença entre o olho moderno e seu 

predecessor imediato seja suficientemente pequena. Em outras palavras, se 

eles forem suficientemente próximos um do outro no espaço de todas as 

estruturas possíveis. Se a resposta à Questão 2 par a qualquer grau 

específico de diferença for negativa, basta repetir mos a pergunta, mas 

considerando um grau menor de diferença, e continua r a fazer isso até 

encontrarmos um grau de diferença pequeno o bastant e para nos dar um 

"sim" na Questão 2. 

  

  X está definido como algo muito semelhante a um o lho humano, 

semelhante o bastante para que o olho humano pudess e plausivelmente ter 

surgido devido a uma única alteração em X. Se o lei tor tiver uma imagem 

mental de X e julgar implausível que o olho humano possa ter surgido 



diretamente dela, isto significa apenas que escolhe u o X errado. Torne 

sua imagem mental de X progressivamente mais semelh ante a um olho humano, 

até encontrar um X que julgue plausível como predec essor imediato do olho 

humano. Tem de haver um X para o leitor, mesmo que seu critério de 

plausibilidade seja mais - ou menos - cauteloso do que o meu! 

  Agora, tendo encontrado um X que permita uma resp osta 

afirmativa à Questão 2, aplicamos a mesma pergunta ao próprio X. Seguindo 

o mesmo raciocínio, temos de concluir que X poderia  plausivelmente ter 

surgido, diretamente por uma única mudança, de algo  também um pouquinho 

diferente, que chamaremos de X'. É claro que podemo s então retraçar a 

origem de X' a alguma outra coisa ligeiramente dife rente dele, X' e assim 

por diante. Interpondo uma série de Xs suficienteme nte grande, podemos 

derivar o olho humano de algo não um pouco diferent e, mas muito diferente 

dele próprio. Podemos "andar” por uma grande distân cia através do "espaço 

animal", e nosso deslocamento será plausível contan to que sejam dados 

passos suficientemente pequenos. Agora temos condiç ões de responder a uma 

terceira questão. 

  

 3. Existe uma série contínua de Xs ligando o olho humano 

moderno a um estado sem olho nenhum? 

 Parece-me claro que a resposta tem de ser afirmati va, com a 

única condição de que se permita uma série suficien temente grande de Xs. 

O leitor pode achar que 1000 Xs é uma vasta quantid ade, mas caso precise 

de mais passos para fazer mentalmente com que a tra nsição total seja 

plausível, basta que suponha uma série de 10 mil Xs ; se isso ainda não 

bastar, suponha 100 mil e assim por diante. É claro  que o tempo 

disponível impõe um teto a esse jogo, pois só pode haver um X por 

geração. Na prática, portanto, a questão resume-se a: houve tempo para um 

número suficiente de gerações sucessivas? Não podem os calcular com 

precisão o número de gerações que seriam necessária s. Sabemos, porém, que 

o tempo geológico é espantosamente longo. Só para d ar uma idéia da ordem 

de magnitude nesta nossa discussão, o número de ger ações que nos separam 

de nossos ancestrais mais remotos é com certeza med ido em milhares de 

milhões. Dados, digamos, 100 milhões de Xs, podería mos ser capazes de 

construir uma série plausível de minúsculas gradaçõ es que ligam o olho 

humano a praticamente qualquer coisa! 

Até aqui, por um processo de raciocínio mais ou men os abstrato, 

concluímos que existe uma série de Xs imagináveis, cada qual 

suficientemente semelhante a seus vizinhos para que  possa plausivelmente 



transformar-se em um deles, com a série toda ligand o o olho humano a um 

princípio no qual não houve olho nenhum. Mas ainda não demonstramos ser 

plausível que essa série de Xs tenha de fato existi do. Há outras duas 

questões a responder. 

4. Considerando cada membro da série de Xs hipotéti cos que ligam 

o olho humano a olho nenhum, é plausível que cada u m deles tenha vindo a 

existir graças a uma mutação aleatória de seu prede cessor? 

Essa questão, na verdade, é da alçada da embriologi a, e não da 

genética. E é totalmente distinta daquela que preoc upou o bispo de 

Birmingham e outros. A mutação tem de atuar modific ando os processos de 

desenvolvimento embrionários existentes. Pode-se af irmar que certos tipos 

de processo embrionário são muito receptivos a vari ações em certas 

direções e recalcitrantes a variações em outras. Re tomarei este assunto 

no capítulo 11; aqui me limitarei a salientar novam ente a diferença entre 

a pequena e a grande mudança. Quanto menor a mudanç a que postulamos, 

quanto menor a diferença entre X e X', mais plausív el é a mutação em 

questão na esfera embriológica. No capitulo anterio r, vimos, com base 

puramente estatística, que qualquer grande mutação específica é 

inerentemente menos provável do que qualquer pequen a mutação específica. 

Assim, sejam quais forem os problemas que possam su rgir a partir da 

Questão 4, ao menos podemos ver que, quanto menor a  diferença que 

determinarmos entre X' e X''... Menores serão os pr oblemas. Pressinto 

que, desde que a diferença entre intermediários viz inhos em nossa série 

conducente ao olho seja suficientemente pequena, as  mutações necessárias 

estão quase fadadas a aparecer. Afinal, estamos sem pre falando de 

mudanças quantitativas de pouca monta em um process o embrionário 

existente. Lembremos que, por mais complexo que pos sa ser o status quo 

embrionário em cada geração, cada alteração mutacio nal no status quo pode 

ser muito pequena e simples. 

Temos uma última questão a responder: 

5. Considerando cada membro da série de Xs que liga  o olho 

humano a olho nenhum, é plausível que cada um desse s membros tenha 

funcionado bem o suficiente para auxiliar a sobrevi vência e reprodução 

dos animais envolvidos? 

Curiosamente, houve quem pensasse que a resposta a essa questão 

é um evidente "não". Por exemplo, citarei Francis H itching em seu livro 

de 1982 intitulado The Neck of the Giraffe or Where  Darwin Went Wrong [O 

pescoço da girafa, ou Onde Darwin errou]. Poderia c itar basicamente as 

mesmas palavras tiradas de quase qualquer folheto p ublicado pelas 



Testemunhas de Jeová, mas escolhi esse livro porque  ele foi considerado 

digno de ser publicado por uma editora respeitável (a Pan Books), apesar 

de uni número enorme de erros que teriam sido apont ados sem demora se 

fosse pedido a algum pós-graduando em biologia dese mpregado, ou até mesmo 

a um estudante da graduação, que lesse os originais . (Meus favoritos, se 

o leitor me permite uma piada particular de minha á rea, foram conferir o 

título de cavaleiro ao professor John Maynard Smith  e descrever o 

professor Ernst Mayr, o eloqüente e acentuadamente não-matemático 

arquicrítico da genética matemática, como o "sumo s acerdote" dessa área.) 

Para que o olho funcione é preciso que ocorram os p assos 

perfeitamente coordenados mínimos descritos a segui r (há muitos outros 

ocorrendo simultaneamente, mas até uma descrição gr osseiramente 

simplificada basta para assinalar os problemas para  a teoria darwiniana). 

O olho tem de estar limpo e úmido, mantido nesse es tado pela interação da 

glândula lacrimal e das pestanas móveis, cujos cíli os também servem como 

um tosco filtro contra o Sol.A luz então atravessa uma pequena seção 

transparente do revestimento protetor externo (a có rnea), e continua pelo 

cristalino, que a enfoca na parte posterior da reti na. Ali, 130 milhões 

de bastonetes e cones sensíveis à luz causam reaçõe s fotoquímicas que 

transformam a luz em impulsos elétricos. Cerca de 1 000 milhões desses 

impulsos são transmitidos por segundo, por meios qu e não são 

adequadamente compreendidos, a um cérebro que então  executa a ação 

apropriada. 

Ora, é muito evidente que se a menor coisa der erra do no caminho 

- se a córnea estiver enevoada, se as pupilas não s e dilatarem, se o 

cristalino se tornar opaco ou o foco for errado - n ão se forma uma imagem 

reconhecível. Ou o olho funciona como um todo, ou n ão funciona 

absolutamente. Sendo assim, Como foi que ele evolui u por aperfeiçoamentos 

darwinianos lentos, contínuos e infimamente pequeno s? É mesmo plausível 

que milhares de milhares de afortunadas mutações al eatórias tenham 

acontecido coincidentemente de modo que o cristalin o e a retina, que não 

podem funcionar um sem o outro, tenham evoluído em sincronia? Que valor 

de sobrevivência pode ter um olho que não vê? 

  

 Esse argumento notável é apresentado com grande fr eqüência, 

presumivelmente porque as pessoas querem acreditar em sua conclusão. 

Consideremos a afirmação de que “se a menor coisa d er errado ... se o 

foco for errado [...] não se forma uma imagem recon hecível". A 

probabilidade de você estar lendo estas palavras at ravés de lentes de 



óculos não pode estar longe de 50/50. Tire seus ócu los e olhe em volta. 

Você concordaria que "não se forma uma imagem recon hecível"? Se você for 

homem, a chance de ser daltônico é de uma em doze. Também pode ter 

astigmatismo. Não é improvável que, sem os óculos, sua visão seja 

nebulosa e borrada. Um teórico evolucionista atual dos mais ilustres 

(embora ainda não sagrado cavaleiro) limpa seus ócu los com tão pouca 

freqüência que sua visão provavelmente é nebulosa e  borrada de qualquer 

maneira, mas ao que parece ele se vira muito bem e,  segundo ele próprio, 

costumava ser um adversário temível no squash monoc ular. Se você perdeu 

seus óculos, talvez irrite seus amigos deixando de reconhecê-los na rua. 

Mas você se irritaria ainda mais se alguém lhe diss esse: "Já que agora 

sua visão não está absolutamente perfeita, você pod e muito bem andar por 

aí de olhos fechados até encontrar seus óculos". No  entanto, é isso 

basicamente que o autor do trecho que citei está in sinuando. 

Ele também afirma, como se fosse óbvio, que o crist alino e a 

retina não podem funcionar um sem o outro. Com que autoridade? Uma amiga 

minha foi submetida à operação de catarata em ambos  os olhos. Ela não tem 

nenhum cristalino nos olhos. Sem óculos, não poderi a nem começar a jogar 

tênis ou fazer pontaria em um rifle. Mas ela me gar ante que é muito 

melhor ter um olho sem cristalino do que não ter ol ho nenhum. Ela 

consegue saber se está prestes a trombar com uma pa rede ou uma pessoa. Um 

ser vivo certamente poderia usar seu olho sem crist alino para detectar a 

aproximação da forma de um predador e a direção de onde ele se aproxima. 

Em um mundo primitivo onde algumas criaturas não tê m olho nenhum e outras 

têm olhos sem cristalino, estas últimas teriam todo  tipo de vantagem. E 

existe uma série contínua de Xs tal que cada minúsc ula melhora na nitidez 

da imagem, do borrão ondulante à visão humana perfe ita, plausivelmente 

aumenta as chances de sobrevivência do organismo. 

 O livro prossegue citando Stephen Jay Gould, o emi nente 

paleontólogo de Harvard, que teria afirmado: 

 Evitamos a excelente questão "de que serve cinco po r cento de 

um olho?" argumentando que o possuidor dessa incipi ente estrutura não a 

usava para ver. 

 Um animal primitivo com cinco por cento de um olho  poderia, de 

fato, usá-lo para alguma outra coisa, mas a meu ver  é no mínimo 

igualmente provável que o usasse para ter cinco por  cento de visão. Na 

verdade, não vejo nada de excelente nessa questão. Vale muito mais a pena 

ter uma visão que seja cinco por cento tão boa quan to a sua ou a minha do 

que não ter visão nenhuma. E um por cento de visão é melhor do que a 



cegueira total. E seis por cento é melhor do que ci nco; sete por cento é 

melhor do que seis e assim por diante na série grad ual e contínua. 

Esse tipo de problema tem ocupado algumas pessoas i nteressadas 

em animais que se protegem de predadores usando o " mimetismo". O bicho-

pau se parece com um graveto, e assim escapa de ser  comido por aves. 

Insetos foliformes assemelham-se a folhas. Muitas e spécies comestíveis de 

borboleta ganham proteção porque se assemelham a es pécies nocivas ou 

venenosas. Essas semelhanças são muito mais impress ionantes do que a de 

nuvens com doninhas. Em muitos casos, são mais impr essionantes do que a 

de "meus" insetos com os insetos reais. Afinal, os insetos de verdade têm 

seis pernas, e não oito! A seleção natural real tev e no mínimo 1 milhão 

de vezes o número de gerações que eu tive para aper feiçoar a semelhança. 

Usamos o termo "mimetismo" para esses casos não por que pensamos 

que os animais imitam conscientemente outras coisas , mas porque a seleção 

natural favoreceu os indivíduos cujo corpo é confun dido com uma outra 

coisa. Em outras palavras: os ancestrais do bicho-p au que não se pareciam 

com gravetos não deixaram descendentes. O geneticis ta teuto-americano 

Richard Goldschmidt é o mais destacado dentre os qu e afirmaram que a 

evolução inicial dessas semelhanças não poderia ter  sido favorecida pela 

seleção natural. Como Gould, que é admirador de Gol dschmidt, disse a 

respeito dos insetos que imitam o esterco: "Poderia  haver alguma vantagem 

em se parecer cinco por cento com um monte de excre mento?". Graças 

principalmente à influência de Gould, recentemente virou moda dizer que 

Goldschmidt foi subestimado em sua época e que na v erdade ele tinha muito 

a nos ensinar. Eis uma amostra de seu raciocínio: F ord fala [...] de 

qualquer mutação que venha por acaso a conferir uma  "remota semelhança" 

com uma espécie mais protegida, da qual pode advir alguma vantagem, por 

menor que seja. Devemos indagar quanto essa semelha nça pode ser remota 

para ter um valor seletivo. Poderíamos realmente su por que as aves, os 

macacos e também os louva-a-deus são observadores t ão admiráveis (ou que 

alguns muito espertos dentre eles o sejam) que poss am notar uma "remota 

semelhança e ser repelidos por ela? Acho que é pedi r demais. 

 Esse sarcasmo não fica bem em alguém apoiado em al icerces tão 

precários quanto Goldschmidt neste raciocínio. Obse rvadores admiráveis? 

Muito espertos dentre eles? Como se as aves e os ma cacos se beneficiassem 

de ser enganados pela remota semelhança! Goldschmid t bem poderia ter 

dito: "Poderíamos realmente supor que as aves, maca cos etc. são tão maus 

observadores (ou que alguns muito estúpidos entre e les o sejam)?". Não 

obstante, existe aqui um verdadeiro dilema. A semel hança inicial do 



bicho-pau ancestral com um graveto certamente foi m uito remota. Um 

pássaro precisaria enxergar muito mal para ser enga nado por ela. Mas a 

semelhança de um bicho-pau moderno com o graveto é espantosamente grande, 

até nos mínimos detalhes dos brotos e marcas de fol has. As aves que deram 

o toque final na evolução desses insetos com sua pr edação seletiva 

decerto possuíam, ao menos coletivamente, uma visão  muito boa. Sem dúvida 

era difícil enganá-las, pois do contrário os inseto s não teriam evoluído 

até se tornarem imitadores perfeitos como hoje são;  seu mimetismo teria 

permanecido relativamente imperfeito. Como podemos desfazer essa aparente 

contradição? 

Um tipo de resposta seria que a visão das aves tem se 

aperfeiçoado ao longo do mesmo intervalo de tempo e volutivo que a 

camuflagem dos insetos. Talvez - agora deixando a s eriedade um pouco de 

lado - um inseto ancestral que se parecia apenas ci nco por cento com um 

monte de excremento tenha tapeado uma ave ancestral  com apenas cinco por 

cento de visão. Mas esse não é o tipo de resposta q ue desejo dar. 

Desconfio, de fato, que todo o processo da evolução , da remota semelhança 

ao mimetismo quase perfeito, ocorreu muito rapidame nte várias vezes, em 

diferentes grupos de insetos, durante todo o longo período em que a visão 

das aves tem sido praticamente tão boa quanto é hoj e. 

Outro tipo de resposta que tem sido apresentada par a o dilema é 

que talvez cada espécie de ave ou macaco tenha visã o ruim e se atenha 

apenas a um aspecto limitado de um inseto. Pode ser  que uma espécie de 

predador só note a cor, outra, apenas a forma, outr a a textura etc. Neste 

caso, um inseto parecido com um graveto só enganará  um tipo de predador 

em um aspecto limitado, embora seja comido por todo s os outros tipos de 

predador. No decorrer da evolução, adicionam-se cad a vez mais 

características de semelhança ao repertório dos ins etos. A perfeição 

multifacetada final do mimetismo foi armada pela se leção natural efetuada 

pela soma das muitas espécies diferentes de predado res. Nenhum predador 

vê toda a perfeição do mimetismo; só nós a vemos. 

 Isto parece implicar que só nós somos "espertos" o  bastante 

para ver o mimetismo em toda a sua glória. Prefiro outra explicação, e 

não só devido à presunção humana: por mais que a vi são de um predador 

possa ser boa em algumas condições, ela pode ser ex tremamente ruim em 

outras. Com efeito, é fácil avaliarmos, por experiê ncia própria, todo o 

espectro que vai de uma visão extremamente ruim à v isão excelente. Se eu 

olhar diretamente para um bicho-pau a vinte centíme tros de meu nariz e 

sob a forte luz do dia, não me enganarei. Notarei a s longas pernas 



apertadas contra a linha do tronco. Talvez detecte a desusada simetria 

que um graveto real não possuiria. Mas se eu, com e stes mesmos olhos e 

cérebro, estiver andando por uma floresta ao cair d a noite, poderei muito 

bem deixar de distinguir quase qualquer inseto de c ores baças dos galhos 

de plantas que existem em profusão. A imagem do ins eto pode passar pelo 

canto de minha retina em vez de pela região central , cuja percepção é 

melhor. O inseto pode estar a cinqüenta metros de d istância, e assim 

produzir apenas uma imagem minúscula em minha retin a. A luz pode ser tão 

fraca que eu mal enxergue qualquer outra coisa. 

Na verdade, não importa quanto é remota e fraca a s emelhança de 

um inseto com um graveto, deve haver alguma intensi dade de penumbra, ou 

algum grau de distância do olho ou de distração da atenção do predador 

que faça com que até mesmo um olho muito bom seja l ogrado pela remota 

semelhança. Se o leitor não considerar isso plausív el para algum exemplo 

específico que tenha imaginado, basta enfraquecer u m pouco a luz 

imaginária ou mover-se um pouquinho mais para longe  do objeto imaginário! 

A idéia é que muito inseto foi salvo por uma semelh ança extremamente 

pequena com um graveto, uma folha ou um monte de es terco, em ocasiões em 

que ele estava longe de um predador, ou em que o pr edador estava olhando 

para ele na penumbra ou na neblina, ou distraído po r uma fêmea receptiva. 

E muito inseto foi salvo, talvez do mesmo predador,  por uma semelhança 

espantosa com um graveto, em ocasiões em que um pre dador por acaso estava 

olhando para ele de uma distância relativamente peq uena e sob luz 

intensa. O importante no que tange à intensidade da  luz, distância entre 

inseto e predador, distância entre imagem e centro da retina e variáveis 

similares é que são todas variáveis contínuas. Elas  variam em graus 

imperceptíveis que vão da extrema invisibilidade à extrema visibilidade. 

Essas variáveis contínuas favorecem a evolução cont ínua e gradual. 

Acontece que o problema de Richard Goldschmidt - en tre vários 

outros problemas que o fizeram apelar, em boa parte  de sua vida 

profissional, para a crença extrema de que a evoluç ão dá grandes saltos 

em vez de pequenos passos - não é problema nenhum. Aliás, também 

demonstramos a nós mesmos, mais uma vez, que cinco por cento de visão é 

melhor do que visão nenhuma. A qualidade de minha v isão na orla da retina 

provavelmente é ainda pior do que cinco por cento d a qualidade no centro 

de minha retina, independentemente de como desejemo s medir a qualidade. 

Mesmo assim, ainda posso detectar a presença de um caminhão ou ônibus 

pelo cantinho do olho. Como vou para o trabalho de bicicleta todo dia, 

esse fato provavelmente já salvou minha vida. Noto a diferença nas 



ocasiões em que está chovendo e uso um chapéu. A qu alidade de nossa visão 

numa noite escura decerto é bem pior do que cinco p or cento da nossa 

visão ao meio-dia. E, no entanto, muitos ancestrais  provavelmente foram 

salvos porque viram alguma coisa realmente relevant e, talvez um tigre-de-

dente-de-sabre, ou um precipício, na calada da noit e. 

Todos nós sabemos, por experiência própria, por exe mplo em 

noites escuras, que existe uma série continua imper ceptivelmente 

gradativa que vai da cegueira total à visão perfeit a, e que cada passo ao 

longo dessa série traz benefícios significativos. O lhando o mundo através 

de binóculos com o foco progressivamente mais nítid o e menos nítido, 

podemos nos convencer bem depressa de que existe um a série gradativa de 

qualidade de foco, sendo cada passo na série uma me lhora em relação ao 

anterior. Ajustando progressivamente os controles d e cor num televisor, 

podemos nos convencer de que existe uma série grada tiva de melhora 

progressiva, do preto-e-branco à visão plenamente c olorida. A íris, um 

diafragma que abre e fecha a pupila, nos impede de ficar ofuscados sob 

uma luz intensa e nos permite enxergar sob luz frac a. Todos nós já 

sentimos como seria não possuir esse diafragma da í ris quando 

momentaneamente somos ofuscados pelos faróis de um carro que se aproxima 

no sentido oposto. Por mais desagradável e perigoso  que possa ser esse 

ofuscamento, não significa que todo o olho pára de funcionar! A afirmação 

de que "ou o olho funciona como um todo, ou não fun ciona absolutamente" 

revela-se não meramente falsa, mas obviamente falsa  para qualquer um que 

reflita durante dois segundos sobre sua própria exp eriência. 

Voltemos à nossa Questão 5. Considerando cada membr o da série de 

Xs que liga o olho humano a olho nenhum, é plausíve l que cada um deles 

funcionasse bem o bastante para ajudar na sobrevivê ncia e reprodução dos 

animais envolvidos? Acabamos de ver como é tola a s uposição 

antievolucionista de que a resposta é um óbvio não.  Mas a resposta é sim? 

Não tão obviamente, mas acredito que seja. Não só e stá claro que parte de 

um olho é melhor do que olho nenhum, mas também pod emos encontrar uma 

série plausível de intermediários entre os animais modernos. Isto, é 

evidente, não significa que esses intermediários mo dernos representaram 

realmente tipos ancestrais. Mas mostra que designs intermediários são 

capazes de funcionar. 

Alguns animais unicelulares possuem um ponto fotoss ensível, e 

atrás dele um pequeno filtro de pigmento. O filtro protege o ponto da luz 

proveniente de uma direção, o que lhe dá alguma "id éia" de onde a luz 

provém. Entre animais pluricelulares, vários tipos de vermes e alguns 



crustáceos possuem uma estrutura semelhante, mas as  células 

fotossensíveis e o pigmento protetor dispõem-se em forma de uma pequena 

taça. Isso lhes dá uma capacidade ligeiramente maio r para detectar 

direções, pois cada célula é protegida seletivament e dos raios de luz que 

entram na taça lateralmente. Em uma série contínua que vai de uma lâmina 

plana de células fotossensíveis, passa por uma taça  rasa e chega a uma 

taça profunda, cada passo na série, por menor (ou m aior) que seja, 

representaria um aperfeiçoamento óptico. Ora, com u ma taça muito profunda 

e as bordas reviradas, teríamos por fim uma camera obscura sem lente. 

Existe uma série continuamente gradativa que vai da  taça rasa à camera 

obscura (como ilustração, veja as sete primeiras ge rações da série 

evolutiva na figura 4). 

Uma câmera obscura forma uma imagem definida; quant o menor o 

orifício de entrada da luz, mais nítida (porém penu mbrosa) é a imagem, e 

quanto maior o orifício, mais brilhante (porém borr ada) é a imagem. O 

molusco nadador Nautilus, uma criatura estranhíssim a parecida com a lula, 

que vive numa concha como os extintos amonites (ver  o "molusco 

cefalópode" da figura 5), possui duas camera obscur a que lhe servem de 

olhos. Seu olho apresenta basicamente a mesma forma  que o nosso, mas não 

tem "lente", isto é, cristalino, e a pupila é apena s um orifício que 

admite a água do mar no interior oco do olho. Na ve rdade, todo o Nautilus 

é um enigma. Por que, em todas as centenas de milhõ es de anos desde que 

se desenvolveu um olho de câmera obscura em seus an cestrais, o animal 

nunca descobriu o princípio do cristalino? A vantag em do cristalino é 

permitir que a imagem seja ao mesmo tempo nítida e brilhante. O curioso 

no Nautilus é que a qualidade de sua retina indica que ele realmente se 

beneficiaria, em alto grau e de imediato, de um cri stalino. É como um 

sistema de alta-fidelidade com um excelente amplifi cador ligado a um 

gramofone com uma agulha gasta. O sistema implora p or uma mudança simples 

específica. No hiperespaço genético, o Nautilus par ece ser o vizinho 

imediato de algum aperfeiçoamento óbvio e imediato,  mas não dá o pequeno 

passo necessário. Por quê? Michael Land, da Univers idade de Sussex, nossa 

maior autoridade em olhos de invertebrados, está pr eocupado, tanto quanto 

eu. Será que as mutações necessárias não podem emer gir devido ao modo 

como os embriões do Nautilus se desenvolvem? Não qu ero crer nisso, mas 

não tenho explicação melhor. Pelo menos, o Nautillu s ilustra 

dramaticamente o argumento de que um olho sem crist alino é melhor do que 

olho nenhum. 



Quando se tem uma taça servindo de olho, quase qual quer material 

vagamente convexo, transparente ou até mesmo transl úcido sobre a boca da 

taça constituirá um aperfeiçoamento, devido às suas  propriedades 

ligeiramente semelhantes às de uma lente (ou de um cristalino). Esse 

material capta luz em sua superfície e a concentra em uma área menor da 

retina. Uma vez existindo esse tosco protocristalin o, há uma série 

continuamente gradativa de melhoras que o tornam ma is espesso e mais 

transparente e diminuem sua distorção, com a tendên cia culminando no que 

todos nós reconheceríamos como um verdadeiro crista lino. Os parentes do 

Nautilus, as lulas e os polvos, possuem um cristali no de verdade, bem 

parecido com o nosso, embora certamente em seus anc estrais todo o 

princípio do olho-câmera tenha evoluído de modo tot almente independente 

do nosso. A propósito, Michael Land supõe que exist em nove princípios 

básicos para a formação de imagem usados pelo olho,  e que a maioria deles 

evoluiu muitas vezes independentemente. Por exemplo , o princípio do 

prato-refletor recurvado difere radicalmente de nos so olho-câmera (nós o 

usamos em radiotelescópios, e também em nossos maio res telescópios 

ópticos, pois é mais fácil fazer um espelho grande do que uma lente 

grande), e ele foi "inventado" por vários moluscos e crustáceos 

independentemente. Outros crustáceos possuem um olh o composto como os 

insetos (na realidade, uma série de numerosos olhos  minúsculos), enquanto 

outros moluscos, como vimos, possuem um olho-câmera  dotado de 

cristalino/lente como o nosso, ou então um olho-cam era obscura. Para cada 

um desses tipos de olho existem estágios correspond entes a intermediários 

evolutivos entre outros animais modernos. 

A propaganda antievolução é pródiga em exemplos de sistemas 

complexos que pretensamente "não poderiam de jeito nenhum" ter passado 

por uma série gradativa de intermediários. Com freq üência, são apenas 

mais casos do patético "Argumento da Incredulidade Pessoal" que vimos no 

capítulo 2. Em seguida à seção sobre o olho, por ex emplo, o Neck of the 

Giraffe prossegue discutindo o besouro-bombardeiro,  que esguicha uma 

mistura letal de hidroquinona e peróxido de hidrogê nio na face do 

inimigo. Essas duas substâncias explodem quando mis turadas. Por isso, 

para armazená-las no interior do corpo, evoluiu no besouro-bombardeiro um 

inibidor químico para torná-las inofensivas. No mom ento em que o besouro 

esguicha o líquido pela cauda, é adicionado um anti inibidor para tornar a 

mistura novamente explosiva. A cadeia de eventos qu e poderia ter 

conduzido a um processo assim complexo, coordenado e refinado está alem 

da explicação biológica baseada no conceito passo a  passo. A menor 



alteração do equilíbrio químico resultaria imediata mente em uma raça de 

besouros explodidos. 

Um colega bioquímico fez a gentileza de me fornecer  um frasco de 

peróxido de hidrogênio e uma quantidade de hidroqui nona suficiente para 

cinqüenta besouros-bombardeiros. E neste momento es tou prestes a misturar 

as duas substâncias. Pelo que se afirma no trecho a cima, a mistura 

explodirá em meu rosto. Lá vai... 

Bem, ainda estou aqui. Derramei o peróxido de hidro gênio sobre a 

hidroquinona e não aconteceu absolutamente nada. A mistura nem sequer 

esquentou. É claro que eu sabia que nada aconteceri a; não sou tão 

imprudente! A afirmação de que "essas duas substânc ias explodem quando 

misturadas" é, pura e simplesmente, falsa, embora a  repitam com 

regularidade na literatura criacionista. A propósit o, para quem ficou 

curioso a respeito do besouro- bombardeiro, o que r ealmente acontece é o 

seguinte: é verdade que ele esguicha uma mistura es caldante de peróxido 

de hidrogênio e hidroquinona em seus inimigos. Mas essas duas substâncias 

não reagem violentamente a menos que seja acrescido  um catalisador. É 

isso que o besouro-bombardeiro faz. Quanto aos prec ursores evolutivos do 

sistema, tanto o peróxido de hidrogênio como vários  tipos de hidroquinona 

são usados para outros fins na química do corpo. Os  ancestrais do 

besouro-bombardeiro simplesmente deram um uso difer ente a substâncias que 

por acaso eles já tinham à disposição. Com freqüênc ia é assim que a 

evolução funciona. 

Na mesma página do livro em que lemos a passagem so bre o 

besouro-bombardeiro encontramos a questão: "De que serviria [...] meio 

pulmão? A seleção natural decerto eliminaria criatu ras com tais 

esquisitices, em vez de preservá-las". Em um humano  adulto sadio, cada um 

dos dois pulmões divide-se em cerca de 300 milhões de câmaras minúsculas, 

nas extremidades de um sistema de tubos ramificados .A arquitetura desses 

tubos lembra o biomorfo-árvore na base da figura 2 do capitulo anterior. 

Naquela árvore, o número de ramificações sucessivas , determinadas pelo 

"Gene 9", é oito, e o número de extremidades de ram os é dois elevado a 

oito, ou 256. Página abaixo, na figura 2, o número de extremidades de 

ramos duplica sucessivamente. Para fornecer 300 mil hões de extremidades 

de ramos, seria preciso apenas 29 duplicações suces sivas. Note que existe 

uma gradação contínua de uma única câmara para 300 milhões de câmaras 

minúsculas, sendo cada passo nessa gradação proporc ionado por outra 

ramificação bidirecional. Essa transição pode ser e fetuada em 29 



ramificações, e podemos ingenuamente imaginá-la com o uma solene caminhada 

de 29 passos pelo espaço genético. 

Nos pulmões, o resultado de todas essas ramificaçõe s é que a 

área da superfície interna de cada pulmão é no míni mo maior do que 

sessenta metros quadrados. A área é uma variável im portante para um 

pulmão, pois é ela quem determina a taxa em que o o xigênio pode ser 

admitido e o dióxido de carbono, expelido. Ora, a á rea é uma variável 

contínua. Área não é uma daquelas coisas que ou se tem ou não se tem. É 

algo de que se pode ter um pouquinho mais, ou um po uquinho menos. Mais do 

que muitas outras coisas, a área do pulmão permite uma mudança gradual, 

passo a passo, variando de zero até mais de sessent a metros quadrados. 

Numerosas pessoas submetidas a cirurgia andam por a í com apenas 

um pulmão; em algumas delas, a área pulmonar normal  está reduzida a um 

terço. Elas podem estar andando, mas não por longas  distâncias, nem muito 

rápido. Aí é que está o xis da questão. O efeito de  uma redução gradual 

da área pulmonar não é um efeito absoluto, do tipo tudo ou nada, sobre a 

sobrevivência. É um efeito gradual, continuamente v ariável, sobre a 

velocidade e a distância percorrida ao se andar. De  fato, é um efeito 

gradual e continuamente variável sobre a expectativ a de vida. A morte não 

se abate de repente abaixo de uma determinada área pulmonar-limite! 

Torna-se gradualmente mais provável à medida que a área pulmonar diminui 

abaixo de um ótimo (assim como à medida que aumenta  acima desse mesmo 

ótimo, por diferentes razões associadas a excreção econômica). 

Os nossos primeiros ancestrais que desenvolveram pu lmões com 

certeza viveram na água. Podemos ter uma idéia de c omo eles poderiam ter 

respirado observando um peixe moderno. A maioria do s peixes atuais 

respira na água pelas guelras, mas muitas espécies que vivem em águas 

sujas e pantanosas suplementam essa respiração sorv endo ar da superfície. 

Usam a cavidade interna da boca como um tipo tosco de protopulmão, e essa 

cavidade às vezes se amplia formando uma bolsa resp iratória rica em vasos 

sangüíneos. Como vimos, não há problema em imaginar  uma série contínua de 

Xs ligando uma simples bolsa a um conjunto ramifica do de 300 milhões de 

bolsas como o existente em um pulmão humano moderno . 

Curiosamente, muitos peixes modernos mantiveram uma  única bolsa, 

usando-a com um propósito bem diferente. Embora ela  provavelmente tenha 

começado como um pulmão, ao longo da evolução torno u-se uma bexiga 

natatória, um engenhoso dispositivo para que o peix e se mantenha como um 

hidróstato em permanente equilíbrio. Um animal desp rovido de bexiga de ar 

em seu interior normalmente é mais pesado que a águ a, e por isso afunda. 



Essa é a razão de os tubarões precisarem nadar cont inuamente para não 

afundar. Um animal munido de grandes bolsas de ar e m seu interior, como 

nós com nossos grandes pulmões, tende a subir à sup erfície. Em algum 

ponto intermediário desse contínuo, um animal com u ma bexiga de ar do 

tamanho exatamente adequado não afunda nem sobe; fl utua uniformemente em 

um equilíbrio sem esforço. Esse é o truque que os p eixes modernos, com 

exceção dos tubarões, aperfeiçoaram. Ao contrário d os tubarões, eles não 

gastam energia esforçando-se para não afundar. Suas  nadadeiras e cauda 

ficam livres para as tarefas de direcionamento e rá pida propulsão. Eles 

não precisam mais do ar da superfície para encher a  bexiga, pois possuem 

glândulas especiais para fabricar gás. Usando essas  glândulas e outros 

recursos, regulam com precisão o volume de gás no i nterior da bexiga, 

mantendo-se assim em um equilíbrio hidrostático pre ciso. 

Várias espécies de peixes modernos são capazes de s air da água. 

Um exemplo extremo é o ananás, da família dos anaba ntideos, um peixe que 

raramente entra na água. Desenvolveu-se nele, indep endentemente, um tipo 

de pulmão muito diferente do de nossos ancestrais -  uma câmara de ar em 

torno das guelras. Outros peixes vivem sobretudo na  água, mas fazem 

breves incursões à superfície. Isso foi provavelmen te o que fizeram 

nossos ancestrais. O interessante nas incursões é q ue sua duração pode 

variar continuamente, até chegar ao zero. Um peixe que vive e respira na 

água a maior parte do tempo, mas ocasionalmente se aventura em terra, 

talvez para passar de uma poça de lama a outra e as sim sobreviver a uma 

seca, poderia beneficiar-se não só de meio pulmão, mas de um centésimo de 

pulmão. Não importa quanto nosso pulmão primordial é pequeno, deve haver 

algum tempo fora da água que o animal possa suporta r com esse pulmão, 

tempo esse que é um pouquinho maior do que aquele q ue o animal poderia 

suportar sem o pulmão. O tempo é uma variável contí nua. Não existe uma 

divisão brusca entre animais que respiram na água e  animais que respiram 

no ar. Diferentes animais podem passar 99 por cento  de seu tempo na água, 

ou 98 por cento, 97 por cento e assim por diante at é zero por cento. A 

cada passo desse caminho, algum aumento fracionário  na área pulmonar 

seria uma vantagem. Existe um gradualismo contínuo ao longo de todo o 

caminho. 

De que serve meia asa? Como as asas começaram? Muit os animais 

pulam de galho em galho, e às vezes caem no chão. E specialmente em um 

animal de pequeno porte, toda a superfície corporal  capta o ar e auxilia 

o salto, ou amortece a queda, atuando como um tosco  aerofólio. Qualquer 

tendência a aumentar a área da superfície em relaçã o ao peso ajudaria; 



por exemplo, abas de pele crescendo a partir dos ân gulos das 

articulações. A partir daí existe uma série contínu a de gradações até as 

asas que planam, e delas até as asas que adejam. Ë óbvio que há 

distâncias que não poderiam ser saltadas pelos anim ais primitivos dotados 

de proto-asas. Igualmente óbvio é o fato de que, in dependentemente de 

quanto as superfícies captadoras de ar fossem peque nas ou toscas, devia 

haver alguma distância, por menor que fosse, que po deria ser saltada com 

a aba de pele e não poderia ser saltada sem a aba. 

Ou seja, se as abas-asas prototípicas funcionavam p ara amortecer 

a queda do animal, não se pode dizer que "abaixo de  um certo tamanho, as 

asas não teriam serventia nenhuma". Mais uma vez, n ão importa quanto as 

primeiras abas-asas foram pequenas e pouco parecida s com asas. Deve haver 

alguma altura, que chamaremos de h, tal que um anim al quebraria o pescoço 

se caísse dela, mas sobreviveria por um triz se caí sse de uma altura 

ligeiramente menor. Nessa zona crítica, qualquer ap erfeiçoamento, por 

menor que fosse, na capacidade da superfície corpor al para captar o ar e 

amortecer a queda poderia ser a diferença entre a v ida e a morte. A 

seleção natural favoreceria, então, as pequeninas a bas-asas prototípicas. 

Quando essas pequenas abas-asas se tornassem a norm a, a altura crítica h 

se tornaria um pouco maior. Agora um ligeiro aument o adicional nas abas-

asas seria a diferença entre a vida e a morte. E as sim por diante, até 

que aparecessem as asas propriamente ditas. 

Existem animais vivos que ilustram primorosamente c ada estagio 

desse continuo. Há rãs que planam com grandes membr anas interdigitais, 

serpentes arborícolas cujo corpo achatado capta o a r, lagartos com abas 

ao longo do corpo e vários tipos diferentes de mamí feros que planam com 

membranas esticadas entre seus membros, mostrando-n os como os morcegos 

devem ter começado a voar. Ao contrário do que gara nte a literatura 

criacionista, não só animais com "meias asas" são c omuns, mas também são 

comuns animais com um quarto de asa, três quartos d e asa e assim por 

diante. A idéia de um contínuo de possibilidade de vôo torna-se ainda 

mais persuasiva quando recordamos que animais muito  pequenos tendem a 

flutuar suavemente no ar, seja qual for sua forma. A persuasão está no 

fato de existir um contínuo de graduação infinitesi mal do pequeno ao 

grande. 

A idéia de minúsculas mudanças acumuladas ao longo de muitos 

passos é imensamente poderosa, capaz de explicar um a série enorme de 

coisas que do contrário seriam inexplicáveis. Como foi que o veneno das 

cobras começou? Muitos animais mordem, e qualquer s aliva animal contém 



proteínas que, se penetrarem em uma ferida, podem c ausar uma reação 

alérgica. Mesmo a mordida das chamadas serpentes nã o venenosas pode 

causar uma reação dolorosa em algumas pessoas. Exis te uma série contínua 

e gradativa que vai da saliva comum ao veneno letal . 

Como os ouvidos começaram? Qualquer pedaço de pele pode detectar 

vibrações se entrar em contato com objetos vibrante s. É um 

desenvolvimento natural do sentido do tato. A seleç ão natural facilmente 

poderia ter aperfeiçoado essa faculdade de modo gra dual, até que ela se 

tornasse sensível o bastante para captar vibrações de contato muito 

tênues. Nesse ponto, ela teria sido automaticamente  sensível o bastante 

para captar vibrações trazidas pelo ar suficienteme nte altas ou próximas 

da origem. A seleção natural então favoreceria a ev olução de órgãos 

especiais - ouvidos - para captar vibrações trazida s pelo ar originadas a 

distâncias cada vez maiores. É fácil perceber que t eria havido uma 

trajetória contínua de melhorias passo a passo dura nte todo o caminho. 

Como a ecolocalização começou? Qualquer animal dota do de algum grau de 

audição pode ouvir ecos. Humanos cegos com freqüênc ia aprendem a fazer 

uso desses ecos. Uma versão rudimentar dessa habili dade em mamíferos 

ancestrais teria fornecido vasta matéria-prima para  a seleção natural 

usar como base, conduzindo gradativamente a suprema  perfeição dos 

morcegos. 

Cinco por cento de visão é melhor do que nenhuma vi são. Cinco 

por cento de audição é melhor que audição nenhuma. Cinco por cento de 

eficiência de vôo é melhor do que ineficiência tota l. É absolutamente 

possível acreditar que cada órgão ou aparelho bioló gico que vemos 

resultou de uma trajetória regular pelo espaço anim al, na qual cada 

estágio intermediário ajudou na sobrevivência e rep rodução. Segundo a 

teoria da evolução pela seleção natural, sempre que  temos um X em um 

animal vivo real, sendo X algum órgão demasiado com plexo para ter surgido 

por acaso em um único passo, podemos afirmar que um a fração de X é melhor 

do que nenhum X, e duas frações de X certamente são  melhores do que uma, 

e um X inteiro tem de ser melhor do que nove décimo s de X. Aceito sem 

problema algum que essas afirmações valem para olho s, ouvidos, incluindo 

os dos morcegos, asas, insetos que usam camuflagem e mimetismo, 

mandíbulas de cobras, ferrões, hábitos de cuco e to dos os demais exemplos 

alardeados na propaganda antievolução. Sem dúvida e xistem muitos Xs 

concebíveis para os quais essas afirmações não seri am verdadeiras, muitas 

trajetórias evolutivas concebíveis para as quais os  intermediários não 

constituiriam aperfeiçoamentos em relação aos prede cessores. Só que esses 



não são encontrados no mundo real. Darwin escreveu (em A origem das 

espécies): 

  

 Se fosse possível demonstrar que existiu algum órgã o complexo 

que não poderia absolutamente ter sido formado por numerosas e sucessivas 

modificações pequenas, minha teoria cairia por terr a. 

 Cento e vinte e cinco anos depois, sabemos muito m ais a 

respeito dos animais e plantas do que Darwin sabia,  e ainda assim não 

conheço um único caso de um órgão complexo que não pudesse ter sido 

formado senão por numerosas e sucessivas modificaçõ es pequenas. Não creio 

que um caso assim venha algum dia a ser descoberto.  Se vier a ser - terá 

de ser um órgão realmente complexo e, como veremos em capítulos 

posteriores, é preciso ser exigente quanto ao signi ficado de "pequena"- 

deixarei de acreditar no darwinismo. 

  

  Às vezes a história de estágios intermediários gr aduais está 

claramente escrita na forma de animais modernos, at é mesmo sob o aspecto 

de imperfeições flagrantes no design final. Stephen  Gould, em seu 

excelente ensaio sobre O polegar do panda, argument ou que a evolução pode 

ser mais solidamente corroborada por indícios de im perfeições marcantes 

do que por indícios de perfeição. Darei apenas dois  exemplos. 

 Para os peixes que vivem no fundo do oceano é vant ajoso ter um 

corpo achatado e compacto. Há dois tipos muito dife rentes de peixes 

achatados que vivem no fundo do mar, e suas formas planas evoluíram de 

maneiras bem diversas. As arraias, parentes do tuba rão, tornaram-se 

achatadas de um modo que poderíamos chamar de óbvio . Seu corpo cresceu 

para os lados formando grandes "asas". Parecem tuba rões atropelados por 

um rolo compressor, mas permanecem simétricas e "vi radas do lado certo". 

As várias espécies de linguado tornaram-se achatada s de um modo 

diferente. São peixes teleósteos (com bexigas natat órias) aparentados com 

os arenques, trutas etc., e sem parentesco nenhum c om os tubarões. Ao 

contrário destes, os teleósteos em geral têm uma te ndência acentuada a 

ser achatados na vertical. Um arenque, por exemplo,  é muito mais "alto" 

do que "largo" Ele usa todo o seu corpo verticalmen te achatado como 

superfície natatória, que ondula pela água quando e le se desloca. Era 

natural, portanto, que quando os ancestrais dos lin guados fossem para o 

fundo do oceano, se deitassem de lado e não de barr iga para baixo como os 

ancestrais das arraias. Mas isso ocasionava o probl ema de que um olho 

ficava sempre virado para a areia do fundo, sendo n a prática inútil. Na 



evolução, esse problema foi resolvido com o olho qu e ficava virado para 

baixo "migrando" para o lado virado para cima. 

Vemos esse processo de deslocamento para o outro la do reencenado 

no desenvolvimento de todo filhote de linguado. Um filhote de linguado 

começa a vida nadando próximo à superfície, e seu c orpo é simétrico e 

verticalmente achatado como o de um arenque. Mas lo go o crânio começa a 

crescer de um modo estranho, assimétrico, de modo q ue um olho, por 

exemplo, o esquerdo, vai migrando em direção ao top o da cabeça e por fim 

passa para o outro lado. O jovem peixe assenta no f undo do mar com ambos 

os olhos virados para cima, uma estranha visão pica ssiana. A propósito: 

algumas espécies de linguado assentam do lado direi to, outras do 

esquerdo, e outras ainda de qualquer lado. 

O crânio inteiro do linguado contém o testemunho de svirtuado e 

deturpado de suas origens. Sua própria imperfeição é um poderoso indício 

de sua história antiqüíssima, uma história de mudan ça passo a passo e não 

de um design deliberado. Nenhum designer sensato te ria concebido tamanha 

monstruosidade se tivesse carta branca para criar u m linguado em uma 

prancheta de desenho em branco. Desconfio que muito s designers sensatos 

pensariam em algo mais na linha das arraias. Mas a evolução nunca parte 

de uma prancheta de desenho em branco. Tem de começ ar do que já está 

disponível. No caso dos ancestrais das arraias, for am os tubarões de nado 

livre. Os tubarões em geral não são achatados later almente, como os 

peixes teleósteos de nado livre. Na verdade, os tub arões já são 

ligeiramente achatados da barriga à cauda. Isto sig nifica que, quando 

alguns tubarões primitivos foram para o fundo do ma r, ocorreu uma 

progressão suave e fácil para a forma da arraia, co m cada intermediário 

constituindo um pequeno aperfeiçoamento, consideran do as condições do 

fundo do mar, em relação a seu predecessor menos ac hatado. 

Por outro lado, quando o ancestral de nado livre do s linguados - 

que eram, como o arenque, achatados verticalmente d os lados - foi para o 

fundo do mar, encontrou maior comodidade deitando-s e de lado em vez de 

balançar precariamente apoiado na barriga afilada! Embora o curso de sua 

evolução estivesse fadado a conduzir por fim às com plicadas e 

provavelmente custosas distorções decorrentes de se  ter dois olhos de um 

mesmo lado, embora talvez a configuração achatada l ateralmente das 

arraias fosse em última análise o melhor design tam bém para os 

teleósteos, os intermediários que não vingaram ao l ongo dessa trajetória 

evolutiva pelo visto não se saíram tão bem no curto  prazo quanto seus 

rivais que se deitavam de lado. Estes últimos, no c urto prazo, 



encontraram muito mais facilidade para manter-se no  fundo do mar. No 

hiperespaço genético, existe uma trajetória ininter rupta ligando o 

teleósteo de nado livre ancestral ao linguado de cr ânio disforme que nada 

de lado. Não existe uma trajetória ininterrupta lig ando esses ancestrais 

teleósteos a linguados que nadam de barriga para ba ixo. Essas suposições 

podem não ser toda a verdade, pois existem alguns t eleósteos nos quais a 

forma achatada evoluiu de maneira simétrica, como n as arraias. Talvez 

seus ancestrais de nado livre já fossem ligeirament e achatados por alguma 

outra razão. 

Meu segundo exemplo de progressão evolutiva que não  ocorreu 

devido a intermediários desvantajosos, embora em úl tima análise talvez 

tivesse sido melhor se ela houvesse ocorrido, diz r espeito à retina de 

nossos olhos (e de todos os demais vertebrados). O nervo óptico, como 

qualquer outro nervo, é um tronco, um feixe de fios  "isolados" separados, 

cerca de 3 milhões deles. Cada um desses 3 milhões de fios conduz de uma 

célula da retina ao cérebro. Podemos imaginá-los co mo os fios que ligam 

um banco de 3 milhões de fotocélulas (na verdade, 3  milhões de estações 

de retransmissão que reúnem informações proveniente s de um número ainda 

maior de fotocélulas) ao computador encarregado de processar as 

informações no cérebro. Esses fios que chegam de to das as partes da 

retina reúnem-se em um único feixe, formando o nerv o óptico desse olho. 

Qualquer engenheiro naturalmente suporia que as fot océlulas 

estariam viradas para a luz, com seus fios dirigind o-se para trás, em 

direção ao cérebro. Ridicularizaria qualquer sugest ão de que as 

fotocélulas talvez não se virassem para a luz, e qu e seus fios partissem 

do lado mais próximo da luz. E, no entanto, isso é exatamente o que 

acontece nas retinas de todos os vertebrados. Na re alidade, em cada 

fotocélula os fios dirigem-se para trás e partem do  lado mais próximo da 

luz. O fio precisa passar pela superfície da retina  até um ponto onde 

mergulha por um orifício na retina (o chamado "pont o cego") e se junta ao 

nervo óptico. Isto significa que a luz, em vez de t er acesso irrestrito 

às fotocélulas, precisa atravessar uma floresta de fios conectores, 

presumivelmente sofrendo pelo menos alguma atenuaçã o ou distorção (na 

verdade, provavelmente não muita, mas ainda assim é  o princípio da coisa 

que melindraria qualquer engenheiro adepto da organ ização!). 

Desconheço a explicação exata para esse estranho es tado de 

coisas. O período relevante da evolução ocorreu há muito tempo. Mas posso 

apostar que houve alguma relação com a trajetória, o caminho através do 

equivalente na vida real da Terra dos Biomorfos, qu e teria de ser 



percorrida para virar a retina para o lado certo, c omeçando do que quer 

que fosse o órgão ancestral que precedeu o olho. Pr ovavelmente existe uma 

trajetória assim, mas essa trajetória hipotética, q uando se concretizou 

em corpos reais de animais intermediários, revelou- se desvantajosa - 

apenas temporariamente desvantajosa, mas é o que ba sta. Os intermediários 

enxergavam ainda pior do que seus ancestrais imperf eitos, e não era 

consolo estarem formando uma visão melhor para seus  descendentes remotos! 

O que interessa é a sobrevivência aqui e agora. 

A "Lei de Dollo" afirma que a evolução é irreversív el. Essa 

idéia freqüentemente é confundida com uma profusão de absurdos idealistas 

sobre a inevitabilidade do progresso, muitas vezes combinada a absurdos 

ignorantes sobre a "violação da Segunda Lei da Term odinâmica" pela 

evolução (as pessoas pertencentes à metade da popul ação instruída que, 

segundo o romancista C. P. Snow, sabem o que é a Se gunda Lei perceberão 

que ela não é violada pela evolução mais do que pel o crescimento de um 

bebê.) Não há razões por que as tendências gerais d a evolução não possam 

ser revertidas. Se existe uma tendência para chifre s grandes durante 

algum tempo na evolução, facilmente pode ocorrer um a tendência 

subseqüente para chifres menores. A Lei de Dollo, n a realidade, é apenas 

uma afirmação sobre a improbabilidade estatística d e se seguir exatamente 

a mesma trajetória evolutiva (ou, na verdade, qualq uer trajetória 

específica) duas vezes, em qualquer direção. Um úni co passo mutacional 

pode ser revertido sem dificuldade. Mas, para numer osos passos 

mutacionais, mesmo no caso dos biomorfos com seus n ove pequeninos genes, 

o espaço matemático de todas as trajetórias possíve is é tão vasto que a 

chance de duas trajetórias em algum momento chegare m ao mesmo ponto 

torna-se infimamente pequena. Isto se aplica ainda mais aos animais reais 

com seus números de genes imensamente maiores. Não há nada de misterioso 

ou místico na Lei de Dollo; tampouco ela é algo que  possamos "testar" na 

natureza. Ela é uma simples decorrência das leis el ementares da 

probabilidade. 

Pela mesmíssima razão, é imensamente improvável que  a mesma 

trajetória evolutiva venha a ser percorrida duas ve zes. E pareceria 

também improvável, pelas mesmas razões estatísticas , que duas linhas 

evolutivas viessem a convergir exatamente para o me smo ponto final a 

partir de diferentes pontos de partida. 

 Portanto, um testemunho ainda mais notável do pode r da seleção 

natural é o fato de poderem ser encontrados na vida  real numerosos 

exemplos nos quais linhas evolutivas independentes parecem ter 



convergido, saindo de pontos de partida muito difer entes, para o que 

parece acentuadamente ser o mesmo ponto final. Quan do examinamos com 

atenção, descobrimos que a convergência não é total  - seria muito 

preocupante se não constatássemos isso. As linhas d e evolução diferentes 

traem suas origens independentes em numerosos detal hes. Por exemplo, os 

olhos do polvo são bem parecidos com os nossos, mas  os fios que saem de 

suas fotocélulas não apontam para a frente, na dire ção da luz, como os 

nossos. Neste aspecto, os olhos do polvo têm um des ign mais "sensato". 

Eles chegaram a um ponto final semelhante partindo de um ponto inicial 

muito diferente. E esse fato revela-se em pormenore s como esse. 

Essas semelhanças superficialmente convergentes com  freqüência 

são espantosas. Dedicarei o resto deste capítulo a algumas delas. São 

demonstrações impressionantes do poder da seleção n atural para montar 

bons designs. Mas o fato de que os designs superfic ialmente semelhantes 

também diferem atesta suas origens e histórias evol utivas independentes, 

O fundamento racional é que, se um design é bom par a evoluir uma vez, o 

mesmo princípio desse design é bom para evoluir dua s vezes, a partir de 

diferentes pontos de partida, em diferentes partes do reino animal. A 

melhor ilustração dessa idéia é o caso que usamos c omo ilustração básica 

de bom design - a ecolocalização. 

O que sabemos sobre ecolocalização deve-se em grand e parte aos 

morcegos (e instrumentos humanos), mas ela também o corre em alguns outros 

grupos de animais não aparentados com os morcegos. Pelo menos dois grupos 

distintos de aves a usam; nos golfinhos e baleias e la alcançou um nível 

altíssimo de refinamento. Além disso, é quase certo  que tenha sido 

"descoberta" independentemente por no mínimo dois g rupos distintos de 

morcegos. As aves que a usam são os guácharos da Am érica do Sul e as 

salanganas do Extremo Oriente, cujos ninhos são usa dos para fazer sopa. 

Esses dois tipos de aves fazem seus ninhos no fundo  de cavernas onde a 

luz praticamente não penetra, e ambos se orientam n o escuro usando ecos 

produzidos por estalidos vocais. Em ambos os casos,  esses sons são 

audíveis para os humanos, e não ultra-sônicos como os estalidos mais 

especializados dos morcegos. De fato, nenhuma dessa s espécies de aves 

parece ter desenvolvido a ecolocalização a um grau de refinamento tão 

elevado quanto o dos morcegos. Seus estalidos não s ão em FM, e também não 

parecem apropriados para a medição de velocidade ba seada no desvio 

Doppler. Provavelmente, como o morcego frugívoro Ro usettus, eles apenas 

cronometram o intervalo de silêncio entre cada esta lido e seu eco. 



Neste caso, podemos ter certeza absoluta de que as duas espécies 

de aves inventaram a ecolocalização independentemen te dos morcegos e 

também uma da outra. A linha de raciocínio é de um tipo usado com 

freqüência pelos evolucionistas. Observamos todos o s milhares de espécies 

de aves e constatamos que a vasta maioria delas não  usa a ecolocalização. 

Só dois gêneros isolados o fazem, e nada têm em com um um com o outro, 

exceto o fato de ambos viverem em cavernas. Embora acreditemos que todas 

as aves e morcegos devem ter tido um ancestral comu m, se reconstituirmos 

suas linhagens até um passado suficientemente remot o, esse ancestral 

comum também foi o de todos Os mamíferos (inclusive  nós mesmos) e de 

todas as aves. A grande maioria dos mamíferos e a g rande maioria das aves 

não usam a ecolocalização, e é muito provável que s eu ancestral comum 

também não a tenha usado (tampouco ele voava - essa  é outra tecnologia 

que evoluiu independentemente várias vezes). Portan to, a tecnologia da 

ecolocalização foi desenvolvida de modo independent e por morcegos e aves, 

assim como pelos cientistas britânicos, americanos e alemães. O mesmo 

tipo de raciocínio, em menor escala, leva à conclus ão de que o ancestral 

comum do guácharo e da salangana também não usou a ecolocalização e que 

esses dois gêneros desenvolveram a mesma tecnologia  independentemente um 

do outro. 

Também entre os mamíferos, os morcegos não são o ún ico grupo que 

desenvolveu a tecnologia da ecolocalização de modo independente. Vários 

tipos diferentes de mamíferos, por exemplo, os musa ranhos, os ratos e as 

focas, parecem usar o eco em pequena escala, como o s humanos cegos, mas 

os cetáceos são os únicos animais que rivalizam com  os morcegos em 

sofisticação. Os cetáceos dividem-se em dois grupos  principais, os que 

possuem dentes e os que possuem barbatanas. Ambos o s grupos, obviamente, 

são mamíferos descendentes de ancestrais terrestres ; podem até ter 

"inventado" seu modo de vida independentemente um d o outro, partindo de 

diferentes ancestrais terrestres. Entre os dentados  estão os cachalotes, 

as orcas e as várias espécies de golfinhos, todos e les caçadores de 

presas relativamente grandes, como peixes e lulas, que capturam com as 

mandíbulas. Vários cetáceos com dentes, dos quais a penas os golfinhos 

foram estudados minuciosamente, desenvolveram um so fisticado equipamento 

de ecolocalização na cabeça. 

Os golfinhos emitem rápidas sucessões de estalidos altíssimos, 

alguns audíveis para nós, outros, ultra-sônicos. É provável que o "melão" 

- a protuberância frontal na cabeça do golfinho, pa recida (feliz 

coincidência!) com o estranhamente protuberante rad ar de um avião de 



observação de "alerta avançado" Nimrod - tenha algu ma ligação com a 

transmissão de sinais de sonar, mas seu funcionamen to exato não é 

compreendido. Como no caso dos morcegos, existe uma  "velocidade de 

cruzeiro" relativamente baixa para os estalidos, qu e se eleva até um 

zumbido de alta velocidade (quatrocentos estalidos por segundo) quando o 

animal se acerca da presa. Mesmo a "lenta" velocida de de cruzeiro é bem 

alta. Os golfinhos fluviais que vivem em águas turv as provavelmente são 

os mais exímios ecolocalizadores, mas alguns golfin hos de alto-mar 

revelaram-se também muito bons nos testes. Um roaz do Atlântico [Tursiops 

truncatus] pode discernir círculos, quadrados e tri ângulos (todos com uma 

mesma área padronizada) usando apenas seu sonar. É capaz de distinguir 

qual de dois alvos está mais próximo quando a difer ença é de apenas pouco 

mais de três centímetros, a uma distância total de aproximadamente 6,5 

metros. E capaz de detectar uma esfera de aço com m etade do tamanho de 

uma bola de golfe a uma distância de 64 metros. Ess e desempenho não é tão 

bom quanto a visão humana sob luz apropriada, mas p rovavelmente melhor 

que a visão humana à luz da lua. 

Já se fez a fascinante suposição de que os golfinho s contam com 

um meio potencialmente fácil para comunicar "imagen s mentais" uns aos 

outros. Tudo o que precisariam fazer seria usar sua s vozes altamente 

versáteis para imitar o padrão sonoro que seria pro duzido pelos ecos de 

um objeto específico. Dessa maneira, eles poderiam transmitir uns aos 

outros as imagens mentais desses objetos. Não há da dos que comprovem essa 

sugestão interessantíssima. Em teoria, os morcegos poderiam fazer o 

mesmo, mas os golfinhos parecem ser candidatos mais  prováveis porque em 

geral são mais sociais. É provável que também sejam  "mais espertos", mas 

esta consideração não é necessariamente relevante. Os instrumentos que 

seriam necessários para comunicar eco-imagens não s ão mais complexos do 

que aqueles que os morcegos e golfinhos já possuem para usar a 

ecolocalização. E parece existir um contínuo gradua l e uniforme entre 

usar a voz para produzir ecos e usá-la para imitar ecos. 

Assim, pelo menos dois grupos de morcegos, dois gru pos de aves, 

baleias dentadas e provavelmente, em menor grau, vá rios outros tipos de 

mamíferos convergiram independentemente para a tecn ologia do sonar em 

algum momento durante as últimas centenas de milhõe s de anos. Não temos 

como saber se outros animais hoje extintos - os pte rodáctilos, talvez? - 

também teriam evoluído independentemente dessa tecn ologia. 

Até agora não foram descobertos insetos ou peixes q ue usem 

sonar, mas dois grupos muito distintos de peixes, u m da América do Sul e 



outro da África, desenvolveram um sistema de navega ção mais ou menos 

semelhante, que parece apresentar um grau equivalen te de complexidade e 

que pode ser considerado uma solução afim, mas não igual, para o mesmo 

problema. São os chamados peixes-elétricos fracos. O termo "fracos" serve 

para distingui-los dos peixes-elétricos fortes, que  usam campos elétricos 

não para navegar, mas para atordoar suas presas. A propósito: a técnica 

do atordoamento também foi inventada independenteme nte por vários grupos 

de peixes não aparentados, por exemplo, as "enguias "-elétricas (que não 

são enguias verdadeiras mas têm a forma parecida) e  as arraias-elétricas. 

 O peixe-elétrico fraco da América do Sul e o da Áf rica não são 

aparentados, mas ambos vivem no mesmo tipo de água em seus respectivos 

continentes: águas turvas demais para permitir uma visão eficaz. O 

princípio físico que eles exploram - campos elétric os na água é ainda 

mais estranho à nossa percepção do que o usado pelo s morcegos e 

golfinhos. Pelo menos temos uma idéia subjetiva do que é um eco, mas 

praticamente nenhuma idéia sobre como seria percebe r um campo elétrico. 

Nem ao menos sabíamos da existência da eletricidade  até poucos séculos 

atrás. Como seres humanos subjetivos não podemos te r empatia com os 

peixes-elétricos; mas, como físicos, podemos entend ê-los. 

É fácil ver, à mesa do jantar, que os músculos que percorrem as 

laterais de qualquer peixe dispõem-se como uma file ira de segmentos, uma 

bateria de unidades musculares. Na maioria dos peix es, esses músculos se 

contraem sucessivamente para produzir ondulações si nuosas no corpo, 

impelindo o peixe na água. Nos peixes- elétricos, f ortes e fracos, esses 

músculos tornaram-se uma bateria elétrica. Cada seg mento ("célula") da 

bateria gera uma voltagem. Essas voltagens conectam -se em séries 

longitudinalmente no corpo do peixe; assim, em um p eixe elétrico forte 

como uma enguia-elétrica, toda a bateria gera até u m ampère a 650 volts. 

Uma enguia- elétrica é capaz de nocautear um homem.  Os peixes-elétricos 

fracos não precisam de altas voltagens ou correntes  para seus propósitos, 

que são os de meramente obter informações. 

O princípio da eletrolocalização, como tem sido cha mado, é 

razoavelmente bem compreendido pela física, embora,  obviamente, não no 

aspecto de como é ser um peixe-elétrico. O relato a  seguir aplica-se da 

mesma maneira aos peixes-elétricos fracos africanos  e sul-americanos, 

pois a convergência é total. A corrente parte da me tade frontal do peixe, 

entra na água em linhas que fazem uma curva e retor nam até a extremidade 

posterior do animal. Não são realmente "linhas" sep aradas, mas um "campo" 

contínuo, um casulo invisível de eletricidade em to rno do corpo do peixe. 



Mas, para que possamos visualizá-las, é mais fácil imaginar uma família 

de linhas curvas que partem do peixe através de uma  série de vigias 

espaçadas ao longo da metade dianteira do corpo, to das descrevendo uma 

curva na água e reentrando no peixe na extremidade de sua cauda, O peixe 

possui o equivalente de um minúsculo voltímetro que  monitora a voltagem 

em cada "vigia". Quando o peixe está suspenso na ág ua sem obstáculos por 

perto, as linhas são curvas regulares. Todos os min úsculos voltímetros em 

cada vigia registram "voltagem normal" em suas resp ectivas vigias. Mas se 

algum obstáculo aparece nas proximidades, por exemp lo, uma rocha ou um 

alimento, as linhas da corrente que atingirem o obs táculo alteram-se. 

Isso mudará a voltagem em qualquer vigia cuja linha  de corrente for 

afetada, e o voltímetro apropriado registrará o fat o. Assim, em teoria, 

um computador que comparasse o padrão das voltagens  registradas pelos 

voltímetros em todas as vigias poderia calcular o p adrão dos obstáculos 

próximos ao peixe. Ao que parece, é isso que o cére bro do peixe faz. 

Friso mais uma vez que isto não tem de significar q ue os peixes são 

hábeis matemáticos. Eles possuem um mecanismo que r esolve as equações 

necessárias, como nosso cérebro inconscientemente r esolve equações toda 

vez que apanhamos uma bola. 

É importantíssimo que o corpo do peixe seja mantido  totalmente 

rígido. O computador na cabeça não conseguiria lida r com as distorções 

adicionais que seriam introduzidas se o corpo do pe ixe se curvasse e 

coleasse como um peixe comum. Os peixes-elétricos d escobriram esse 

engenhoso método de navegação, pelo menos duas veze s independentemente, 

mas tiveram de pagar um preço: prescindir do método  de nadar normal e 

altamente eficiente dos peixes, movendo todo o corp o em ondas coleantes. 

Resolveram o problema mantendo o corpo rígido como uma vareta, mas 

possuem uma única barbatana longa que percorre todo  o corpo 

longitudinalmente. Em vez de o corpo inteiro mover- se em ondas, só a 

longa barbatana o faz. O deslocamento do peixe na á gua é muito lento, mas 

ele não deixa de se mover; ao que parece, o sacrifí cio da rapidez de 

movimentação vale a pena: os ganhos na navegação pa recem suplantar as 

perdas de velocidade do nado. É fascinante que o pe ixe-elétrico sul-

americano tenha encontrado quase exatamente a mesma  solução que o 

africano, com uma pequena diferença. Essa diferença  é reveladora. Ambos 

os grupos desenvolveram uma única barbatana longa q ue percorre todo o 

corpo no sentido longitudinal, mas no peixe african o ela está situada nas 

costas enquanto no sul-americano fica na barriga. C omo vimos, esse tipo 

de diferença em um pormenor é bastante característi co da evolução 



convergente. E também, obviamente, dos designs conv ergentes criados pelos 

engenheiros humanos. 

Embora a maioria dos peixes-elétricos fracos nos do is grupos, os 

africanos e os sul-americanos, produzam descargas e létricas em pulsos 

descontínuos, sendo chamadas espécies de "pulso", u ma minoria de espécies 

em ambos os grupos o faz de forma diferente, recebe ndo a designação de 

espécies de "onda". Não prosseguirei na discussão d as diferenças. O que 

interessa, neste capítulo, é que a separação entre pulso e onda evoluiu 

duas vezes, independentemente, nos grupos não apare ntados do Novo Mundo e 

do Velho Mundo. 

  Um dos exemplos mais bizarros de evolução converg ente que 

conheço são as chamadas cigarras periódicas. Antes de falar sobre a 

convergência, preciso fornecer algumas informações básicas. Muitos 

insetos apresentam uma separação rígida entre um es tágio juvenil de 

alimentação, no qual passam a maior parte da vida, e um estágio adulto de 

reprodução, relativamente breve. As efeméridas, por  exemplo, passam a 

maior parte da vida em forma de larvas que se alime ntam embaixo d'água; 

saem à superfície por um único dia, no qual espreme m toda a sua vida 

adulta. Podemos imaginar o inseto adulto como análo go à efêmera semente 

alada de uma planta como o sicômoro, e a larva como  análoga à planta 

principal, com a diferença de que os sicômoros prod uzem muitas sementes e 

as desprendem ao longo de muitos anos sucessivos, e nquanto uma larva de 

efemérida origina apenas um inseto adulto bem no fi m da vida. Seja como 

for, as cigarras periódicas levaram ao extremo a te ndência das 

efeméridas. Os insetos adultos vivem por algumas se manas, mas o estágio 

"juvenil" (tecnicamente, "ninfas" em vez de larvas)  dura 3 anos (em 

algumas variedades) ou 17 (em outras). Os adultos e mergem quase 

exatamente no mesmo momento, depois de terem passad o 13 (ou 17) anos 

enclausurados no subsolo. As pragas de cigarras, qu e ocorrem em uma 

determinada área exatamente a cada 13 (ou 17) anos,  são erupções tão 

formidáveis que os americanos popularmente as chama m de "gafanhotos". As 

variedades são conhecidas, respectivamente, como ci garras de 13 anos e 

cigarras de 17 anos. 

 Agora, eis o fato realmente notável. Acontece que não existe 

apenas uma espécie de cigarra de 13 anos e uma de 1 7 anos. Existem três 

espécies, e cada uma das três apresenta uma varieda de ou raça de 13 anos 

e outra de 17 anos. A divisão entre a raça de 13 an os e a de 17 anos foi 

alcançada independentemente nada menos do que três vezes. Parece que os 

períodos intermediários de 14, 15 e 16 anos foram e vitados de modo 



convergente nada menos do que três vezes. Por quê? Não sabemos.A única 

suposição que já se fez foi que o fato especial com  relação ao 13 e ao 17 

em comparação com o 14, o 15 e o 16 é que aqueles d ois são números 

primos. O número primo é o que não é exatamente div isível por nenhum 

outro. A idéia é que uma raça de animais que regula rmente irrompe em 

pragas ganha o beneficio de "submergir" alternadame nte e matar de fome 

seus inimigos, predadores ou parasitas. E se essas pragas são 

cuidadosamente sincronizadas para ocorrer em um int ervalo de anos 

indicado por um número primo, isso dificulta muito mais para os inimigos 

sincronizar seus próprios ciclos de vida. Se as cig arras emergissem a 

cada 14 anos, por exemplo, poderiam ser exploradas por uma espécie 

parasita com um ciclo de vida de 7 anos. Essa é uma  idéia estapafúrdia, 

porém não mais do que o próprio fenômeno. Na realid ade, não sabemos o que 

há de especial em 13 e 17 anos. Para nossos propósi tos aqui, o importante 

é que deve haver algo especial nesses números, já q ue três espécies 

diferentes de cigarras convergiram para eles indepe ndentemente. 

 Exemplos de convergência em grande escala ocorrem quando, em 

dois ou mais continentes isolados um do outro por l ongo tempo, um 

conjunto paralelo de "ocupações" é adotado por anim ais não aparentados em 

cada continente. "Ocupações", neste caso, é o modo -de se sustentar, como 

por exemplo cavar à procura de vermes e formigas, c açar grandes 

herbívoros, comer folhas de árvores. Um bom exemplo  é a evolução 

convergente de todo um conjunto de ocupações de mam íferos nos continentes 

separados da América do Sul, Austrália e o Velho Mu ndo. 

 Esses continentes não foram sempre separados. Como  nossa vida é 

medida em décadas, e até nossas civilizações e dina stias são medidas 

apenas em séculos, estamos acostumados a pensar que  o mapa do globo e os 

contornos dos continentes são fixos.A teoria da der iva dos continentes 

foi proposta muito tempo atrás pelo geofísico alemã o Alfred Wegener, mas 

a maioria das pessoas não o levou a sério até bem d epois da Segunda 

Guerra Mundial. Supunha-se que o fato reconhecido d e que a América do Sul 

e a África lembram um pouco duas peças separadas de  um quebra-cabeça era 

apenas uma coincidência curiosa. Em uma das mais rá pidas e completas 

revoluções já vistas na ciência, a antes controvert ida teoria da “deriva 

continental" agora se tornou universalmente aceita sob o nome de 

tectônica de placas. Os indícios de que os continen tes derivaram, de que 

a América do Sul realmente se separou da África, po r exemplo, são hoje 

inquestionáveis; mas este não é um livro de geologi a, e não me alongarei 

descrevendo-os. Para nós, o importante é que a esca la temporal na qual os 



continentes derivaram é a mesma lenta escala tempor al na qual evoluíram 

as linhagens animais, e não podemos deixar de lado a deriva continental 

se quisermos entender os padrões da evolução animal  nesses continentes. 

 Até cerca de 100 milhões de anos atrás, portanto,a  América do 

Sul era ligada à África a leste e à Antártida ao su l. A Antártida ligava-

se à Austrália, e a Índia à África via Madagáscar. Existia efetivamente 

um gigantesco continente meridional, que hoje chama mos Gonduana, composto 

das atuais América do Sul, África, Madagáscar, Índi a, Antártida e 

Austrália, formando um só bloco. Existia ainda um ú nico bloco imenso ao 

norte, denominado Laurásia, formado pelo que hoje c hamamos de América do 

Norte, Groenlândia, Europa e Ásia (menos a Índia). A América do Norte não 

era ligada à América do Sul. Há cerca de 100 milhõe s de anos ocorreu uma 

gigantesca separação das massas de terra, e desde e ntão os continentes 

deslocaram-se lentamente em direção às suas posiçõe s atuais (obviamente 

continuarão a mover-se no futuro),. A África juntou -se à Ásia via Arábia 

e se tornou parte do imenso Continente que hoje con hecemos como Velho 

Mundo. A América do Norte afastou-se da Europa, a A ntártida deslocou-se 

para o sul até sua gélida localização atual. A Índi a apartou-se da África 

e atravessou o que hoje denominamos oceano Indico, para finalmente 

trombar com o sul da Ásia e erguer as montanhas do Himalaia. A Austrália 

derivou para longe da Antártida, alcançou o mar abe rto e se tornou um 

continente-ilha a muitos quilômetros de outras terr as. 

  Acontece que a separação do grande continente mer idional de 

Gonduana começou durante a era dos dinossauros. Qua ndo a América do Sul e 

a Austrália se apartaram dando início aos seus long os períodos de 

isolamento do resto do mundo, cada qual levou sua c arga de dinossauros e 

também de animais menos proeminentes que se tornari am os ancestrais dos 

mamíferos modernos. Quando, muito mais tarde, por m otivos não 

compreendidos que são alvo de muita especulação pro veitosa, os 

dinossauros (com exceção do grupo de dinossauros qu e hoje denominamos 

aves) se extinguiram, a extinção ocorreu no mundo t odo. Isso deixou um 

vácuo nas "ocupações" à disposição dos animais terr estres. O vácuo foi 

preenchido no decorrer de milhões de anos de evoluç ão, sobretudo por 

mamíferos. O interessante para nós aqui é ter havid o três vácuos 

independentes que foram preenchidos independentemen te por mamíferos na 

Austrália, América do Sul e no Velho Mundo. 

  Os mamíferos primitivos que calharam de estar nas  três áreas 

quando os dinossauros mais ou menos simultaneamente  deram vaga às grandes 

ocupações da vida eram, todos, muito pequenos e ins ignificantes, 



provavelmente noturnos e haviam sido ofuscados e ec lipsados pelos 

dinossauros. Poderiam ter evoluído em direções radi calmente diferentes 

nas três áreas. Em certa medida, foi isso que acont eceu. Nada no Velho 

Mundo se parece com a preguiça gigante sul-american a, infelizmente hoje 

extinta. O grande conjunto de mamíferos sul-america nos incluía uma cobaia 

gigante extinta, do tamanho de um rinoceronte moder no, roedora (tenho de 

dizer rinoceronte "moderno" porque a fauna do Velho  Mundo incluía um 

rinoceronte gigante do tamanho de uma casa de dois andares). Mas embora 

os continentes separados produzissem cada qual seus  mamíferos exclusivos, 

o padrão geral da evolução nas três áreas foi o mes mo. Em todas elas, os 

mamíferos que existiam inicialmente desdobraram-se ao longo da evolução, 

produzindo um especialista para cada ocupação que, em muitos casos, veio 

a apresentar uma notável semelhança como especialis ta correspondente nas 

duas outras áreas. Cada ocupação, a de cavar, a gra nde ocupação de caçar, 

a de pastar etc., foi o contexto para uma evolução convergente 

independente em dois ou três continentes distintos.  Além dessas três 

áreas principais de evolução independente, ilhas me nores como Madagáscar 

têm suas próprias histórias paralelas interessantes , pelas quais não 

enveredarei. 

  Deixando de lado os estranhos mamíferos ovíparos da Austrália 

- o ornitorrinco de bico igual ao do pato e a espin hosa équidna -,todos 

os mamíferos modernos pertencem a um de dois grande s grupos: o dos 

marsupiais (cujas crias nascem muito pequenas e são  mantidas numa bolsa) 

e os placentários (todos nós restantes). Os marsupi ais vieram a dominar a 

história australiana, e os placentários, o Velho Mu ndo, enquanto os dois 

grupos desempenharam papéis importantes lado a lado  na América do Sul. A 

história sul-americana é complicada pelo fato de o continente ter sofrido 

ondas esporádicas de invasão de mamíferos vindos da  América do Norte. 

 Montado o cenário, podemos agora examinar algumas das ocupações 

e convergências. Uma ocupação importante está ligad a à exploração das 

grandes pastagens, conhecidas diversamente como pra darias, pampas, 

savanas etc. Entre os praticantes dessa ocupação in cluem-se os cavalos 

(suas principais espécies africanas são chamadas ze bras e seus 

representantes do deserto, jumentos), e os bovídeos , como o bisão norte-

americano, atualmente caçado até quase a extinção. Os herbívoros 

tipicamente possuem tubos digestivos bem longos con tendo vários tipos de 

bactérias fermentativas, pois o capim é um alimento  pobre em nutrientes e 

requer digestão prolongada. Em vez de fazer refeiçõ es em intervalos, os 



herbívoros em geral comem mais ou menos continuamen te.Volumes imensos de 

matéria vegetal fluem por seus corpos como um rio, o dia todo. 

  Esses animais com freqüência são bem grandes e an dam em 

rebanhos. Cada um desses grandes herbívoros é uma m ontanha de valioso 

alimento para qualquer predador que conseguir explo rá-la. Em conseqüência 

disso, existe, como veremos, toda uma ocupação dedi cada à difícil tarefa 

de capturá-los e devorá-los. É o ramo dos predadore s. Na verdade, quando 

digo "ocupação", quero dizer todo um conjunto de "s ubocupações": leões, 

leopardos, guepardos, cachorros selvagens e hienas,  todos caçam 

herbívoros a seu modo especializado. O mesmo tipo d e subdivisão é 

encontrado nos herbívoros, e em todas as outras "oc upações". 

 Os herbívoros têm sentidos aguçados que os mantêm em contínuo 

alerta contra predadores; em geral podem correr vel ozmente para escapar 

de seus perseguidores. Para essa finalidade, é comu m terem pernas longas 

e esguias, e tipicamente correm nas pontas dos dedo s, que no decorrer da 

evolução se alongaram e fortaleceram em um grau ext raordinário. As unhas 

nas extremidades desses dedos especializados tornar am-se espessas e 

rijas; nós as denominamos cascos. Os bovídeos possu em dois dedos que se 

expandiram nas extremidades de cada perna: os céleb res cascos "fendidos". 

Os cavalos têm mais ou menos as mesmas característi cas, com uma exceção, 

provavelmente devida a algum acidente histórico: co rrem sobre um único 

dedo em vez de dois. Esse dedo deriva do que origin almente foi o médio de 

cinco dedos. Os outros quatro desapareceram quase c ompletamente no 

decorrer do tempo evolutivo, embora de vez em quand o apareçam em 

"atavismos" aberrantes. 

 Ora, como vimos, a América do Sul ficou isolada du rante o 

período em que cavalos e bovídeos estavam evoluindo  em outras partes do 

planeta. Mas a América do Sul possui as suas própri as pradarias, nas 

quais evoluíram dois grupos distintos de grandes he rbívoros para explorar 

seus recursos. Existiram gigantescos animais pareci dos com os 

rinocerontes, mas sem nenhum parentesco com eles. O s crânios de alguns 

herbívoros sul-americanos primitivos fazem supor qu e eles "inventaram" a 

tromba independentemente dos verdadeiros elefantes.  Alguns pareciam 

camelos, outros não se assemelhavam a nenhum ser ho je vivo, outros 

lembravam esquisitas quimeras de animais modernos. O grupo chamado 

litopternos tinha pernas cuja semelhança com as dos  cavalos era quase 

inacreditável, embora os dois grupos não fossem apa rentados. No século 

XIX, essa semelhança superficial enganou um perito argentino, que pensou, 

com perdoável orgulho nacional, serem aqueles os an cestrais de todos os 



cavalos do resto do mundo. Na verdade, a semelhança  com os cavalos era 

superficial e convergente. A vida nas pastagens é b em parecida em todo o 

planeta; os cavalos e os litopternos adquiriram, na  evolução, as mesmas 

qualidades para lidar com os problemas da vida nas pradarias. Em 

especial, os litopternos, como os cavalos, perderam  todos os dedos exceto 

o médio nas quatro pernas; esse dedo restante ampli ou-se, adquirindo a 

forma da última articulação da perna, e desenvolveu  um casco. A perna de 

um litopterno é quase indistinguível da de um caval o, apesar de os dois 

animais só terem um parentesco remoto. 

 São bem diferentes os grandes herbívoros que pasta m na 

Austrália, os cangurus. Eles têm a mesma necessidad e de se mover 

velozmente, mas a resolveram de maneira diversa. Em  vez de desenvolver um 

galope sobre quatro patas até a suprema perfeição a lcançada pelos cavalos 

(e presumivelmente pelos litopternos), os cangurus aperfeiçoaram uma 

marcha diferente: saltos sobre duas pernas auxiliad os por uma grande 

cauda que lhes dá equilíbrio. Não tem sentido debat er sobre qual desses 

dois modos de deslocamento é "melhor". Eles são alt amente eficazes se o 

corpo evoluir de modo a explorá-los ao máximo. Acon teceu de os cavalos e 

litopternos explorarem o galope sobre quatro patas,  terminando por 

possuírem pernas quase idênticas. E aconteceu de os  cangurus explorarem o 

salto sobre duas pernas, acabando por desenvolver s uas exclusivas (pelo 

menos depois dos dinossauros) pernas traseiras e ca uda avantajadas. 

Cangurus e cavalos chegaram a diferentes pontos fin ais no "espaço animal" 

provavelmente devido a alguma diferença acidental e m seus pontos de 

partida. 

Examinando agora os carnívoros dos quais os grandes  herbívoros 

estavam fugindo, constatamos mais algumas convergên cias fascinantes. No 

Velho Mundo são bem conhecidos os grandes caçadores  como os lobos, cães, 

hienas e grandes felinos - leões, tigres, leopardos  e guepardos. Um 

grande felino extinto recentemente é o tigre-de-den te-de-sabre (na 

verdade, "tigre"), assim chamado em razão de seus c olossais dentes 

caninos projetados da maxila, à frente do que deve ter sido uma bocarra 

apavorante. Até recentemente não existiam verdadeir os cães e gatos na 

Austrália e no Novo Mundo (os pumas e as onças-pint adas evoluíram há 

pouco tempo a partir de felinos do Velho Mundo). Ma s nesses dois 

continentes havia marsupiais equivalentes. Na Austr ália, o tilacino, ou 

"lobo" marsupial (com freqüência chamado de lobo-da -tasmânia por ter 

sobrevivido nesse local por mais algum tempo do que  no continente 

australiano), foi tragicamente levado à extinção em  nossos tempos, 



abatido em grandes números pelos humanos que o cons ideravam uma "peste" e 

também por "esporte" (existe uma tênue esperança de  que ele talvez ainda 

sobreviva em cantos remotos da Tasmânia, áreas que agora estão, elas 

próprias, ameaçadas de destruição no interesse de f ornecer "emprego" para 

humanos). A propósito, não se deve confundir o tila cino com o dingo, que 

é um cão verdadeiro, introduzido na Austrália mais recentemente pelo 

homem (aborígines). Um filme da década de 1930 most rando o último 

tilacino conhecido andando nervosamente de um lado para outro em sua 

solitária jaula no zoológico revela um animal incri velmente parecido com 

o cão, apenas traindo sua condição de marsupial pel a postura um pouco 

diferente da pélvis e pernas traseiras, presumivelm ente ligada à 

necessidade de acomodar sua bolsa. Para quem gosta de cães, a 

contemplação daquele design alternativo, daquele vi ajante da evolução que 

percorreu uma estrada paralela separada por 100 mil hões de anos, daquele 

cachorro do outro mundo, meio familiar e no entanto  meio alienígena, é 

uma experiência tocante. Talvez eles fossem uma pes te para os humanos, 

mas os humanos foram uma peste muito maior para ele s; agora não restam 

mais tilacinos,e existe um considerável excedente d e humanos. 

  Também na América do Sul não existiram verdadeiro s cães e 

gatos durante o longo período de isolamento que est amos considerando, 

mas, como na Austrália, existiram marsupiais equiva lentes, Provavelmente 

o mais espetacular deles tenha sido o Thylacosmilus , parecidíssimo com o 

recém-extinto tigre-de-dente-de-sabre do Velho Mund o, e mais parecido 

ainda quando o leitor percebe o que estou querendo dizer. Sua bocarra de 

dentes como punhais era ainda maior e, imagino, ain da mais apavorante. 

Seu nome registra uma afinidade superficial com o t igre-de-dente-de-sabre 

(Smilodon) e com o lobo-da-tasmânia (Thylacinus) , mas sua linhagem é 

extremamente distante das dos outros dois. Ele é um  pouquinho mais 

próximo do tilacino, já que ambos são marsupiaus, m as o design carnívoro 

de ambos evoluiu independentemente em continentes d istintos, 

independentemente um do outro e também dos carnívor os placentários, os 

verdadeiros gatos e cães do Velho Mundo. 

  A Austrália, a América do Sul e o Velho Mundo con tém numerosos 

outros exemplos de múltiplas soluções convergentes.  A Austrália possui 

uma "toupeira" marsupial, superficialmente quase in distinguível das 

conhecidas toupeiras dos outros continentes, só que  dotada de bolsa; ela 

vive da mesma maneira que as demais toupeiras e pos sui as mesmas patas 

dianteiras fortíssimas para cavar. Existe um camund ongo com bolsa na 

Austrália, embora neste caso a semelhança não seja tanta e o animal não 



tenha um modo de vida tão parecido. Comer formigas (por conveniência, o 

termo "formigas" inclui os térmites - outra converg ência, como veremos) é 

uma "ocupação" adotada por diversos mamíferos conve rgentes. Eles podem 

ser divididos em comedores de formigas que cavam, q ue sobem em árvores e 

que andam pelo chão. Na Austrália, como seria o esp erado, existe um 

marsupial comedor de formigas. Chamado Myrmecobius,  ele tem um focinho 

comprido e fino para sondar os formigueiros e uma l íngua comprida e 

viscosa com as quais apanha suas presas. É um comed or de formigas que 

vive no chão. A Austrália possui também um comedor de formigas que cava 

buracos, a équidna. Ela não é marsupial; pertence a o grupo dos mamíferos 

ovíparos, os monotremados, tão distantes de nós que , em comparação, os 

marsupiais são parentes próximos. A équidna também tem um focinho 

comprido e afilado, mas devido a seus espinhos ela guarda uma semelhança 

superficial com o ouriço, e não com outro comedor d e formigas típico. 

  A América do Sul poderia facilmente ter tido um c omedor de 

formigas marsupial, ao lado de seu tigre-de-dente-d e-sabre marsupial, mas 

acontece que a ocupação de comer formigas foi adota da mais cedo por 

mamíferos placentários. O maior comedor de formigas  da atualidade é o 

tamanduá (gênero Myrmecophaga, que significa comedo r de formiga em 

grego), o grande mirmecófago de hábitos terrestres sul-americano, 

provavelmente o mais exímio especialista em sua ocu pação no mundo todo. 

Como o marsupial australiano Myrmecobius, o tamandu á tem um focinho 

extremamente longo e pontudo, muito mais do que os outros comedores de 

formigas, e uma língua viscosa muito longa.A Améric a do Sul também tem um 

pequeno comedor de formiga arborícola, primo próxim o do tamanduá, 

parecendo uma versão em miniatura menos extrema de seu primo, e ainda uma 

terceira forma, intermediária. Embora sejam mamífer os placentários, esses 

comedores de formigas estão muito distantes de quai squer placentários do 

Velho Mundo. Pertencem a uma família exclusivamente  sul-americana, que 

inclui também os tatus e as preguiças. Essa família  placentária antiga 

coexistiu com os marsupiais desde os primeiros temp os do isolamento do 

continente. 

  Os comedores de formiga do Velho Mundo incluem vá rias espécies 

de pangolins na África e na Ásia, de formas arboríc olas a formas 

cavadoras, todos um pouco parecidos com uma pinha d e focinho pontudo. 

Também na África temos o estranho porco-da-terra, o u orictéropo, 

parcialmente especializado em cavar. Uma caracterís tica comum a todos os 

comedores de formiga, sejam eles marsupiais, monotr emados ou 

placentários, é uma taxa metabólica baixíssima. A t axa metabólica é a 



taxa à qual suas "fornalhas" químicas queimam, medi da mais facilmente 

como temperatura do sangue. Nos mamíferos em geral existe a tendência de 

a taxa metabólica depender do tamanho do corpo. Ani mais de menor porte 

tendem a apresentar taxas metabólicas mais elevadas , do mesmo modo que os 

motores dos carros menores tendem a ter rotações ma is rápidas que os dos 

maiores. Mas alguns animais têm taxas metabólicas a ltas para seu tamanho, 

e os comedores de formiga, de quaisquer linhagens e  afinidades, tendem a 

apresentar taxas metabólicas muito baixas para seu porte. Isso não tem 

uma razão óbvia, mas o fato é tão notavelmente conv ergente entre animais 

que não têm nada em comum além do hábito de comer f ormigas que quase com 

certeza está relacionado a esse hábito. 

 Como vimos, as "formigas" que esses animais comem com 

freqüência não são realmente formigas, e sim térmit es (cupins). As 

térmites também são conhecidas como "formigas-branc as", mas são 

aparentadas com as baratas e não com as formigas ve rdadeiras, que têm 

parentesco com as abelhas e vespas. As térmites ass emelham-se 

superficialmente às formigas porque adotaram conver gentemente os mesmos 

hábitos. O mesmo conjunto de hábitos, melhor dizend o, pois há muitos 

ramos diferentes da ocupação das formigas e térmite s, e ambos os grupos 

adotaram independentemente a maioria deles. Como ac ontece tantas vezes na 

evolução convergente, as diferenças são tão revelad oras quanto as 

semelhanças. 

 Tanto as formigas como as térmites vivem em grande s colônias 

compostas principalmente de operárias estéreis e se m asas, dedicadas à 

produção eficiente de castas reprodutoras aladas qu e voam para fora do 

ninho e fundam novas colônias. Uma diferença intere ssante: nas formigas, 

as operárias são todas fêmeas estéreis, enquanto na s térmites são machos 

e fêmeas estéreis. Ambas as colônias têm uma (ou às  vezes várias) 

"rainha" de tamanho avantajado, por vezes grotescam ente avantajado. Nos 

dois grupos, entre as que atuam como operárias incl uem-se castas 

especializadas como os soldados. Às vezes os soldad os, de tão dedicadas 

máquinas de combate que são, especialmente com suas  mandíbulas 

superdesenvolvidas (no caso das formigas; as térmit es desenvolveram 

"torres de tiro" para fazer guerra química), não tê m capacidade de se 

alimentar sozinhos, precisando receber a comida dad a por operárias não 

soldados. Espécies específicas de formigas têm para lelos com espécies 

específicas de térmites. Por exemplo, o hábito de c ultivar fungos surgiu 

independentemente nas formigas (no Novo Mundo) e na s térmites (na 

África). As formigas (e as térmites) coletam matéri a vegetal que elas 



próprias não digerem, apenas transformam em um comp osto no qual cultivam 

fungos. São os fungos que elas comem. Em ambos os c asos, os fungos não 

crescem em lugar nenhum além dos ninhos de formigas  e de térmites 

respectivamente. O hábito de cultivar fungos também  foi descoberto de 

modo independente e convergente (mais de uma vez) p or várias espécies de 

besouro.  

Também há convergências interessantes entre as form igas. Embora 

a maioria das colônias de formigas se estabeleça em  um formigueiro fixo, 

parece ser muito viável viver perambulando em enorm es exércitos de 

pilhagem. É o chamado hábito de legionário. Obviame nte, todas as formigas 

saem do formigueiro para buscar mantimentos, mas a maioria dos tipos 

retorna a um formigueiro fixo com o butim enquanto as rainhas e as crias 

ficam no formigueiro. Por sua vez, as formigas com hábito de legionário 

têm a característica de os exércitos levarem consig o as crias e a rainha. 

Os ovos e as larvas são transportados nas mandíbula s das operárias. Na 

África, o hábito de legionário foi desenvolvido pel as chamadas formigas-

correição. Na América Central e do Sul, as formigas -correição têm hábitos 

e aparência muito semelhantes às suas análogas guer reiras da África, mas 

não têm com elas nenhum parentesco particularmente próximo. Decerto as 

características da ocupação "guerreira" evoluíram n elas de maneira 

independente e convergente. 

 As formigas-correição africanas e americanas têm c olônias 

excepcionalmente grandes, as americanas com até 1 m ilhão de integrantes, 

as africanas com até 20 milhões. Ambas apresentam f ases nômades 

alternando-se com fases "sedentárias", acampamentos  ou "bivaques" 

relativamente estáveis. As formigas-correição afric anas e americanas, ou 

melhor, suas colônias consideradas em conjunto como  unidades amebóides, 

são ambas predadoras terríveis e implacáveis em sua s respectivas selvas. 

Ambas retalham qualquer animal em seu caminho, e am bas adquiriram uma 

aura de terror em sua própria terra. Conta-se que, em certas regiões da 

América do Sul, os habitantes tradicionalmente evac uam suas aldeias, 

levando tudo o que conseguem transportar, quando um  grande exército de 

formigas se aproxima, e só voltam quando as legiões  prosseguem sua marcha 

depois de terem acabado com todas as baratas, aranh as e escorpiões até 

dos tetos de sapê. Recordo-me de que quando era cri ança, na África, eu 

temia mais as formigas-correição do que os leões e os crocodilos. Vale a 

pena pôr em perspectiva essa formidável reputação c itando as palavras de 

Edward O. Wilson, a maior autoridade mundial em for migas e autor de 

Sociobiology: 



 Em resposta à única questão que me fazem com maior freqüência 

sobre as formigas, posso responder como a seguir. N ão, as formigas- 

correição não são exatamente o terror da selva. Emb ora a colônia de 

guerreiras seja um "animal" pesando mais de vinte q uilos com cerca de 20 

milhões de bocas e ferrões, e embora seja sem dúvid a a mais formidável 

criação do mundo dos insetos, ela ainda não está à altura das apavorantes 

histórias a seu respeito. Afinal, o formigueiro só pode cobrir mais ou 

menos um metro de solo a cada três minutos. Qualque r camundongo apto, 

para não falar de um homem ou um elefante, pode dar  um passo de lado e 

contemplar tranqüilamente todo o frenesi da massa -  um objeto não tanto 

ameaçador, e sim estranho e fascinante, a culminânc ia de uma história 

evolutiva tão diferente da dos mamíferos quanto se pode conceber neste 

mundo. 

Quando adulto, no Panamá, dei um passo de lado e co ntemplei o 

equivalente no Novo Mundo das formigas-correição qu e eu temia quando 

criança na África, fluindo diante de meus olhos com o um rio crepitante, e 

posso testemunhar a estranheza e o fascínio. Hora a pós hora as legiões 

passaram por mim marchando, formigas atropelando-se  umas às outras, 

enquanto eu esperava pela rainha. Finalmente ela su rgiu - uma presença 

assombrosa. Era impossível ver seu corpo. Ela apare cia apenas como uma 

onda móvel de operárias frenéticas, uma fervilhante  bola peristáltica de 

formigas de braços ligados. A rainha estava em algu m lugar no meio 

daquela bola borbulhante de operárias, enquanto em toda a volta as 

maciças fileiras de soldados voltavam-se para fora de mandíbulas 

escancaradas e ameaçadoras, prontos para matar e mo rrer em defesa dela. 

Perdoem-me a curiosidade devê-la: cutuquei a bola d e operárias com um pau 

comprido, numa vã tentativa de expor a rainha. No m esmo instante, vinte 

soldados cravaram suas enormes tenazes no graveto, possivelmente para 

nunca mais soltá-lo, enquanto outras dúzias subiam a toda a velocidade 

pelo pau, que tratei depressa de largar. 

  Não consegui vislumbrar a rainha, mas em algum lu gar dentro 

daquela bola alvoroçada ela estava: o banco de dado s central, o 

repositório do DNA matriz de toda a colônia. Aquele s soldados de bocarra 

aberta estavam prontos para morrer pela rainha não porque amavam sua mãe, 

não porque haviam sido doutrinados nos ideais do pa triotismo, mas 

simplesmente porque seus cérebros e mandíbulas fora m construídos por 

genes carimbados com a tinta "matriz" carregada pel a própria rainha. 

Comportavam-se como bravos soldados porque tinham h erdado os genes de uma 

longa linhagem de rainhas ancestrais, cujas vidas, e genes, haviam sido 



salvos por soldados tão valentes quanto eles. Meus soldados herdaram 

daquela rainha os mesmos genes que os antigos herda ram das rainhas 

ancestrais. Meus soldados estavam guardando as cópi as matrizes das 

próprias instruções que os faziam desempenhar seu p apel de guardiões. 

Estavam guardando a sabedoria de seus ancestrais, a  Arca da Aliança. 

Estas afirmações estranhas ficarão claras no próxim o capítulo. 

 Senti, portanto, a estranheza e o fascínio, não is entos do 

ressurgimento de temores já esquecidos, mas transfi gurados e realçados 

por uma compreensão madura - que me faltou quando c riança na África - da 

finalidade de toda aquela encenação. Realçados, tam bém, pelo conhecimento 

de que aquela história das legiões atingira o mesmo  auge evolutivo não 

uma, mas duas vezes. Aquelas não eram as formigas-c orreição de meus 

pesadelos infantis, por mais semelhantes que pudess em ser, mas primas 

remotas, do Novo Mundo. Estavam fazendo o mesmo que  as formigas-

correição, e pelas mesmas razões. Anoiteceu, e me p us a caminho de casa, 

novamente uma criança assombrada, mas jubilosa no n ovo mundo de 

conhecimento que suplantara seus temores obscuros, africanos. 

  

  

 5. O poder e os arquivos 

  

  

 Está chovendo DNA lá fora. Na margem do canal de O xford que 

passa nos fundos do meu jardim há um grande salguei ro; ele está 

espalhando suas sementes felpudas pelo ar. Como não  há nenhuma corrente 

de ar constante, as sementes flutuam livremente par a todos os lados. Em 

ambas as direções no canal, até onde posso ver com meus binóculos, a água 

está esbranquiçada pelos flocos flutuantes que lemb ram o algodão, e eles 

com toda a certeza também estão atapetando o solo e m toda a área. Essa lã 

algodoada é feita quase inteiramente de celulose, e  parece gigantesca em 

comparação com a minúscula cápsula que contém o DNA , a informação 

genética. Se o DNA é uma pequena fração do total, e ntão por que eu disse 

que estava chovendo DNA, e não celulose? A resposta  é que apenas o DNA 

interessa, O floco de celulose, ainda que mais volu moso, é apenas um 

pára-quedas descartável. O espetáculo todo - lã alg odoada, amentilho, 

árvore e tudo o mais - serve de auxiliar para um ún ico ato, a dispersão 

de DNA por toda a região. Não de um DNA qualquer, m as um DNA cujos 



caracteres codificados contêm instruções específica s para a constituição 

de chorões, que por sua vez espalharão uma nova ger ação de sementes 

felpudas. Esses pontinhos penugentos estão literalm ente dispersando 

instruções para sua própria produção. Estão ali por que seus ancestrais 

tiveram êxito fazendo a mesma coisa. Estão fazendo chover instruções lá 

fora, uma chuva de programas, uma chuva de algoritm os para o crescimento 

de árvores e a dispersão de flocos. Isto não é uma metáfora, é a pura 

verdade. Não poderia ser mais verdade se estivessem  chovendo disquetes. 

 É a pura verdade, mas é conhecida há pouco tempo. Alguns anos 

atrás, se perguntássemos a quase qualquer biólogo o  que havia de especial 

nos seres vivos em contraste com as coisas não- viv as, ele falaria de uma 

substância especial chamada protoplasma. O protopla sma não era uma 

substância como as outras: era vital, vibrante, pal pitante, pulsante, 

"irritável" (um modo pedante de dizer "sensível"). Se cortássemos 

sucessivamente um corpo vivo em pedaços cada vez me nores, chegaríamos a 

partículas de protoplasma puro. A certa altura do s éculo passado, uma 

contrapartida real do professor Challenger criado p or Arthur Conan Doyle 

pensava que o "limo de globigerina" do fundo do mar  era feito de puro 

protoplasma. Quando eu ia à escola, os autores mais  velhos de livros 

didáticos ainda falavam em protoplasma, por mais qu e, naquela época, já 

devessem estar mais bem informados. Hoje em dia, ni nguém fala nem escreve 

essa palavra, tão obsoleta quanto o flogisto e o ét er universal. Não há 

nada de especial nas substâncias de que são feitos os seres vivos. Os 

seres vivos são coleções de moléculas, como tudo o mais. 

  O que há de especial são os padrões de organizaçã o dessas 

moléculas, muito mais complexos que os das molécula s das coisas não 

vivas; essa organização se faz seguindo programas, isto é, conjuntos de 

instruções para o desenvolvimento que os seres vivo s carregam dentro de 

si. Talvez todos esses seres vibrem, palpitem e pul sem com sua 

"irritabilidade", brilhando com sua chama "vivida",  mas todas essas 

propriedades emergem incidentalmente. O que está no  cerne de todo ser 

vivo não é um fogo, um sopro cálido ou uma "centelh a de vida": são 

informações, palavras, instruções. Se o leitor quis er uma metáfora, não 

pense em fogo, centelhas ou sopro. Pense em bilhões  de caracteres 

digitais distintos, esculpidos em tabuletas de cris tal. Se quiser 

entender a vida, não pense em nenhum gel ou limo vi brante e palpitante, 

pense em tecnologia de informação. É o que sugeri n o capitulo anterior, 

quando me referi à formiga-rainha como o banco de d ados central. 



 O requisito básico de qualquer tecnologia de infor mação 

avançada é alguma espécie de meio de armazenamento com grande número de 

localizações de memória. Cada localização deve ser capaz de estar em um 

dentre um número discreto de estados. Isso vale ao menos para a 

tecnologia de informação digital que domina nosso m undo de artifícios. Há 

uma tecnologia alternativa, baseada em informações analógicas. A 

informação contida num disco de vinil comum é analó gica, está armazenada 

em sulcos ondulados. A informação nos discos a lase r modernos (chamados 

de CDs, ou "compact discs" o que é uma pena, porque  esse nome não informa 

nada, e em inglês geralmente é mal pronunciado, ace ntuando a primeira 

sílaba) é digital, armazenada numa série de minúscu los furos, que ou está 

lá ou não está - não existe meio-termo. Esse é o tr aço distintivo de um 

sistema digital: seus elementos fundamentais estão inequivocamente em um 

estado ou inequivocamente em outro, sem possibilida des intermediárias ou 

meios-termos. 

 A tecnologia de informação dos genes é digital. Es se fato foi 

descoberto no século passado por Gregor Mendel, ain da que ele não o 

exprimisse dessa maneira. Mendel mostrou que nossa hereditariedade não é 

uma mistura da de nossos pais. Recebemos nossa here ditariedade em 

partículas discretas. No que respeita a cada partíc ula, ou nós a herdamos 

ou não a herdamos. Na verdade,como salientou R. A. Fisher, um dos 

pioneiros do que hoje chamamos neodarwinismo, esse fato da 

hereditariedade particulada sempre esteve óbvio, ba staria refletir sobre 

os sexos. Herdamos características de nossos pais, um homem e uma mulher, 

mas cada um de nós ou é homem ou é mulher, nunca he rmafrodita. Cada bebê 

que nasce tem uma probabilidade aproximadamente igu al de herdar o sexo 

masculino ou o feminino, mas herda apenas um em vez  de combinar os dois. 

Agora sabemos que o mesmo se aplica a todas as part ículas da nossa 

hereditariedade. Elas não se mesclam; permanecem di scretas e separadas 

enquanto se embaralham no decorrer das gerações. Ev identemente, com 

freqüência parece mesmo ter havido uma mescla, graç as aos efeitos 

produzidos nos corpos pelas unidades genéticas. Os filhos de uma pessoa 

alta com uma baixa, ou de uma pessoa negra com uma branca, muitas vezes 

têm características intermediárias. Mas essa aparên cia de fusão aplica-se 

apenas aos efeitos sobre os corpos, sendo devida ao s pequenos efeitos 

somados de grandes números de partículas. As própri as partículas 

permanecem separadas e discretas quando se trata de  serem transmitidas à 

geração seguinte. 



 A distinção entre hereditariedade mesclada e hered itariedade 

particulada tem sido importantíssima na história da s idéias 

evolucionistas. Na época de Darwin, todo mundo (exc eto Mendel, que, 

entocado em seu mosteiro, infelizmente foi ignorado  até depois de sua 

morte) pensava que hereditariedade implicava mescla . Um engenheiro 

escocês chamado Fleeming Jenkin ressaltou que o fat o (pois era assim 

considerado) da mescla na hereditariedade praticame nte excluía a seleção 

natural como uma teoria da evolução plausível. Erns t Mayr observou 

rispidamente que o artigo de Jenkin "baseia-se em t odos os usuais 

preconceitos e equívocos dos cientistas físicos". N ão obstante, Darwin 

atormentou-se com o argumento de Jenkin, que o expô s com vívida 

eloqüência em uma alegoria na qual um homem branco naufraga em uma ilha 

habitada por "negros": 

 C oncedamos-lhe todas as vantagens imagináveis de um branco 

sobre os nativos; reconheçamos que, na luta pela ex istência, sua chance 

de ter uma vida longa será bem superior à dos chefe s nativos; mesmo 

assim, não decorre de todas essas suposições a conc lusão de que, após um 

número limitado ou ilimitado de gerações, os habita ntes da ilha serão 

brancos. Nosso herói náufrago provavelmente se torn aria rei; mataria 

inúmeros negros na luta pela existência; teria muit as esposas e filhos, 

enquanto muitos de seus súditos viveriam e morreria m solteiros [...]. As 

qualidades do nosso homem branco sem dúvida tenderi am acentuadamente a 

preservá-lo até a velhice, e ainda assim ele não ba staria, em qualquer 

número de gerações, para tornar brancos os descende ntes de seus súditos 

[...]. Na primeira geração haveria algumas dúzias d e mulatos 

inteligentes, muito superiores aos negros em inteli gência média. 

Poderíamos esperar que, por algumas gerações, o tro no viesse a ser 

ocupado por um rei mais ou menos pardo; mas alguém pode acreditar que 

toda a ilha gradualmente adquiriria uma população b ranca, ou mesmo parda, 

ou que os ilhéus adquiririam a energia, coragem, en genhosidade, 

paciência, autocontrole e resistência em virtude do s quais nosso herói 

matou tantos de seus ancestrais e gerou tantos filh os - as qualidades, 

com efeito, que a luta pela existência selecionaria , caso fosse capaz de 

alguma seleção? 

 Que o leitor não se distraia com essas suposições r acistas de 

superioridade branca. Elas eram aceitas tão natural mente na época de 

Jenkin e Darwin quanto nossas mais pretensiosas sup osições sobre direitos 

humanos, dignidade humana e caráter sagrado da vida  humana são aceitas 

hoje sem questionamento. Podemos reescrever o argum ento de Jenkin usando 



uma analogia mais neutra. Se misturarmos tinta bran ca com tinta preta, 

obteremos tinta cinza. Misturando tinta cinza com t inta cinza, não 

poderemos reconstituir o branco nem o preto origina is. Misturar tintas 

não está muito longe da visão de hereditariedade pr é-mendeliana, e mesmo 

hoje em dia é comum a cultura popular expressar a h ereditariedade segundo 

a concepção de mistura de "sangues". O argumento de  Jenkin baseia-se na 

diluição. Com o passar das gerações, sob a suposiçã o da herança mesclada, 

a variação está fadada a diluir-se até desaparecer.  Prevalecerá uma 

uniformidade cada vez maior. Por fim não restará va riação nenhuma para 

que a seleção natural possa atuar. 

 Por mais plausível que este argumento possa ter pa recido, ele 

não é apenas um argumento contra a seleção natural.  É sobretudo um 

argumento contra fatos inescapáveis da própria here ditariedade! 

Manifestamente não é verdade que a variação desapar ece com o passar das 

gerações. As pessoas não são mais parecidas entre s i atualmente do que 

eram na época de seus avós. A variação é mantida. E xiste um fundo de 

variações com as quais a seleção natural trabalha. Isso foi mostrado 

matematicamente em 1908 por W. Weinberg, e independ entemente pelo 

excêntrico matemático G. H. Hardy, o qual, aliás, s egundo os registros de 

apostas de sua (e minha) faculdade, certa vez apost ou com um colega "meio 

pêni contra sua fortuna, até a morte, que o sol nas cerá amanhã". Mas 

coube a R. A. Fisher e seus colegas, os fundadores da moderna genética 

populacional, desenvolver a resposta completa a Fle ming cada qual estando 

ou não estando presente em qualquer corpo individua l específico, O 

darwinismo pós-Fisher é chamado neodarwinismo. Seu caráter digital não é 

um fato acidental que por acaso se aplica à tecnolo gia da informação 

genética. O caráter digital provavelmente é uma pre condição necessária 

para que o próprio darwinismo funcione. 

  Em nossa tecnologia eletrônica, as localizações d igitais 

discretas têm apenas dois estados, convencionalment e representados como 0 

e 1, embora também seja possível imaginá-las como a lto e baixo, ligado e 

desligado, em cima e embaixo: o que importa é que s ejam distintas uma da 

outra e que o padrão de seus estados consiga ser "l ido" a fim de que 

possa ter alguma influência sobre alguma coisa. A t ecnologia eletrônica 

usa vários meios físicos para armazenar os estados 1 e 0, incluindo 

discos magnéticos, fitas magnéticas, cartões e fita s perfurados e 

circuitos integrados, ou chips, com numerosas unida des semicondutoras 

minúsculas em seu interior. 



  O principal meio de armazenamento no interior das  sementes de 

salgueiro, das formigas e de todas as outras célula s vivas não é 

eletrônico, mas químico. Ele explora o fato de que certos tipos de 

molécula são capazes de "polimerização", isto é, de  se juntar em longas 

cadeias de comprimento indefinido. Existem muitos t ipos diferentes de 

polímeros. Por exemplo, o "Politeno" é feito de lon gas cadeias da pequena 

molécula denominada etileno - etileno polimerizado.  O amido e a celulose 

são açúcares polimerizados. Alguns polímeros, em ve z de serem cadeias 

uniformes de uma pequena molécula como o etileno, s ão cadeias de duas ou 

mais moléculas formadas por diferentes tipos de peq uenas moléculas. Assim 

que essa heterogeneidade entra em uma cadeia polimé rica, a tecnologia da 

informação se torna uma possibilidade teórica. Se h á dois tipos de 

pequenas moléculas na cadeia, os dois podem ser con cebidos como 1 e 0 

respectivamente, e de imediato qualquer quantidade de informação, de 

qualquer tipo, pode ser armazenada, contanto que as  cadeias sejam 

suficientemente longas. Os polímeros específicos us ados pelas células 

vivas chamam-se polinucleotídeos. Há duas famílias principais de 

polinucleotídeos nas células vivas, resumidamente c hamadas DNA e RNA. 

Ambas são cadeias de pequenas moléculas chamadas nu cleotídeos. Tanto o 

DNA como O RNA São cadeias heterogêneas, contendo q uatro tipos diferentes 

de nucleotídeos. Obviamente, é aí que está a oportu nidade para o 

armazenamento de informações. Em vez de apenas os e stados 1 e 0, a 

tecnologia de informação das células vivas usa quat ro estados, que 

podemos convencionalmente representar como A, T, C e G. Em princípio, 

existe pouca diferença entre uma tecnologia de info rmação binária de dois 

estados como a nossa e uma tecnologia de informação  de quatro estados 

como a da célula viva. 

  Como mencionei no final do capítulo 1, em uma úni ca célula 

humana existe capacidade de informação suficiente p ara armazenar três ou 

quatro vezes todos os trinta volumes da Enciclopédi a Britânica. 

Desconheço os números comparáveis para a semente do  salgueiro ou para as 

formigas, mas hão de ser igualmente espantosos. No DNA de uma única 

semente de lírio ou de um único espermatozóide de s alamandra existe 

capacidade suficiente para armazenar a Enciclopédia  Britânica sessenta 

vezes. Algumas espécies de amebas, injustamente cha madas de "primitivas", 

possuem em seu DNA tanta informação quanto 1000 Enc iclopédias Britânicas. 

  Surpreendentemente, apenas cerca de um por cento da informação 

genética nas células humanas, por exemplo, parece s er de fato usado: mais 

ou menos o equivalente a um volume da Enciclopédia Britânica. Ninguém 



sabe por que os outros 99 por cento estão ali. Em u m livro anterior, 

aventei que essa informação não usada poderia ser p arasitária, 

aproveitando-se dos esforços daquele um por cento -  uma teoria que mais 

recentemente foi adotada pelos biólogos moleculares  sob a denominação de 

"DNA egoísta". Uma bactéria possui capacidade de in formação menor do que 

uma célula humana, cerca de 1000 vezes menor, e pro vavelmente a usa quase 

toda: não há muito espaço para parasitas. Seu DNA p oderia conter "apenas" 

uma cópia do Novo Testamento! 

 A engenharia genética moderna já dispõe da tecnolo gia para 

escrever o Novo Testamento ou qualquer outra coisa no DNA de bactérias. O 

"significado" dos símbolos em qualquer tecnologia d e informação é 

arbitrário, não havendo razão para não designarmos combinações, digamos, 

tripletos, do alfabeto de quatro letras do DNA para  letras do nosso 

alfabeto de 26 letras (haveria lugar para todas as letras maiúsculas e 

minúsculas com doze caracteres de pontuação). Infel izmente, seria preciso 

cinco séculos para um homem escrever o Novo Testame nto em uma bactéria, 

por isso duvido que alguém se encarregue da tarefa.  Se isso fosse feito, 

a taxa de reprodução das bactérias é tão elevada qu e 10 milhões de cópias 

do Novo Testamento poderiam ser produzidas em um ún ico dia - o sonho de 

um missionário caso as pessoas pudessem ler o alfab eto do DNA; mas, 

infelizmente, os caracteres são tão pequenos que to dos os 10 milhões de 

cópias do Novo Testamento poderiam dançar ao mesmo tempo na superfície de 

uma cabeça de alfinete. 

  A memória eletrônica dos computadores é convencio nalmente 

classificada em ROM e RAM. ROM significa "read only  memory" - uma memória 

que pode apenas ser lida; mais estritamente, essa m emória é "escrita uma 

vez, lida muitas vezes" O padrão de 0s e 1s é "marc ado a ferro" nela de 

uma vez por todas por ocasião de sua fabricação: se gue sem modificações 

ao longo de sua vida útil, e a informação contida n ela pode ser lida 

inúmeras vezes. A outra memória eletrônica, chamada  RAM, pode ser 

"escrita" (não é preciso muito tempo para se acostu mar ao jargão 

deselegante dos computadores) e também lida. Assim,  a memória RAM pode 

fazer tudo o que a ROM faz, e algo mais. O signific ado da sigla é 

enganoso, de modo que nem sequer o mencionarei. O m ais importante quanto 

à memória RAM é que se pode incluir qualquer padrão  de 0s e 1s em 

qualquer parte dela, em quantas ocasiões desejarmos . A maior parte da 

memória de um computador é RAM. Á medida que digito  estas palavras, elas 

vão diretamente para a RAM, onde também se encontra  o programa de 

processamento de texto - ainda que este pudesse teo ricamente ser gravado 



de uma vez por todas na ROM. A memória ROM é usada para um repertório 

fixo de programas básicos, dos quais precisamos rep etidas vezes e que não 

poderíamos modificar nem mesmo se o desejássemos. 

  DNA é ROM. Pode ser lido milhões de vezes, mas só  pode ser 

escrito uma vez - ao ser montado, por ocasião do na scimento da célula em 

que reside. O DNA nas células de cada indivíduo é " marcado a ferro" uma 

vez para não mais se alterar ao longo da vida de ca da pessoa, exceto por 

formas raríssimas de deterioração aleatória. Mas el e pode ser copiado. 

Duplica-se a cada vez que uma célula se divide, O p adrão de nucleotídeos 

A, T, C e G é copiado fielmente para o DNA dos tril hões de novas células 

produzidas durante o crescimento de um bebê. Na con cepção de cada novo 

indivíduo, é "marcado a fogo" em seu DNA ROM um pad rão de dados novo e 

único, que acompanhará o indivíduo pelo resto de su a vida e que será 

copiado em todas as suas células (à exceção de suas  células reprodutivas, 

nas quais se copia aleatoriamente apenas uma metade  de seu DNA, como 

veremos adiante). 

 Toda a memória de um computador, seja ROM ou RAM, é endereçada. 

Isso significa que cada localização de memória tem uma espécie de rótulo, 

geralmente um número - ainda que essa seja uma conv enção arbitrária. É 

importante entender a distinção entre o endereço e o conteúdo de uma 

localização de memória. Cada localização é conhecid a por seu endereço; 

por exemplo, as duas primeiras letras deste capítul o, "It" [no original], 

encontram-se neste momento nas localizações 6446 e 6447 da memória RAM do 

meu computador, que no total possui 65536 localizaç ões RAM. Em outro 

momento, os conteúdos dessas duas localizações serã o diferentes.  

 O conteúdo de uma localização é sempre aquilo que foi escrito 

mais recentemente nessa localização. As localizaçõe s da memória ROM 

também têm endereço e conteúdo; a diferença é que c ada localização guarda 

o mesmo conteúdo para sempre. 

 O DNA dispõe-se ao longo de cromossomos alinhados,  como longas 

fitas magnéticas de computador. Todo o DNA em cada uma de nossas células 

é endereçado exatamente como a ROM ou a fita magnét ica de um computador. 

Os números ou nomes que usamos para rotular um dado  endereço são 

arbitrários, como no caso da memória de computador.  O que importa é que 

uma localização específica do meu DNA corresponda p recisamente a uma 

localização específica do seu DNA, isto é, que tenh am o mesmo endereço. O 

conteúdo da minha localização 321762 pode ser ou nã o o mesmo que o de sua 

localização 321762, mas minha localização 321762 oc upa em minhas células 

a mesma posição que a sua localização 321762 nas su as células. "Posição" 



significa aqui a posição ao longo de um certo cromo ssomo. A posição 

física exata do cromossomo na célula não faz difere nça; aliás, ele flutua 

no meio fluido, de modo que sua posição física vari a, mas cada 

localização no cromossomo está precisamente endereç ada em uma ordem 

linear ao longo do cromossomo, como acontece com os  endereços 

precisamente alocados numa fita de computador, mesm o que espalhada pelo 

chão em vez de enrolada em uma bobina. Todos nós, h umanos, temos o mesmo 

conjunto de endereços de DNA, mas não necessariamen te os mesmos conteúdos 

nesses endereços. Essa é a principal razão pela qua l somos diferentes uns 

dos outros. 

 Outras espécies não têm o mesmo conjunto de endere ços. Os 

chimpanzés, por exemplo, têm 48 cromossomos, e não 46 como nós. 

Rigorosamente falando, não é possível comparar os c onteúdos, endereço por 

endereço, porque os endereços não têm correspondênc ia de uma espécie para 

outra. Não obstante, espécies com parentesco muito próximo, como 

chimpanzés e humanos, têm porções tão grandes de co nteúdos adjacentes em 

comum que é fácil identificá-las como basicamente i guais, mesmo que não 

possamos usar o mesmo sistema de endereçamento nas duas espécies. O que 

define uma espécie é o fato de todos os seus membro s terem um sistema 

comum de endereçamento do DNA. Com algumas exceções  insignificantes, 

todos os membros têm o mesmo número de cromossomos,  e cada localização ao 

longo de um cromossomo tem sua contrapartida na mes ma posição ao longo do 

cromossomo correspondente em todos os membros da es pécie. O que pode 

diferir para cada membro de uma espécie é o conteúd o dessas localizações. 

 As diferenças de conteúdo em indivíduos diferentes  surgem como 

explicarei a seguir (devo deixar bem claro que falo  aqui de espécies de 

reprodução sexuada, como a nossa). Cada um de nosso s espermatozóides ou 

óvulos contém 23 cromossomos. Cada localização ende reçada de um de meus 

espermatozóides corresponde a uma certa localização  endereçada em meus 

outros espermatozóides, e em cada um dos espermatoz óides (ou óvulos) de 

qualquer pessoa. Todas as minhas outras células con têm 46 - um conjunto 

duplo. Os mesmos endereços são usados duas vezes ne ssas células. Cada 

célula contém dois cromossomos 9 e duas versões da localização 7230 

nesses cromossomos 9. Os conteúdos dos dois podem s er ou não os mesmos, 

assim como podem ser ou não os mesmos em outros mem bros da espécie. 

Quando um espermatozóide, com seus 23 cromossomos, é produzido a partir 

de uma célula do corpo com 46 cromossomos, ele só r ecebe - aleatoriamente 

- uma das duas cópias de cada localização endereçad a. O mesmo vale para 

os óvulos. O resultado é que cada espermatozóide ou  óvulo produzido é 



único quanto aos conteúdos de suas localizações, ai nda que seu sistema de 

endereçamento seja idêntico em todos os membros da espécie (com exceções 

menores de que não precisamos nos ocupar aqui). Qua ndo um espermatozóide 

fertiliza um óvulo, forma-se um conjunto completo d e 46 cromossomos, e 

todos eles serão devidamente duplicados em todas as  células do embrião em 

desenvolvimento. 

  Afirmei que a memória ROM só pode ser gravada uma  vez, por 

ocasião de sua fabricação, e isso vale também para o DNA nas células, 

exceto por ocasionais erros aleatórios de cópia. Ma s há um sentido em que 

o banco de dados coletivo, constituído pelas memóri as ROM da espécie 

inteira, pode ser construtivamente regravado. Com o  passar das gerações, 

a sobrevivência e o sucesso reprodutivo não aleatór ios dos indivíduos de 

uma espécie acabam por "gravar" instruções de sobre vivência aprimoradas 

na memória genética coletiva dessa espécie. Em boa medida, a mudança 

evolutiva em uma espécie consiste em mudanças no nú mero de cópias de cada 

um dos muitos conteúdos possíveis para cada localiz ação de DNA no 

decorrer das gerações. É claro que, a cada momento,  toda cópia tem de 

estar no interior de um corpo individual. Mas o que  interessa na evolução 

são as mudanças na freqüência dos conteúdos alterna tivos possíveis em 

cada localização de toda uma população. O sistema d e endereçamento 

continua o mesmo, mas o perfil estatístico dos cont eúdos de localizações 

muda ao longo dos séculos. 

  O sistema de endereçamento só muda muito rarament e. Os 

chimpanzés têm 24 pares de cromossomos, nós temos 2 3. Temos um ancestral 

em comum com os chimpanzés, portanto em um certo mo mento da história dos 

seres humanos (ou dos chimpanzés) deve ter ocorrido  uma mudança no número 

de cromossomos. Podemos ter perdido um cromossomo ( dois se fundiram), 

talvez os chimpanzés tenham adquirido um a mais (um  se dividiu em dois). 

Deve ter havido ao menos um indivíduo cujo número d e cromossomos diferia 

do número de seus pais. Há outras mudanças ocasiona is no sistema genético 

como um todo. Como veremos, às vezes seqüências int eiras do código podem 

ser copiadas para cromossomos completamente diferen tes. Sabemos disso 

porque encontramos longas seqüências de texto de DN A idênticas entre si 

espalhadas pelos cromossomos. 

 Quando se lê a informação contida numa certa local ização da 

memória de um computador, duas coisas podem acontec er. Ela pode 

simplesmente ser escrita em outro lugar ou pode ser  envolvida em algum 

tipo de "ação". Ser escrita em outro lugar signific a ser copiada. Já 

vimos que o DNA é copiado de uma célula para outra,  e que porções de DNA 



podem ser copiadas de um indivíduo para outro, isto  é, de um genitor para 

seu filho. A idéia de "ação" é mais complicada. Nos  computadores, um tipo 

de ação é a execução de instruções programadas. Na memória ROM do meu 

computador, as localizações 64489,64490 e 64491 con têm, em conjunto, um 

certo padrão de conteúdos - 0s e 1s - que, interpre tados como instruções, 

resultam na produção de um som de bip pelo alto-fal ante. Esse padrão de 

bits é o seguinte: 10101101 00110000 11000000. Não há nada de 

inerentemente sonoro ou barulhento nesse padrão. Na da nele prenuncia o 

efeito produzido no alto-falante. O efeito só se pr oduz porque o resto do 

computador é montado de uma determinada maneira. Do  mesmo modo, os 

padrões do código de quatro letras do DNA produzem efeitos - por exemplo, 

a cor dos olhos OU o comportamento -, mas esses efe itos não são inerentes 

aos padrões de dados do DNA. Os efeitos resultam do  modo como se 

desenvolve o resto do embrião, que, por sua vez, so fre influência dos 

efeitos de padrões em outras partes do DNA. Essa in teração entre genes 

será um tema central do capítulo 7. 

 Para que possam envolver-se em qualquer tipo de aç ão, os 

símbolos codificados do DNA precisam ser traduzidos  para um outro meio. 

Inicialmente, são transcritos em simbolos exatament e correspondentes no 

RNA, que também tem um alfabeto de quatro letras. E m seguida, são 

traduzidos para um tipo diferente de polímero, cham ado de polipeptídio ou 

proteína. Poderíamos chamá-lo também de poliaminoác ido, pois suas 

unidades básicas são aminoácidos. Há vinte tipos de  aminoácidos nas 

células vivas. Todas as proteínas biológicas são ca deias construídas com 

esses vinte tijolos básicos. Muito embora uma prote ína seja uma cadeia de 

aminoácidos, a maior parte delas não permanece alon gada como um fio; cada 

cadeia enrola-se num emaranhado complexo, cuja form a é determinada pela 

seqüência de aminoácidos. Sendo assim, a forma dess e emaranhado não varia 

nunca para uma mesma seqüência de aminoácidos. Essa  seqüência, por sua 

vez, é determinada com precisão pelos símbolos codi ficados num trecho do 

DNA (tendo o RNA como intermediário). Num certo sen tido, portanto, a 

forma tridimensional enovelada de uma proteína é de terminada pela 

seqüência unidimensional dos símbolos codificados n o DNA. 

 O processo de tradução incorpora o célebre "código  genético" de 

três letras: um dicionário em que cada um dos 64 (4  x 4 x 4) tripletos 

possíveis de símbolos de DNA (ou RNA) é traduzido c omo um dos vinte 

aminoácidos ou como um sinal de "pare a leitura". H á três desses sinais 

de parada. Muitos dos aminoácidos são codificados p or mais de um tripleto 

(como se poderia suspeitar diante da existência de 64 tripletos para 



apenas vinte aminoácidos). A tradução de DNA ROM es tritamente seqüencial 

para formas tridimensionais precisamente invariávei s de proteínas é um 

feito notável de tecnologia de informação digital. Os estágios 

subseqüentes da influência dos genes sobre os corpo s não têm uma analogia 

tão óbvia com o funcionamento de um computador. 

 Todas as células vivas, até mesmo uma célula bacte riana 

isolada, pode ser imaginada como uma gigantesca fáb rica química. Padrões 

de DNA, ou genes, exercem seus efeitos influenciand o o curso dos 

acontecimentos na fábrica química, e o fazem por me io de sua influência 

sobre a forma tridimensional das moléculas de prote ína. O termo 

"gigantesco" pode parecer estranho quando se trata de uma célula, 

especialmente quando lembramos que 10 milhões de cé lulas bacterianas 

poderiam se alojar na superfície de uma cabeça de a lfinete. Mas vale 

lembrar que cada uma dessas células é capaz de cont er todo o texto do 

Novo Testamento; de resto, são gigantescas quando m edidas pelo número de 

máquinas sofisticadas que contêm. Cada máquina é um a grande molécula de 

proteína, montada sob a influência de um trecho esp ecífico de DNA. Certas 

moléculas de proteínas, chamadas enzimas, são máqui nas que encetam uma 

dada reação química. Cada tipo de máquina de proteí na gera seu próprio 

produto químico. Para tanto, utiliza as matérias-pr imas à deriva na 

célula - que provavelmente foram produzidas por out ras máquinas 

protéicas. Para se ter uma idéia do tamanho dessas máquinas protéicas: 

cada uma é constituída por aproximadamente 6 mil át omos, um número enorme 

para os padrões moleculares. Há cerca de 1 milhão d e máquinas assim em 

cada célula, em mais de 2 mil tipos diferentes, cad a qual especializado 

em uma operação específica na fábrica química, isto  é, na célula. São os 

produtos químicos característicos dessas enzimas qu e conferem à célula 

sua forma e comportamento peculiares. 

  Uma vez que todas as células do corpo contêm os m esmos genes, 

pode parecer surpreendente que não sejam todas idên ticas. Isso ocorre 

porque para cada tipo de célula é lido um subconjun to diferente de genes, 

enquanto os demais são deixados de lado. Nas célula s do fígado, as partes 

do DNA ROM relativas à constituição das células ren ais não são lidas, e 

vice-versa. A forma e o comportamento de uma célula  dependem de quais 

genes em seu interior são lidos e traduzidos para p rodutos protéicos. 

Isso, por sua vez, depende das substâncias químicas  já presentes na 

célula, o que depende dos genes que foram lidos pre viamente naquela 

célula e nas células vizinhas. Quando uma célula se  divide em duas, as 

duas células resultantes não são necessariamente id ênticas. No óvulo 



fertilizado original, por exemplo, certos component es químicos 

concentram-se em uma extremidade da célula, e outro s no outro extremo. 

Quando uma célula assim polarizada se divide, as du as células resultantes 

recebem heranças químicas diferentes. Isso signific a que genes diferentes 

serão lidos em cada uma delas, e assim se estabelec e uma espécie de 

divergência auto-alimentadora. A forma final do cor po, o tamanho de seus 

membros, as conexões de seu cérebro, a emergência d e seus padrões de 

comportamento são conseqüências indiretas de intera ções entre diferentes 

tipos de células, cujas diferenças, por sua vez, em ergem da leitura de 

genes diferentes. É mais fácil entender esses proce ssos divergentes como 

autônomos em âmbito local, à maneira do procediment o "recursivo" do 

capítulo 3, do que como frutos da coordenação de al gum desígnio central 

grandioso. 

 O termo "ação", no sentido usado neste capítulo, c orresponde ao 

que o geneticista entende por "efeito fenotípico" d e um gene. O DNA tem 

efeitos sobre o corpo - cor dos olhos, ondulação do s cabelos, força do 

comportamento agressivo e milhares de outros atribu tos - que são chamados 

efeitos fenotípicos. De início, o DNA exerce esses efeitos 

localizadamente, após ser lido pelo RNA e traduzido  em cadeias protéicas, 

que então afetam a forma e o comportamento da célul a. Essa é uma das duas 

formas de leitura da informação contida em um padrã o de DNA. A outra 

consiste na duplicação, isto é, na formação de um s egundo filamento de 

DNA. Esse é o processo de cópia, que já discutimos.  

 Há uma distinção fundamental entre essas duas rota s de 

transmissão da informação do DNA - a transmissão ve rtical e a horizontal. 

A informação é transmitida verticalmente de um DNA para outro nas células 

(que geram outras células) produtoras de espermatoz óides ou óvulos. 

Assim, ela se transmite verticalmente de uma geraçã o para a seguinte e 

assim, sempre verticalmente, por um número indefini do de gerações 

futuras. Chamarei a esse DNA de "DNA de arquivo". E le é potencialmente 

imortal. A sucessão de células pelas quais o "DNA d e arquivo" é 

transmitido chama-se linhagem germinativa: aquele c onjunto de células 

que, em cada corpo, dá origem a espermatozóides ou óvulos, e portanto às 

gerações futuras. O DNA também é transmitido latera lmente ou 

horizontalmente, isto é, para o DNA de células que não pertencem à 

linhagem germinativa, como as do fígado ou da pele;  nessas células, a 

informação passa para o RNA e deste para as proteín as e para os vários 

efeitos sobre o desenvolvimento embrionário, e port anto para a forma e o 

comportamento adultos. O leitor pode entender essas  duas formas de 



transmissão como correspondentes aos dois subprogra mas do capítulo 3, 

DESENVOLVIMENTO E REPRODUÇÃO. 

  

  A seleção natural está ligada ao êxito diferencia l de DNAS 

rivais na transmissão vertical nos arquivos da espé cie. "DNAS rivais" são 

conteúdos alternativos de endereços específicos nos  cromossomos da 

espécie. Alguns genes persistem nos arquivos com ma is sucesso que outros. 

Muito embora "sucesso" não signifique outra coisa s enão a transmissão 

vertical nos arquivos da espécie, o critério de suc esso costuma ser a 

ação que os genes exercem nos corpos por meio de su a transmissão lateral. 

Aqui também estamos próximos do modelo dos biomorfo s. Suponhamos, por 

exemplo, que há nos tigres um certo gene que, por m eio de sua influência 

lateral sobre as células da mandíbula, faz com que os dentes sejam um 

pouco mais afiados que os dentes que se desenvolver iam sob influência de 

um gene rival. Um tigre com dentes ultra-afiados po de matar suas presas 

com mais eficiência que um tigre normal; em conseqü ência, sua prole será 

maior; por conseguinte, ele transmitirá verticalmen te mais cópias do gene 

que torna os dentes mais afiados. É claro que també m transmite todos os 

seus outros genes; mas só o "gene afiador" figurará , em média, nos corpos 

de tigres de dentes afiados; Õ próprio gene benefic ia-se, na transmissão 

vertical, dos efeitos médios que exerce sobre toda uma série de corpos. 

 O desempenho do DNA como um meio arquivístico é es petacular. 

Sua capacidade de preservar uma mensagem supera em muito qualquer placa 

de pedra. Vacas e ervilhas (e na verdade todo o res tante de nós) possuem 

um gene quase idêntico, o gene da histona H 4. Seu texto de DNA tem 306 

caracteres. Não se pode dizer que ocupa um mesmo en dereço em todas as 

espécies porque não tem sentido comparar rótulos de  endereços em espécies 

diferentes, mas podemos dizer que há um trecho de 3 06 caracteres nas 

vacas que é virtualmente idêntico a um trecho de 30 6 caracteres nas 

ervilhas. Vacas e ervilhas diferem em apenas dois d esses 306 caracteres. 

Não sabemos há quanto tempo viveu o ancestral comum  das vacas e das 

ervilhas, mas o registro fóssil sugere que isso oco rreu há cerca de 1000 

ou 2 mil milhões de anos 1,5 bilhão de anos, digamo s. Ao longo desse 

tempo inimaginavelmente longo (para padrões humanos ), cada uma das duas 

linhagens que se ramificou a partir desse ancestral  remoto preservou 305 

dos 306 caracteres (em média: pode ser que uma das linhagens tenha 

preservado todos os 306, enquanto a outra preservou  304). Letras gravadas 

em lápides funerárias tornam-se ilegíveis após algu mas poucas centenas de 

anos. 



 De certo modo, a preservação desse documento genét ico da 

histona H4 é ainda mais impressionante porque, ao c ontrário de lápides de 

pedra, não é uma mesma estrutura física que perdura  e preserva o texto. O 

texto é repetidamente copiado ao longo das gerações , como as escrituras 

hebraicas que eram ritualmente copiadas por escriba s a cada oitenta anos 

para renovar as que estavam gastas. É difícil estim ar exatamente quantas 

vezes a histona H4 foi recopiada na linhagem que no s reconduz das vacas a 

seu ancestral em comum com as ervilhas, mas o númer o deve estar por volta 

de 20 bilhões. E também difícil encontrar um termo de comparação para a 

preservação de mais de 99 por cento da informação a o longo de 20 bilhões 

de cópias sucessivas. Façamos uma tentativa com a b rincadeira do 

"telefone sem fio". Imaginemos 20 bilhões de datiló grafas sentadas em uma 

fila (que daria quinhentas voltas ao redor da Terra ). A primeira digita 

uma página de documento e a passa para a vizinha, q ue a copia e a repassa 

para a seguinte, e assim por diante. Ao fim e ao ca bo, a mensagem 

atingirá o final da fila e nós poderemos relê-la (o u melhor, nosso 12 

000ª descendente, supondo que todas as datilógrafas  trabalhem na 

velocidade de uma boa secretária). Que fidelidade à  mensagem original 

podemos esperar? 

 A resposta requer alguma hipótese sobre a precisão  das 

datilógrafas. Formulemos a questão de outra maneira . Qual teria de ser o 

desempenho das datilógrafas para que pudessem compa rar-se a precisão do 

DNA? A resposta é quase risível. Cada datilógrafa p oderia ter uma taxa de 

erro de um em 1 trilhão; cada qual teria de ser pre cisa o bastante para 

cometer um único erro ao copiar a Bíblia 250 mil ve zes. Na vida real, uma 

boa secretária comete um erro por página, isto é, u ma taxa de erro meio 

bilhão de vezes superior à do gene da histona H4. U ma fileira de 

secretárias teria degradado 99 por cento do texto o riginal no vigésimo 

membro da fileira de 20 bilhões. Quando chegássemos  ao 10 000º membro, 

menos de um por cento do texto original teria sobre vivido. Esse ponto de 

degradação quase total teria sido alcançado antes q ue 99,9995 por cento 

das datilógrafas tivessem ao menos visto o texto. 

 Há um elemento de trapaça nesta comparação, mas el e é 

interessante e revelador. Eu dei a impressão de que  estamos medindo erros 

de cópia. Mas o documento relativo à histona H4 não  foi apenas copiado - 

foi também submetido à seleção natural. A histona é  crucialmente 

importante para a sobrevivência. Ela faz parte da e ngenharia estrutural 

dos cromossomos. É possível que muitos erros de cóp ia da histona H4 

tenham ocorrido, mas os organismos mutantes não sob reviveram, ou ao menos 



não se reproduziram. Para que a comparação seja jus ta, teríamos de 

imaginar um revólver embutido na cadeira de cada da tilógrafa, disparando 

sumariamente ao primeiro erro e tornando necessária  a substituição da 

datilógrafa (leitores mais impressionáveis talvez p refiram imaginar um 

ejetor automático catapultando suavemente as datiló grafas ineptas, mas o 

revólver fornece uma imagem mais realista da seleçã o natural). 

 Assim, esse método de mensuração do conservadorism o do DNA a 

partir do número de mudanças que ocorreram durante o tempo geológico 

combina a fidelidade do processo de cópia aos efeit os de filtragem da 

seleção natural. Só vemos os descendentes das mudan ças bem-sucedidas do 

DNA. Aquelas que resultaram em morte obviamente não  chegaram até nós. 

Poderíamos medir a fidelidade real antes da interve nção da seleção 

natural sobre cada nova geração de genes? Sim, isso  é o inverso do que se 

conhece por taxa de mutação, e pode ser medido. A p robabilidade de que 

qualquer uma das letras sofra um erro de cópia vem a ser pouco superior a 

uma em 1 bilhão. A diferença entre essa taxa de mut ação e a taxa ainda 

mais baixa de incorporação de mudanças ao gene da h istona ao longo da 

evolução dá a medida da eficiência da seleção natur al na preservação 

desse documento antigo. 

 O conservadorismo do gene da histona ao longo das eras é 

excepcional para os padrões genéticos. Outros genes  mudam em taxas mais 

elevadas, supostamente porque a seleção natural mos tra-se mais tolerante 

a variações neles. Um exemplo: os genes que codific am as proteínas 

conhecidas por fibrinopeptídios mudam ao longo da e volução a uma taxa 

próxima da taxa básica de mutação. Isso provavelmen te significa que os 

erros nos detalhes dessas proteínas (produzidas dur ante a coagulação do 

sangue) não fazem grande diferença para o organismo . Os genes da 

hemoglobina têm uma taxa de mudança a meio caminho entre histonas e 

fibrinopeptídios. 

 Pode-se supor que a tolerância da seleção natural aos seus 

erros seja intermediária. A hemoglobina desempenha função importante no 

sangue, e seus detalhes são importantes; mas parece  haver diversas 

variantes alternativas capazes de executar a tarefa  a contento. 

 Temos aqui algo que parece paradoxal, se não refle tirmos mais 

profundamente. As moléculas de evolução mais lenta,  como as histonas, são 

afinal as que mais vezes foram expostas à seleção n atural. 

Fibrinopeptídios evoluem mais rapidamente porque a seleção natural os 

ignora quase inteiramente. Estão livres para evolui r segundo a taxa de 

mutação. Isso parece paradoxal devido à ênfase que damos à seleção 



natural como motor da evolução. Tendemos a esperar que, na ausência de 

seleção natural, não haveria evolução nenhuma. E pe rdoavelmente 

poderíamos supor que, de modo inverso, uma forte "p ressão seletiva" 

deveria levar a uma evolução rápida. Ao invés disso , observamos que a 

seleção natural aplica um freio à evolução. O ritmo  básico de evolução, 

na ausência de seleção natural, chega a seus valore s máximos - quando se 

torna idêntica à taxa de mutação. 

 Não há paradoxo aqui. Se refletirmos com atenção, veremos que 

não poderia ser de outra maneira. A evolução por me io da seleção natural 

não poderia ser mais rápida que o ritmo de mutação,  pois a mutação é, em 

ultima análise, a única porta de entrada pela qual a variação pode se 

introduzir na espécie. Tudo o que a seleção natural  pode fazer é aceitar 

certas variações novas e rejeitar outras. O ritmo d e mutação fatalmente 

impõe um limite máximo ao ritmo de avanço da evoluç ão. O fato é que a 

seleção natural serve mais para impedir a mudança e volutiva que para a 

impelir. Isso não significa, apresso-me a frisar, q ue a seleção natural 

seja um processo puramente destrutivo. Ela constrói  também, como o 

capítulo 7 tentará explicar. 

 E o próprio ritmo de mutação é bastante lento, o q ue equivale a 

dizer que, mesmo sem a seleção natural, o desempenh o do código de DNA na 

preservação precisa de seu arquivo continuo impress ionante. Em uma 

estimativa moderada, o DNA replica-se tão precisame nte que, na ausência 

de seleção natural, seriam necessários 5 milhões de  gerações replicantes 

para que se alterasse um por cento dos caracteres. Nossas datilógrafas 

hipotéticas ainda perderiam feio para o DNA, mesmo na ausência de seleção 

natural. Para se igualar a ele nessas condições, ca da datilógrafa 

precisaria ser capaz de datilografar todo o Novo Te stamento cometendo um 

único erro. Ou seja, teria que ser 450 vezes mais p recisa do que uma 

secretária real. É claro que esse número é bem infe rior à cifra de meio 

bilhão - o fator de superioridade do gene da histon a H4 sob seleção 

natural-, mas ainda assim é um número impressionant e. 

 Mas fui injusto com as datilógrafas. De fato, eu a s supus 

incapazes de notar e corrigir seus erros. Supus a a usência completa de 

revisão, quando elas na verdade revisam seus docume ntos. Minha fileira de 

bilhões de datilógrafas não degeneraria a mensagem original de modo tão 

simples quanto mencionei. O mecanismo de cópia do D NA executa o mesmo 

tipo de correção automática. Se não o fizesse, não atingiria a estupenda 

precisão que descrevi. O procedimento de cópia do D NA inclui vários 

exercícios de "revisão". Isso é especialmente neces sário porque as letras 



do código de DNA não são estáticas como hieróglifos  gravados em pedra. Ao 

contrário, as moléculas envolvidas são tão pequenas  - lembrem-se de todos 

aqueles Novos Testamentos numa cabeça de alfinete -  que estão 

constantemente à mercê das colisões ordinárias de m oléculas devidas ao 

calor. Há um fluxo constante, um revezamento de let ras na mensagem. Cerca 

de 5 mil letras de DNA degeneram-se por dia em cada  célula humana e são 

imediatamente-substituídas pelos mecanismos de repa ro. Se esses 

mecanismos não estivessem lá, trabalhando incessant emente, a mensagem 

estaria em processo contínuo de dissolução. A revis ão de um texto recém-

copiado é apenas uma variedade do trabalho normal d e reparação. A revisão 

é a grande responsável pela notável precisão e fide lidade do DNA no 

armazenamento de informações. 

 Vimos que as moléculas de DNA são o centro de uma tecnologia de 

informação espetacular. São capazes de acondicionar  uma quantidade imensa 

de informação digital precisa em um espaço muito pe queno; e são capazes 

de preservar essa informação com pouquíssimos erros , mas ainda assim com 

erros - por muito tempo, medido em milhões de anos.  Aonde todos esses 

fatos nos conduzem? Conduzem-nos a uma verdade cent ral sobre a vida na 

Terra, a verdade à qual aludi em meu parágrafo inic ial sobre as sementes 

de salgueiro: os organismos vivos existem em prol d o DNA, não o 

contrário. Isso ainda não parece óbvio, mas espero persuadir o leitor. As 

mensagens que as moléculas de DNA contem são pratic amente eternas quando 

medidas na escala da expectativa de vida de cada in divíduo. O tempo de 

vida das mensagens de DNA (descontadas algumas muta ções) é medido em 

unidades que vão de milhões a centenas de milhões d e anos; em outras 

palavras, variando de 10 mil a 1 trilhão de período s de vida individuais. 

Cada organismo individual deveria ser visto como um  veículo temporário, 

no qual as mensagens de DNA passam uma minúscula fr ação de seu tempo de 

vida geológico. 

 O mundo está cheio de coisas que existem...! Este é um fato 

incontestável, mas nos permitirá deduzir alguma coi sa? As coisas existem 

porque surgiram recentemente ou porque têm qualidad es que evitaram sua 

destruição no passado. As rochas não se formam a to da hora, mas uma vez 

formadas são sólidas e duráveis. Caso contrário, nã o seriam rochas, 

seriam areia. De fato, algumas delas são areia, e é  por isso que temos as 

praias! Somente as duráveis seguem existindo como r ochas. As gotas de 

orvalho, por outro lado, não existem porque são dur áveis, mas porque se 

formaram há pouco e ainda não tiveram tempo para ev aporar. Parece 

portanto haver dois tipos de "direito à existência" : o das gotas de 



orvalho, que pode ser resumido como "probabilidade de se formar mas não 

de durar", e o das rochas, que pode ser resumido co mo "improbabilidade de 

se formar, mas probabilidade de durar por muito tem po uma vez formado". 

As rochas têm durabilidade e as gotas de orvalho tê m "gerabilidade" 

(tentei imaginar um termo mais bonito, mas não cons egui). 

 O DNA une o melhor dos dois mundos. As moléculas d e DNA, como 

entidades físicas, são como as gotas de orvalho. So b as condições 

adequadas, elas se formam a um ritmo muito elevado,  mas nenhuma delas 

persiste por muito tempo, e todas estarão destruída s em alguns meses. Não 

são duráveis como rochas. Mas os padrões que elas e ncerram em suas 

seqüências são tão duráveis quanto as rochas mais d uras. Estão equipadas 

para existir por milhões de anos, e é por isso que ainda estão por aqui. 

Sua diferença essencial em relação às gotas de orva lho é que estas 

últimas não são geradas por outras gotas de orvalho . Não há dúvida de que 

uma gota de orvalho se parece com todas as outras, mas não se parece 

especificamente com qualquer gota "genitora". Ao co ntrário das moléculas 

de DNA, elas não formam linhagens, e por isso não p odem transmitir 

mensagens. As gotas de orvalho formam-se por geraçã o espontânea; as 

mensagens de DNA, por replicação. 

 Truísmos como "o mundo está cheio de coisas equipa das para 

estar no mundo", são triviais, quase tolos, até que  os apliquemos a um 

tipo especial de durabilidade: a durabilidade sob a  forma de linhagens de 

múltiplas cópias. As mensagens de DNA têm um tipo d e durabilidade 

diferente da que há nas rochas e um tipo de "gerabi lidade" diferente da 

encontrada nas gotas de orvalho. As moléculas de DN A são "equipadas para 

estar no mundo" em um sentido nada óbvio ou tautoló gico, porque isso 

inclui a capacidade de construir máquinas como nós,  seres humanos, as 

coisas mais complexas do universo conhecido. Vejamo s como isso se dá. 

 A razão fundamental é que as propriedades do DNA q ue 

identificamos vêm a ser os ingredientes básicos de qualquer processo de 

seleção cumulativa. Em nossos modelos computadoriza dos do capítulo 3, 

embutimos deliberadamente no computador os ingredie ntes básicos da 

seleção cumulativa. Para que de fato ocorra a seleç ão cumulativa, é 

preciso que surjam algumas entidades cujas propried ades constituem os 

ingredientes básicos. Vejamos agora quais são esses  ingredientes. Ao 

fazê-lo, tenhamos em mente que esses mesmos ingredi entes, ao menos em 

alguma forma rudimentar,devem ter surgido espontane amente na Terra em 

seus primórdios, caso contrário a seleção cumulativ a, e portanto a vida, 

nunca teria começado. Estamos falando aqui não espe cificamente do DNA, 



mas dos ingredientes básicos necessários para o sur gimento da vida em 

qualquer parte do universo. 

  

  No vale dos ossos, o profeta Ezequiel profetizou aos ossos e 

fez com que eles se juntassem; profetizou então e f ez com que carne e 

tendões se formassem em torno dos ossos. Mas ainda eram inanimados. 

Faltava-lhes o ingrediente vital, o ingrediente da vida. Um planeta morto 

possui átomos, moléculas e grandes porções de matér ia, colidindo umas 

contra as outras, aninhando-se umas nas outras alea toriamente, segundo as 

leis da física. As vezes as leis da física causam a  junção de átomos e 

moléculas como ocorreu com os ossos secos de Ezequi el; às vezes, causam 

sua separação. Podem formar-se aglomerações muito g randes de átomos, que 

também podem tornar a desmembrar-se. Mas ainda assi m não há vida neles. 

 Ezequiel convocou os quatro ventos para insuflar o  sopro da 

vida nos ossos secos. Qual é o ingrediente vital qu e um planeta sem vida 

como a Terra em seus primórdios precisa possuir par a que lhe seja dada a 

chance de abrigar a vida, como ocorreu com o nosso planeta? Não é um 

sopro, nem o vento, nem algum tipo de elixir ou poç ão. Não é substância 

nenhuma, e sim uma propriedade, a propriedade da au to-replicação. Esse é 

o ingrediente básico da seleção cumulativa. De algu m modo, em 

conseqüência das leis usuais da física, devem surgi r entidades que copiam 

a si mesmas, ou replicadores, como as chamarei. Em nossos tempos esse 

papel é desempenhado, quase inteiramente, pelas mol éculas de DNA; mas 

qualquer coisa que produzisse cópias serviria. Pode mos supor que os 

primeiros replicadores na Terra primitiva não foram  moléculas de DNA. Não 

é provável que uma molécula de DNA plenamente desen volvida surgisse sem a 

ajuda de outras moléculas que normalmente existem a penas em células 

vivas. Os primeiros replicadores provavelmente fora m mais toscos e 

simples do que o DNA. 

 Há dois outros ingredientes necessários que em ger al surgem 

automaticamente do primeiro ingrediente, a própria auto-replicação. Deve 

haver erros ocasionais no processo de autocopiagem;  mesmo o sistema do 

DNA muito ocasionalmente comete erros, e parece pro vável que os primeiros 

replicadores na Terra tenham sido muito mais sujeit os a erro. E pelo 

menos alguns dos replicadores deveriam exercer pode r sobre seu próprio 

futuro. Este último ingrediente parece mais sinistr o do que realmente é; 

significa apenas que algumas propriedades dos repli cadores deveriam ter 

uma influência sobre sua probabilidade de serem rep licados. Pelo menos em 



uma forma rudimentar, é provável que isso seja uma conseqüência 

inevitável dos fatos básicos da própria replicação.  

 Assim, cada replicador faz cópias de si mesmo. Cad a cópia é 

igual ao original e possui as mesmas propriedades. Entre essas 

propriedades obviamente está a de produzir mais cóp ias de si mesmo (às 

vezes com erros). Portanto, cada replicador é poten cialmente o 

"ancestral" de uma linha indefinidamente longa de r eplicadores seus 

descendentes, prolongando-se pelo futuro distante e  se ramificando para 

produzir, potencialmente, um número imenso de repli cadores descendentes. 

Cada nova cópia tem de ser feita de matérias-primas , tijolos menores que 

estejam vagueando ali por perto. Podemos presumir q ue os replicadores 

atuam como algum tipo de molde ou gabarito. Os comp onentes menores caem 

juntos no molde de maneira a produzir uma duplicata  desse molde. Em 

seguida a duplicata desprende-se e pode ela própria  atuar como molde. 

Temos então uma população potencialmente crescente de replicadores. Essa 

população não crescerá indefinidamente, porque em a lgum momento haverá 

limitação do suprimento de matérias-primas, os elem entos menores que caem 

nos moldes.  

  Agora introduzimos nosso segundo ingrediente no a rgumento. Às 

vezes a cópia não é feita com perfeição. Ocorrem er ros. A possibilidade 

de haver erro nunca pode ser totalmente eliminada d e um processo de 

copiagem, embora sua probabilidade possa ser reduzi da a níveis baixos. É 

isso que os fabricantes de equipamento de alta-fide lidade procuram fazer; 

o processo de replicação do DNA, como vimos, é exce lente para reduzir 

erros. Mas a replicação do DNA moderno é um process o de alta tecnologia, 

com elaboradas técnicas de revisão que foram aperfe içoadas ao longo de 

numerosas gerações de seleção cumulativa. Como vimo s, é provável que os 

primeiros replicadores tenham sido mecanismos relat ivamente toscos e de 

baixa-fidelidade. 

 Voltemos à nossa população de replicadores, e veja mos qual será 

o efeito dos erros de cópia. Obviamente, em vez de haver uma população 

uniforme de replicadores idênticos, teremos uma pop ulação mista. 

Provavelmente muitos dos produtos dos erros de cópi a terão perdido a 

propriedade de auto-replicação que seu "genitor" ti nha. Mas alguns poucos 

terão conservado a propriedade da auto-replicação, porém diferindo do 

genitor em algum outro aspecto. Assim, teremos cópi as de erros sendo 

duplicadas na população. 

 Diante da palavra "erro", devemos banir da mente t odas as 

associações pejorativas. Aqui o termo significa sim plesmente um erro do 



ponto de vista da alta-fidelidade da cópia. É possí vel que de um erro 

resulte uma melhora. Ouso dizer que muitos pratos d eliciosos foram 

criados quando um cozinheiro cometeu um erro ao ten tar seguir uma 

receita. Algumas idéias científicas originais cuja autoria posso 

reivindicar decorreram de eu não ter entendido ou t er interpretado 

equivocadamente idéias de outras pessoas. Voltando aos nossos 

replicadores primitivos, enquanto a maioria dos err os de cópia 

provavelmente resultaram na diminuição da eficácia do processo de cópia 

ou na perda total da propriedade de copiar a si mes mo, alguns podem ter 

se tornado melhores na capacidade de auto-replicaçã o do que o replicador 

original. O que significa "melhor"? Em última análi se, significa 

eficiente na auto-replicação. Mas, na prática, o qu e significa? Isto nos 

leva ao terceiro "ingrediente". Eu o chamei de "pod er", e logo verá por 

quê. Quando discutimos a replicação como um process o de moldagem, vimos 

que o último passo do processo tem de ser o da cópi a desprendendo-se do 

velho molde. O tempo que isso leva pode ser influen ciado por uma 

propriedade que denominarei "aderência" do velho mo lde. Suponhamos que em 

nossa população de replicadores, que varia devido a  velhos erros de cópia 

ocorridos em seus "ancestrais", algumas variedades sejam mais aderentes 

do que outras. Uma variedade muito aderente "gruda"  em cada nova cópia 

por um tempo médio superior a uma hora antes que a cópia se desprenda e o 

processo recomece. Uma variedade menos aderente sol ta cada nova cópia em 

uma fração de segundo depois de formá-la. Qual dess as duas variedades 

acabará predominando na população de replicadores? A resposta é óbvia. Se 

essa for a única propriedade na qual as duas varied ades diferem, a mais 

aderente há de tornar-se bem menos numerosa na popu lação. A não-aderente 

está produzindo cópias de não-aderentes a um ritmo milhares de vezes 

maior do que o da produção de cópias aderentes pela  outra variedade. 

Variedades de aderência intermediária apresentarão taxas intermediárias 

de autopropagação. Haverá uma "tendência evolutiva"  à redução da 

aderência. 

 Algo parecido com esse tipo elementar de seleção n atural foi 

duplicado em tubo de ensaio. Existe um vírus chamad o Q-beta que vive como 

parasita da bactéria intestinal Escherichia coli. O  Q-beta não tem DNA, 

mas contém, ou melhor, boa parte dele consiste de,u m único filamento da 

molécula relacionada, o RNA. O RNA é capaz de ser r eplicado de maneira 

semelhante à do DNA. 

 Na célula normal, as moléculas de proteína são mon tadas segundo 

as especificações contidas em plantas do RNA. São c ópias de trabalho das 



plantas, impressas a partir dos originais de DNA gu ardadas nos preciosos 

arquivos da célula. Mas é teoricamente possível con struir uma máquina 

especial - uma molécula de proteína igual ao resto das máquinas celulares 

que imprima cópias de RNA a partir de outras cópias  de RNA. Essa máquina 

chama-se molécula de RNA replicase. Para a própria célula bacteriana 

normalmente essas máquinas não têm serventia, e ela  não constrói nenhuma. 

Mas como a replicase é apenas uma molécula de prote ína como qualquer 

outra, as versáteis máquinas construtoras de proteí na da célula 

bacteriana podem facilmente passar a produzi-la, co mo as máquinas 

operatrizes de uma fábrica de automóveis podem ser depressa transformadas 

para fabricar munições em tempo de guerra: basta da r-lhes as instruções 

certas numa planta. É aqui que entra o vírus. 

  A parte ativa do vírus é uma planta de RNA. Super ficialmente 

essa planta é indistinguível de qualquer outra plan ta de trabalho de RNA 

que esteja flutuando por perto depois de ter sido c riada com base no DNA 

bacteriano original. Mas, examinando com muita aten ção as instruções em 

letras miúdas do RNA viral, encontraremos algo diab ólico ali escrito: as 

letras formam um projeto para a produção de RNA rep licase: para produzir 

máquinas que fazem mais cópias das mesmas plantas d e RNA, que fazem mais 

máquinas que produzem mais cópias das plantas, que fazem mais... 

 Portanto, a fábrica é seqüestrada por essas planta s 

interesseiras. Em certo sentido, ela estava pedindo  isso. Quem equipa uma 

fábrica com máquinas tão sofisticadas que podem pro duzir qualquer coisa 

que um projeto lhes ordena não deve surpreender-se caso, cedo ou tarde, 

surja uma planta com instruções para que as máquina s copiem a si mesmas. 

A fábrica fica abarrotada com mais e mais dessas má quinas malandras, cada 

uma produzindo plantas malandras com instruções par a produzir mais 

máquinas que farão mais de si mesmas. Finalmente, a  infeliz bactéria 

explode e libera milhões de vírus que infectarão no vas bactérias. É o fim 

do ciclo de vida normal do vírus na natureza. 

 Chamei o RNA replicase e o RNA respectivamente de máquina e 

planta. É o que eles são, em certo sentido (a ser d ebatido em outro 

contexto num capítulo posterior); mas também são mo léculas, e os químicos 

são capazes de purificá-las, engarrafá-las e guardá -las numa prateleira. 

Foi o que fizeram Sol Spiegelman e seus colegas nos  Estados Unidos na 

década de 1960. Em seguida, puseram as duas molécul as juntas numa 

solução, e uma coisa fascinante aconteceu. No tubo de ensaio, as 

moléculas de RNA atuaram como gabaritos para a sínt ese das cópias de si 

mesmas, auxiliadas pela presença do RNA replicase. As máquinas 



operatrizes e as plantas com as instruções tinham s ido extraídas e 

guardadas separadamente em câmara frigorífica. Mas assim que tiveram 

acesso uma à outra, e também às pequeninas molécula s de que precisavam 

como matérias-primas, na água, ambas retomaram seus  velhos truques, mesmo 

não estando mais em uma célula viva e sim num tubo de ensaio. 

 Daí para a seleção natural e a evolução no laborat ório é apenas 

um pequeno passo. Essa é simplesmente uma versão qu ímica dos biomorfos 

computadorizados. O método experimental consiste ba sicamente em dispor 

uma longa série de tubos de ensaio contendo uma sol ução de RNA replicase 

e também de matérias-primas, pequenas moléculas que  podem ser usadas para 

a síntese de RNA. Cada tubo de ensaio contém as máq uinas operatrizes e a 

matéria-prima, mas até então se encontra ocioso, na da fazendo porque não 

dispõe de uma planta contendo as diretrizes de trab alho. Agora uma 

quantidade minúscula de RNA é inserida no primeiro tubo de ensaio. O 

maquinário da replicase imediatamente começa a func ionar e fabrica muitas 

cópias das moléculas de RNA recém-introduzidas, que  se espalham pelo tubo 

de ensaio. Agora uma gota da solução deste primeiro  tubo de ensaio é 

inserida no segundo tubo. O processo repete-se no s egundo tubo, e então 

se tira dele uma gota para inserir no terceiro tubo  e assim por diante. 

 De vez em quando, devido a erros aleatórios de cóp ia, surge 

espontaneamente uma molécula um pouquinho diferente , um RNA mutante. Se, 

por alguma razão, a nova variedade for competitivam ente superior à 

antiga, superior no sentido de que, talvez em razão  de sua baixa 

"aderência", ela se replica mais depressa ou com ma is eficácia em algum 

outro aspecto, a nova variedade obviamente se disse minará pelo tubo de 

ensaio no qual surgiu, superando numericamente o ti po do genitor que a 

originou. Quando, então, uma gota da solução for re tirada desse tubo de 

ensaio e introduzida no tubo seguinte, será a nova variedade mutante que 

servirá de original. Se examinarmos os RNAS em uma longa sucessão de 

tubos de ensaio, veremos o que só pode ser chamado de mudança evolutiva. 

Variedades competitivamente superiores de RNA produ zidas no final de 

várias "gerações" de tubos de ensaio podem ser enga rrafadas e rotuladas 

para uso futuro. Uma variedade, por exemplo, chamad a V2, replica-se muito 

mais depressa do que o RNA Q-beta normal, provavelm ente por ser menor. Ao 

contrário do RNA Q-beta, a V2 não precisa "preocupa r-se" em conter as 

plantas com instruções para produzir a replicase, p ois esta é fornecida 

gratuitamente pelos experimentadores. O RNA V2 foi usado como ponto de 

partida para um experimento interessante realizado por Leslie Orgel e 

seus colegas na Califórnia, no qual foi imposto um ambiente "difícil". 



  

  Os pesquisadores adicionaram nos tubos de ensaio um veneno 

chamado brometo de etídio, que inibe a síntese do R NA: ele emperra as 

engrenagens das máquinas operatrizes. Orgel e seus colegas começaram com 

uma solução fraca do veneno. De início, o ritmo da síntese diminuiu 

devido ao veneno, mas depois de evoluir passando po r cerca de nove 

"gerações" transferidas de tubos de ensaio, uma nov a variedade de RNA 

resistente ao veneno havia sido selecionada. O ritm o de síntese de RNA 

agora estava comparável ao do RNA V2 normal na ausê ncia do veneno. Nessa 

etapa, Orgel e seus colegas dobraram a concentração  do veneno. Mais uma 

vez o ritmo da replicação do RNA diminuiu, mas depo is de umas dez 

transferências de tubo de ensaio evoluíra uma varie dade de RNA imune até 

mesmo à concentração mais elevada do veneno. Então dobrou-se outra vez a 

concentração do veneno. Desse modo, por sucessivas duplicações, os 

pesquisadores conseguiram fazer evoluir uma varieda de de RNA capaz de se 

auto-replicar em altíssimas concentrações de bromet o de etídio, uma 

concentração dez vezes maior do que aquela que inib ira o RNA V2 

ancestral. Essa nova variedade resistente recebeu o  nome de RNA V40. A 

evolução do V40 a partir do V2 ocorreu em cem "gera ções" de transferência 

de tubos de ensaio (obviamente entre cada transferê ncia de tubos de 

ensaio ocorrem muitas gerações de replicação de RNA ). 

 Orgel também realizou experimentos nos quais não e ram 

fornecidas enzimas. Constatou que as moléculas de R NA podem replicar-se 

espontaneamente nessas condições, mas muito lentame nte. Parecem precisar 

de alguma outra substância catalisadora, como o zin co. Isto é importante 

porque, nos primórdios da vida, quando apareceram o s replicadores, 

provavelmente não existiam enzimas por perto para a judá-los a se 

replicar. Mas provavelmente havia zinco. 

 O experimento complementar foi realizado nos anos 1970, no 

laboratório da influente escola alemã que pesquisa a origem da vida sob a 

orientação de Manfred Eigen. Esses pesquisadores pu seram replicase e 

pequenas moléculas que serviriam de matéria- prima para formação de RNA 

no tubo de ensaio, mas não semearam a solução com R NA. Não obstante, uma 

grande molécula de RNA evoluiu espontaneamente no t ubo de ensaio, e a 

mesma molécula tornou a evoluir inúmeras vezes em s ubseqüentes 

experimentos independentes! Uma verificação cuidado sa mostrou que não 

havia possibilidade de uma infecção imprevista por moléculas de RNA. Esse 

é um resultado notável, considerando a improbabilid ade estatística de que 

a mesma grande molécula surgisse espontaneamente du as vezes. E muito mais 



improvável do que a digitação espontânea de Methink s it is like a weasel. 

Como a frase em nosso modelo de computador, a moléc ula de RNA específica 

favorecida foi construída por evolução gradual cumu lativo. 

 A variedade de RNA produzida repetidamente nesses experimentos 

era do mesmo tamanho e estrutura que as moléculas q ue Spiegelman 

produzira. Mas enquanto as de Spiegelman evoluíram por "degeneração" do 

RNA Q-beta viral, uma molécula maior e que ocorre n aturalmente, as do 

grupo de Eigen se haviam construído a partir de qua se nada. Essa fórmula 

específica é bem adaptada a um meio composto de tub os de ensaio 

abastecidos com replicase confeccionada. Portanto, converge-se para ela 

por seleção cumulativa, partindo de dois pontos mui to diferentes. As 

moléculas de RNA Q- beta, de tamanho maior, não são  tão bem adaptadas a 

um meio de tubo de ensaio, mas adaptam-se melhor ao  meio existente nas 

células de E. coli. 

 Experimentos como esses nos ajudam a apreciar a na tureza 

inteiramente automática e não deliberada da seleção  natural. As 

"máquinas" de replicase não "sabem" por que produze m moléculas de RNA: 

são apenas um subproduto de sua forma. E as própria s moléculas de RNA não 

elaboram uma estratégia para que venham a ser dupli cadas. Mesmo que 

pudessem pensar, não existe uma razão óbvia para qu e uma entidade fosse 

motivada a fazer cópias de si mesma. Se eu soubesse  fazer cópias de mim 

mesmo, não creio que daria prioridade a tal projeto  em detrimento de 

todas as outras coisas que desejo fazer - que motiv os eu teria? Mas, para 

as moléculas, a motivação é irrelevante. Acontece s implesmente que a 

estrutura do RNA viral é tal que faz o maquinário c elular produzir cópias 

suas. E se, em qualquer parte do universo, qualquer  entidade por acaso 

tiver a propriedade de ser eficiente na produção de  cópias de si mesma, 

então é evidente que mais e mais cópias dessa entid ade serão produzidas 

automaticamente. E isso não é tudo: como elas forma m linhagens 

automaticamente e vez por outra ocorre erro de cópi a, as versões 

posteriores tendem a ser "melhores" na produção de cópias de si mesmas do 

que as versões iniciais, devido aos poderosos proce ssos de seleção 

cumulativa. Tudo é absolutamente simples e automáti co. É tão previsível 

que chega a ser quase inevitável. 

  Uma molécula de RNA "bem-sucedida" em um tubo de ensaio deve 

seu êxito a alguma propriedade direta e intrínseca que possui, algo 

análogo à "aderência" de meu exemplo hipotético. Ma s propriedades como 

"aderência" são muito maçantes. São propriedades el ementares do próprio 

replicador, propriedades que têm um efeito direto s obre sua probabilidade 



de ser replicado. E se o replicador tiver algum efe ito sobre alguma outra 

coisa, que afeta uma outra, que afeta outra ainda, que... por fim, 

indiretamente, afeta a chance do replicador de ser replicado? Pode-se ver 

que, se existirem longas cadeias de causas como ess as, o truísmo 

fundamental continuará valendo. Os replicadores que  por acaso tiverem o 

que é preciso para serem replicados virão a predomi nar no mundo, 

independentemente de quanto seja longa e indireta a  cadeia de ligações 

causais pelas quais eles influenciam sua probabilid ade de ser replicados. 

E, analogamente, o mundo será preenchido com os elo s dessa cadeia causal. 

Examinaremos esses elos e ficaremos maravilhados co m eles. 

 Em organismos modernos eles são bem evidentes: são  os olhos, 

pele, ossos, dedos, cérebros, instintos. Essas cois as são as ferramentas 

da replicação do DNA. São causadas pelo DNA no sent ido de que as 

diferenças nos olhos, peles, ossos, instintos etc. resultam de diferenças 

no DNA. Exercem uma influência sobre a replicação d o DNA que as causou 

porque afetam a sobrevivência e a reprodução de seu s corpos - que contêm 

o mesmo DNA e cujo destino, portanto, é compartilha do pelo DNA. Assim, o 

próprio DNA exerce influência sobre sua replicação por meio dos atributos 

dos corpos. Podemos dizer que o DNA exerce poder so bre seu próprio 

futuro, e que os corpos, com seus órgãos e padrões de comportamento, são 

os instrumentos desse poder. 

 Quando falamos em poder, estamos nos referindo às conseqüências 

que afetam o futuro dos replicadores, por mais indi retas que essas 

conseqüências possam ser. Não importa quantos elos há na cadeia da causa 

até o efeito. Se a causa é uma entidade auto-replic adora, o efeito, ainda 

que muito distante e indireto, pode estar sujeito à  seleção natural. 

Resumirei a idéia geral contando uma história espec ífica sobre castores. 

Nos detalhes ela é hipotética, mas com certeza não pode estar longe da 

verdade. Embora ninguém tenha pesquisado o desenvol vimento das conexões 

cerebrais do castor,já o fizeram para outros animai s, como os vermes. 

Tomarei de empréstimo as conclusões e as aplicarei aos castores, pois 

para muita gente eles são mais interessantes e simp áticos do que os 

vermes. 

  Um gene mutante em um castor é apenas uma mudança  em uma letra 

do texto de 1 bilhão de letras, uma mudança em um g ene específico, que 

chamaremos de G. Conforme o castor cresce, essa mud ança é copiada, 

juntamente com todas as outras letras do texto, par a todas as células do 

castor. Na maioria das células, o gene G não é lido ; são lidos outros 

genes, importantes para o funcionamento dos outros tipos de células. Mas 



G é lido em algumas células do cérebro em desenvolv imento. É lido e 

transcrito para cópias de RNA. As cópias de trabalh o do RNA perambulam 

pelo interior das células e algumas delas acabam po r trombar com máquinas 

produtoras de proteínas chamadas ribossomos. As máq uinas produtoras de 

proteínas lêem as plantas de trabalho do RNA e prod uzem novas moléculas 

de proteína segundo as especificações dessas planta s. Essas moléculas de 

proteína enovelam-se segundo uma forma específica d eterminada por sua 

própria seqüência de aminoácidos, que por sua vez é  governada pela 

seqüência codificadora do DNA do gene G. Quando G s ofre mutação, a 

mudança faz uma diferença crucial para a seqüência de aminoácidos 

normalmente especificada pelo gene G, e portanto pa ra a forma enovelada 

da molécula de proteína. 

  Essas moléculas de proteína ligeiramente alterada s são 

produzidas em massa pelas máquinas fabricantes de p roteína no interior 

das células cerebrais em desenvolvimento. Por sua v ez, agem como enzimas, 

máquinas que fabricam outros compostos nas células,  os produtos dos 

genes. Os produtos do gene G conseguem penetrar na membrana que reveste a 

célula e são envolvidos nos processos pelos quais a  célula faz conexões 

com outras células. Devido à pequena alteração nas instruções contidas 

nas plantas do DNA original,a taxa de produção de c ertos compostos dessa 

membrana sofre alteração. Isto, por sua vez, muda o  modo como certas 

células cerebrais em desenvolvimento se conectam um as às outras. Ocorreu 

uma leve alteração no diagrama de conexões de uma p arte específica do 

cérebro do castor: a conseqüência indireta, de fato  bem distante, de uma 

mudança no texto do DNA. 

 Acontece que essa parte específica do cérebro do c astor, devido 

à sua posição no diagrama de conexões totais, está relacionada ao modo 

como o animal se comporta ao construir seus diques.  Obviamente, grandes 

partes do cérebro são usadas sempre que o castor co nstrói um dique; mas, 

quando a mutação de G afeta essa parte específica d o diagrama de conexões 

cerebrais, a mudança produz um efeito específico so bre o comportamento: 

faz com que o castor mantenha a cabeça mais elevada  na água enquanto nada 

levando um galho de árvore na boca (isto é, mais el evada do que a de um 

castor sem a mutação). Isto diminui um pouco a prob abilidade de que a 

lama grudada no galho seja levada pela água no cami nho. Com isso, aumenta 

a aderência do galho, o que por sua vez significa q ue, quando o castor 

jogar o galho no dique, ele terá maior probabilidad e de permanecer ali. 

Isto tenderá a aplicar-se a todos os galhos colocad os por qualquer castor 

que contenha essa mutação específica. A maior aderê ncia dos galhos é uma 



conseqüência - novamente, uma conseqüência muito in direta - de uma 

alteração no texto do DNA. A maior aderência dos ga lhos produz um dique 

com estrutura mais sólida, menos sujeita a rompimen tos. Isto, por sua 

vez, aumenta o tamanho do lago criado pelo dique, t ornando a habitação no 

centro do dique mais segura contra predadores. Isto  tende a aumentar o 

número de filhotes criados com êxito pelo castor. O bservando toda a 

população de castores, vemos que aqueles cujo gene sofreu mutação 

tenderão, em média, a criar com sucesso mais filhot es do que os que não 

possuem o gene com mutação. Essa prole tenderá a he rdar dos genitores as 

cópias de arquivo do mesmo gene alterado. Portanto,  na população, essa 

forma de gene se tornará mais numerosa com o passar  das gerações. Por 

fim, se tornará a norma, não mais merecendo o títul o de "mutante". Os 

diques de castores em geral terão ganho mais um gra u de aprimoramento. O 

fato de esta história específica ser hipotética e d e os detalhes poderem 

estar errados é irrelevante. O dique dos castores e voluiu por seleção 

natural; portanto, o que aconteceu não pode ser mui to diferente da 

história que contei, exceto em pormenores práticos.  As implicações gerais 

dessa visão da vida são explicadas e elaboradas em meu livro The Extended 

Phenotype, por isso não repetirei os argumentos aqu i. Note-se que nesta 

história hipotética não havia menos de onze elos na  cadeia causal ligando 

o gene alterado à melhora na chance de sobrevivênci a. Na vida real, pode 

haver até mais. Cada um desses elos, seja ele um ef eito sobre a química 

celular, um efeito posterior sobre o modo como as c élulas cerebrais se 

conectam, um efeito ainda mais distante sobre o com portamento ou um 

efeito final sobre o tamanho do lago, é corretament e considerado como 

tendo sido causado por uma mudança no DNA. Não impo rtaria se houvesse 111 

elos. Qualquer efeito que uma mudança em um gene pr oduz sobre a 

probabilidade de replicação desse gene é um alvo da  seleção natural. É 

tudo muito simples, fascinantemente automático e im premeditado. É 

praticamente inevitável ocorrer algo assim uma vez que os ingredientes 

fundamentais da seleção cumulativa - replicação, er ro e poder - tenham 

passado a existir. Mas como isso aconteceu? Como es ses ingredientes 

fundamentais surgiram na Terra antes de existir a v ida? Veremos no 

próximo capítulo como se poderia responder a essa d ifícil questão. 

 

 

 

 

 



 6. Origens e milagres 
  

 Acaso, sorte, coincidência, milagre. Um dos princi pais tópicos 

desse capítulo são os milagres e o que queremos diz er com esse termo. 

Minha tese será que os eventos que comumente denomi namos milagres não são 

sobrenaturais, e sim parte de um espectro de evento s naturais mais ou 

menos improváveis. Em outras palavras: um milagre, se chegar a ocorrer, 

será um colossal golpe de sorte. Os eventos não se classificam claramente 

como eventos naturais versus milagres. 

 Existem alguns eventos possíveis que são demasiado  improváveis 

para serem levados em consideração, mas não temos c omo saber disso antes 

de fazer um cálculo. E, para fazer esse cálculo, te mos de saber quanto 

tempo esteve disponível e, de um modo mais geral, q uantas oportunidades 

estiveram disponíveis para que ocorresse o evento. Dado um tempo 

infinito, ou oportunidades infinitas, qualquer cois a é possível. Os 

números imensos proverbialmente fornecidos pela ast ronomia e os 

intervalos de tempo imensos característicos da geol ogia combinam-se para 

nos desnortear em nossas estimativas corriqueiras s obre o que é esperado 

e o que é milagroso. Elaborarei esse argumento usan do um exemplo 

específico, que é o outro tema principal deste capí tulo: o exemplo do 

problema de como a vida se originou na Terra. Para tornar bem clara a 

explicação, eu me concentrarei arbitrariamente em u ma teoria específica 

da origem da vida, embora qualquer uma das teorias atuais servisse ao 

propósito.  

  Podemos aceitar um certo grau de sorte em nossas explicações, 

porém não muito. A questão é: quanto? A imensidão d o tempo geológico nos 

dá o direito de postular mais coincidências imprová veis do que um 

tribunal de justiça admitiria; mesmo assim, há limi tes. A seleção 

cumulativa é a chave para todas as nossas explicaçõ es atuais sobre a 

vida. Ela encadeia uma série de eventos fortuitos a ceitáveis (mutações 

aleatórias) em uma seqüência não aleatória de modo que, no fim da 

seqüência, o produto acabado dá uma ilusão de encer rar sorte demais, de 

ser demasiado improvável para ter surgido meramente  por acaso, mesmo 

considerando um intervalo de tempo milhões de vezes  mais longo do que a 

idade do universo até hoje. A seleção cumulativa é a chave, mas foi 

necessário que ela começasse, e não podemos fugir à  necessidade de 

postular um evento casual de um único passo na orig em da própria seleção 

cumulativa. 



  E esse vital primeiro passo foi algo difícil, poi s, em seu 

cerne, existe um aparente paradoxo. Os processos de  replicação que 

conhecemos parecem requerer um maquinário complicad o para funcionar. Na 

presença de uma "maquina operatriz" de replicase, f ragmentos de RNA 

evoluirão, de maneira repetida e convergente, em di reção a um mesmo ponto 

final, cuja "probabilidade" parece infimamente pequ ena até que refletimos 

sobre o poder da seleção cumulativa. Mas precisamos  ajudar essa seleção 

cumulativa a começar. Isso não ocorre a menos que f orneçamos um 

catalisador, como a "máquina operatriz" de replicas e mencionada no 

capítulo anterior. E, ao que parece, não é provável  que esse catalisador 

surja espontaneamente, exceto sob a direção de outr as moléculas de RNA. 

As moléculas de DNA replicam-se no complexo maquiná rio da célula, e 

palavras escritas replicam-se em máquinas Xerox, ma s nenhuma delas parece 

capaz de replicação espontânea na ausência da máqui na básica. Uma máquina 

Xerox é capaz de copiar seu próprio projeto de mont agem, mas não consegue 

surgir no mundo espontaneamente. Os biomorfos repli cam-se prontamente no 

meio proporcionado por um programa de computador ap ropriado, mas não 

podem escrever seu próprio programa nem construir u m computador para 

rodá-lo. A teoria do relojoeiro cego é extremamente  poderosa desde que 

sejamos autorizados a supor a ocorrência da replica ção e, portanto, da 

seleção cumulativa. Mas se a replicação requer um m aquinário complexo, já 

que o único modo que conhecemos para que um maquiná rio complexo venha a 

surgir é a seleção cumulativa, temos um problema. 

 Certamente o maquinário celular moderno, a aparelh agem da 

replicação de DNA e síntese de proteínas, tem todas  as características de 

uma máquina altamente evoluída e especialmente proj etada. Vimos como ela 

é impressionante como um dispositivo preciso de arm azenamento de dados. 

No seu próprio nível de ultraminiaturização, possui  o mesmo grau de 

elaboração e complexidade de design que em uma esca la maior encontramos 

no olho humano. Quem já refletiu sobre o assunto co ncorda que um 

mecanismo tão complexo quanto o olho humano não pod eria surgir por meio 

da seleção de um só passo. Infelizmente, o mesmo pa rece valer pelo menos 

para partes da aparelhagem do maquinário celular pe lo qual o DNA se 

replica, e isto se aplica não só às células de cria turas avançadas como 

os humanos e as amebas,mas também a criaturas relat ivamente mais 

primitivas como as bactérias e as algas azuis. 

 Portanto, a seleção cumulativa pode fabricar compl exidade, e a 

seleção de um só passo, não. Mas a seleção cumulati va não pode funcionar 

a menos que haja alguma máquina de replicação e um poder replicador 



mínimos, e a única máquina de replicação que conhec emos parece ser 

complexa demais para ter surgido por meio de algo m enor do que muitas 

gerações de seleção cumulativa! Há quem veja isto c omo uma falha 

fundamental e, toda a teoria do relojoeiro cego. Ju lgam que essa é a 

prova definitiva de que tem de ter havido originalm ente um designer, não 

um relojoeiro cego, mas um relojoeiro sobrenatural presciente. Talvez, 

argumenta-se, o Criador não controle a sucessão cot idiana dos eventos 

evolutivos; talvez ele não tenha moldado os tigres e os carneiros, talvez 

não tenha feito uma árvore, mas ele realmente insta lou o maquinário 

original da replicação e o poder de replicação, o m aquinário original de 

DNA e proteínas que possibilitou a seleção cumulati va e, portanto, toda a 

evolução. 

 Este é um argumento claramente fraco; de fato, ele  próprio se 

refuta. A complexidade organizada é o que está send o difícil explicar. 

Assim que somos autorizados simplesmente a postular  a complexidade 

organizada, mesmo que apenas a complexidade organiz ada da máquina 

replicadora de DNA/proteína, é relativamente fácil invocá-la como 

geradora de mais complexidade organizada. Esse, de fato, é o tema deste 

livro. Mas é claro que qualquer Deus capaz de elabo rar inteligentemente 

algo tão complexo quanto a máquina replicadora de D NA/proteína deve ter 

sido no mínimo tão complexo e organizado quanto a p rópria máquina. Muito 

mais ainda se o supusermos adicionalmente capaz de funções tão avançadas 

quanto ouvir preces e perdoar pecados. Explicar a o rigem da máquina de 

DNA/proteína invocando um Designer sobrenatural é n ão explicar 

absolutamente nada, visto que a origem do Designer fica inexplicada. É 

preciso dizer algo como "Deus sempre existiu" e, se  nos permitirmos esse 

tipo de saída preguiçosa, também podemos muito bem afirmar que "o DNA 

sempre existiu" ou "a vida sempre existiu", e acabo u-se o problema. 

 Quanto mais pudermos deixar de invocar milagres, g randes 

improbabilidades, coincidências fantásticas, grande s eventos fortuitos, e 

quanto mais minuciosamente pudermos desmembrar gran des eventos fortuitos 

em uma série cumulativa de pequenos eventos fortuit os, mais satisfatórias 

nossas explicações hão de ser para as mentes racion ais. Mas neste 

capítulo estamos indagando quanto nos é permitido p ostular de 

improbabilidade e milagre para um único evento. Qua l é o maior evento 

único de pura coincidência, de pura e autêntica sor te milagrosa, que nos 

é permitido supor em nossas teorias e ainda assim a firmar que temos uma 

explicação satisfatória para a vida? Para que um ma caco escreva "Methinks 

it is like a weasel" por acaso, a quantidade de sor te necessária é bem 



grande, mas ainda mensurável. Calculamos que a prob abilidade é de uma em 

10 milhares de milhões de milhões de milhões de mil hões de milhões de 

milhões (10 40*). Ninguém pode realmente compreende r nem imaginar um 

número assim tão grande, e simplesmente pensamos ne sse grau de 

improbabilidade como sendo sinônimo de impossível. Mas embora não 

possamos compreender esses níveis de improbabilidad e em nossa mente, não 

devemos nos apavorar com eles. O número 10 40 3 pode ser enorme, mas ainda 

assim somos capazes de escrevê-lo e de usá-lo em cá lculos. Afinal de 

contas, existem números ainda maiores: 10 46 4, por exemplo, não é só 

maior; é preciso somar 10 40* vários milhões de vez es para se obter 10 

46**. E se pudéssemos de algum modo reunir um grupo  de 10 46** macacos, 

cada qual com uma máquina de escrever? Surpresa: um  deles tranqüilamente 

datilografaria "Methinks it is like a weasel" - out ro quase com certeza 

escreveria "Penso, logo existo". O problema, obviam ente, é que não 

poderíamos reunir tantos macacos. Se toda a matéria  do universo se 

transformasse em carne de macaco, ainda assim não o bteríamos um número 

suficiente deles. O milagre de um macaco datilograf ar "Methinks it is 

like a weasel" é quantitativamente grande demais, m ensuravelmente grande 

demais, para que o admitamos em nossas teorias sobr e o que de fato 

acontece. Mas não poderíamos saber disso antes de p arar e efetuar o 

cálculo. 

  

  Existem, portanto, alguns níveis de pura sorte, g randes demais 

não só para a insignificante imaginação humana, mas  também para serem 

admitidos em nossos cálculos frios e práticos sobre  a origem da vida. 

Mas, repetindo a questão, que nível de sorte, que g rau de milagre nos é 

permitido postular? Não fujamos à questão só porque  estamos na esfera dos 

números imensos. Essa é uma questão perfeitamente v álida, e podemos pelo 

menos tomar nota do que precisaríamos saber para ca lcular a resposta. 

  Agora, eis uma idéia fascinante: a resposta para nossa 

pergunta - quanta sorte nos é permitido postular - depende de o nosso 

planeta ser o único com vida ou de a vida ser abund ante por todo o 

universo. A única coisa que sabemos com certeza é q ue a vida surgiu uma 

vez, aqui neste planeta. Mas não temos a mínima idé ia quanto à existência 

de vida em outras partes do universo. É totalmente possível que não haja. 

Já houve quem calculasse que tem de haver vida em o utras partes, 

argumentando como a seguir (só indicarei a falácia mais adiante). Existem 
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provavelmente no mínimo 10 20 5 planetas (ou seja, 100 bilhões de bilhões) 

mais ou menos apropriados no universo. Sabemos que a vida surgiu na 

Terra, portanto ela não pode ser assim tão improváv el. Assim, é quase 

inescapável que pelo menos entre alguns desses bilh ões de bilhões de 

outros planetas exista vida. 

  

  A falha nesse argumento está em inferir que, como  a vida 

surgiu aqui, ela não pode ser tão terrivelmente imp rovável. Nota-se que 

essa inferência contém a suposição implícita de que  qualquer coisa que 

aconteceu na Terra provavelmente ocorreu em outras partes do universo, só 

que essa suposição não pode ser feita. Em outras pa lavras, esse tipo de 

argumento estatístico, de que tem de haver vida em outras partes do 

universo porque existe vida aqui, está usando como pressuposto justamente 

aquilo que precisa ser provado. Isto não significa que a conclusão de que 

existe vida por todo o universo é necessariamente e rrada (meu palpite é 

que ela provavelmente está certa); significa, apena s, que esse argumento 

específico que levou a essa conclusão não é argumen to, apenas suposição. 

 Para conduzir nossa discussão, adotemos por ora a suposição 

alternativa de que a vida surgiu apenas uma única v ez, aqui na Terra. É 

tentador objetar a esta suposição por motivos emoci onais: essa idéia não 

soa terrivelmente medieval? Não lembra a época em q ue a Igreja ensinava 

que nossa Terra era o centro do universo e que as e strelas eram apenas 

pontinhos de luz colocados no céu para nosso deleit e (ou, numa presunção 

ainda mais absurda, que as estrelas se dão o trabal ho de exercer 

influências astrológicas sobre nossas humildes vida s)? Que grandessíssima 

pretensão supor que, de todos os bilhões de bilhões  de planetas no 

universo, este nosso mundinho nos confins de nosso Sistema Solar no fim 

de mundo que é a nossa galáxia foi exclusivamente e scolhido para abrigar 

a vida! Por que cargas-d'água deveria ter sido o no sso planeta? 

  Infelizmente - pois acho esplêndido termos escapa do da 

tacanhice da Igreja medieval e desprezo os astrólog os modernos - a 

retórica do parágrafo anterior sobre a Terra ser ap enas um rincão sem 

importância no universo é apenas retórica vazia. É totalmente possível 

que este nosso remoto planeta seja mesmo o único a abrigar a vida. 

Acontece que, se houvesse apenas um planeta que alg uma vez abrigasse a 

vida, teria de ser o nosso, pela boa razão de que n ós estamos aqui 

discutindo a questão! Se a origem da vida for um ev ento tão improvável 

que ocorreu em apenas um único planeta no universo,  então a Terra tem de 
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ser esse planeta. Portanto, não podemos usar o fato  de a Terra abrigar 

vida para concluir que é provável a vida ter surgid o em outro planeta. 

Seria um argumento circular. Precisamos de argument os independentes sobre 

quanto é fácil ou difícil a vida originar- se em um  planeta antes mesmo 

de começarmos a responder à questão de quantos outr os planetas do 

universo têm vida. 

  Mas esta não é nossa questão inicial. Nossa pergu nta era: 

quanta sorte podemos supor em uma teoria da origem da vida na Terra? 

Afirmei que a resposta depende de a vida ter surgid o uma única vez ou 

muitas vezes. Comecemos dando um nome à probabilida de, por menor que 

seja, de a vida originar-se em um planeta aleatoria mente designado de 

algum tipo específico. Chamemos esse número de prob abilidade de geração 

espontânea, ou PGE. É a PGE que obteremos se consul tarmos nossos manuais 

de química ou se lançarmos centelhas através de mis turas plausíveis de 

gases atmosféricos em nosso laboratório e calcularm os as probabilidades 

de moléculas replicadoras surgirem espontaneamente em uma atmosfera 

planetária típica. Suponhamos que nosso melhor palp ite para a PGE é algum 

número muito, mas muito pequeno - digamos, uma em 1  bilhão. Obviamente, é 

uma probabilidade tão pequena que não temos a mínim a esperança de 

duplicar um evento tão fantasticamente fortuito e m ilagroso como a origem 

da vida em nossos experimentos de laboratório. Mas se supusermos, como é 

nosso direito para fins de argumentação, que a vida  se originou apenas 

uma vez no universo, então nos é permitido postular  uma grande sorte em 

uma teoria porque existem numerosos planetas no uni verso onde a vida 

também poderia ter se originado. Se, como afirma um a estimativa, existem 

100 bilhões de bilhões de planetas, isto é 100 bilh ões de vezes maior do 

que até a baixíssima PGE que postulamos. Para concl uir este argumento, a 

máxima quantidade de sorte que nos é permitido supo r antes de rejeitar 

uma teoria específica da origem da vida tem a proba bilidade de uma em N, 

sendo N o número de planetas apropriados no univers o. No termo 

"apropriado" há muita coisa escondida, mas estabele çamos um limite máximo 

de uma em 100 bilhões de bilhões para a máxima quan tidade de sorte que 

este argumento nos permite supor. 

 Pensemos no que isso significa. Procuremos um quím ico e peçamos 

a ele: pegue seus livros e sua máquina de calcular,  aponte o lápis e afie 

o raciocínio, encha sua cabeça com fórmulas e seus frascos com metano, 

amônia, hidrogênio, dióxido de carbono e todos os o utros gases que se 

pode esperar que existam em um planeta sem vida pri mitivo; cozinhe tudo 

junto, passe raios por suas atmosferas simuladas e centelhas de 



inspiração pelo seu cérebro, faça valer todos os en genhosos métodos da 

química e nos forneça sua melhor estimativa como qu ímico para a 

probabilidade de que um planeta típico venha a gera r espontaneamente uma 

molécula auto-replicadora. Ou, em outras palavras: quanto teremos de 

esperar antes que eventos químicos aleatórios no pl aneta, a colisão 

térmica aleatória de átomos e moléculas, venha a re sultar em uma molécula 

auto-replicadora? 

Os químicos não sabem responder a essa pergunta. A maioria dos 

químicos modernos provavelmente diria que teríamos de esperar muito tempo 

pelos padrões da duração da vida humana, mas talvez  não tanto pelos 

padrões do tempo cosmológico. A história fóssil da Terra indica que temos 

cerca de 1 bilhão de anos - "um éon", na convenient e definição moderna - 

para usar em nossas suposições, pois esse é aproxim adamente o tempo que 

decorreu entre a origem da Terra há cerca de 4,5 bi lhões de anos e a era 

dos primeiros organismos fósseis. Mas o importante em nosso argumento do 

"número de planetas" é que, mesmo se o químico diss esse que teríamos de 

esperar por um "milagre", esperar por 1 bilhão de b ilhões de anos - muito 

mais tempo do que a existência do universo-, ainda assim poderíamos 

aceitar esse veredicto com serenidade. Provavelment e existem mais de 1 

bilhão de bilhões de planetas disponíveis no univer so. Se cada um deles 

durar tanto quanto a Terra, isso nos dá mais ou men os 1 bilhão de bilhões 

de bilhões de anos-planeta para usar na nossa supos ição. É perfeitamente 

suficiente! Um milagre traduzido em políticas práti cas por uma operação 

de multiplicação. 

  Existe nesse argumento uma suposição oculta. Bem,  na verdade, 

existem várias, mas quero discorrer sobre uma delas  especificamente. É a 

suposição de que, uma vez tendo-se originado a vida  (isto é, replicadores 

e seleção cumulativa), ela sempre avança até o pont o em que criaturas 

desenvolvem pela evolução uma inteligência suficien te para especular 

sobre suas origens. Se isto não ocorre, nossa estim ativa sobre a 

quantidade de sorte que nos é permitido postular te m de ser reduzida 

correspondentemente. Para ser mais preciso, a máxim a probabilidade contra 

o surgimento de vida em qualquer planeta que nos é permitido postular em 

nossas teorias é o número de planetas disponíveis n o universo dividido 

pela probabilidade de que a vida, uma vez iniciada,  venha a desenvolver 

pela evolução uma inteligência suficiente para espe cular sobre suas 

próprias origens. 

  



  Pode parecer estranho que "inteligência suficient e para 

especular sobre suas próprias origens" seja uma var iável relevante. Para 

entender por quê, consideremos uma suposição altern ativa. Suponhamos que 

a origem da vida seja um evento muito provável, mas  que a subseqüente 

evolução da inteligência seja extremamente improváv el, requerendo um 

colossal golpe de sorte. Suponhamos que a origem da  inteligência seja tão 

improvável que aconteceu em apenas um planeta no un iverso, muito embora a 

vida tenha começado em muitos planetas. Sendo assim ,como sabemos que 

somos inteligentes o bastante para discutir esta qu estão, sabemos que a 

Terra tem de ser esse planeta. Suponhamos agora que  a origem da vida e a 

origem da inteligência, dado que a vida existe aqui , são, ambas, eventos 

altamente improváveis. Neste caso, a probabilidade de algum planeta, como 

a Terra, ser agraciado com esses dois golpes de sor te é o produto de duas 

probabilidades pequenas: uma probabilidade muito me nor ainda. 

 Tudo indica, em nossa teoria de como viemos a exis tir, que nos 

é permitido postular uma certa ração de sorte. Essa  ração tem, por limite 

máximo, o número de planetas qualificados no univer so. Dada nossa ração 

de sorte, podemos então "gastá-la" como um bem de c onsumo limitado no 

decorrer de nossa explicação sobre nossa existência . Se logo de saída 

gastarmos quase toda a nossa ração de sorte em noss a teoria de como a 

vida começa em um planeta, ficamos com pouquíssima sorte sobrando para 

postular em partes subseqüentes de nossa teoria dig amos, na evolução 

cumulativa dos cérebros e da inteligência. Se não g astarmos toda a nossa 

ração de sorte em nossa teoria da origem da vida, s obrará um pouco para 

gastarmos em nossas teorias sobre a evolução subseq üente, depois que a 

seleção cumulativa estiver atuando. Se quisermos ga star a maior parte da 

nossa ração de sorte em nossa teoria sobre a origem  da inteligência, não 

nos restará muita coisa para gastar em nossa teoria  da origem da vida: 

temos de encontrar uma teoria que torne a origem da  vida quase 

inevitável. Alternativamente, se não precisarmos de  toda a nossa ração de 

sorte para esses dois estágios de nossa teoria, pod emos, de fato, usar o 

excedente para postular a existência de vida em out ras partes do 

universo. 

Meu palpite é que precisamos postular apenas uma pe quena 

quantidade de sorte na evolução subseqüente da vida  e da inteligência 

depois de a seleção cumulativa ter começado adequad amente. A seleção 

cumulativa me parece suficientemente poderosa para,  uma vez iniciada, ter 

tornado provável, se não inevitável, a evolução da inteligência. Isto 

significa que, se quisermos, podemos gastar pratica mente toda a nossa 



ração de sorte postulável em uma única jogada, a no ssa teoria sobre a 

origem da vida em um planeta. Assim, temos à nossa disposição, se 

quisermos usá-las, probabilidades de uma em 100 bil hões de bilhões como 

limite máximo (ou seja, uma em tantos quantos forem  os planetas que 

consideremos disponíveis) para gastar em nossa teor ia da origem da vida. 

Essa é a máxima quantidade de sorte que nos é permi tido postular em nossa 

teoria. Suponhamos que desejamos sugerir, por exemp lo, que a vida começou 

quando tanto o DNA como seu maquinário replicador b aseado em proteína 

surgiram de maneira espontânea e fortuita. Podemos nos permitir o luxo 

dessa teoria extravagante, contanto que a probabili dade de ocorrência 

dessa coincidência em um planeta não seja maior que  uma em 100 bilhões de 

bilhões. 

Essa margem pode parecer grande. Ela provavelmente é ampla para 

conter o surgimento espontâneo de DNA ou RNA. Mas n em de longe nos 

permite prescindir inteiramente da seleção cumulati va. As probabilidades 

contra a formação de um corpo bem estruturado que v oe tão bem quanto uma 

andorinha, ou nade tão bem quanto um golfinho, ou v eja tão bem quanto um 

falcão em um único golpe de sorte - seleção de um s ó passo - são 

estupendamente maiores até do que o número de átomo s no universo, quanto 

mais do que o número de planetas! Não: sem dúvida p recisaremos de uma 

generosa medida de seleção cumulativa em nossas exp licações sobre a vida. 

Mas, embora nos seja permitido, em nossa teoria da origem da 

vida, gastar uma ração máxima de sorte equivalente,  talvez, a uma 

probabilidade de uma em 100 bilhões de bilhões, des confio que não 

precisaremos de mais do que uma pequenina fração de ssa ração. A origem da 

vida num planeta pode ser um evento muitíssimo impr ovável para nossos 

padrões usuais, ou até para os padrões dos laborató rios de química, mas 

ainda assim ser suficientemente provável para ter o corrido não só uma, 

mas muitas vezes, em todo o universo. Podemos consi derar o argumento 

estatístico sobre o número de planetas como um argu mento de último 

recurso. No final deste capítulo apresentarei o arg umento paradoxal de 

que a teoria que procuramos pode, na verdade,parece r improvável, até 

mesmo milagrosa, para nosso juízo subjetivo (devido  ao modo como ele se 

formou). Não obstante, ainda é sensato começarmos b uscando aquela teoria 

da origem da vida que tem o menor grau de improbabi lidade. Se a teoria de 

que o DNA e sua máquina copiadora surgiram espontan eamente é tão 

improvável que nos obriga a supor que a vida é rarí ssima no universo e 

pode ser exclusiva da Terra, nosso primeiro recurso  é tentar encontrar 



uma teoria mais provável. Podemos, então, apresenta r especulações sobre 

modos relativamente prováveis para o início da sele ção cumulativa? 

 A palavra "especular" tem conotações pejorativas, mas elas são 

indesejadas aqui. Não podemos esperar coisa alguma além de especulação 

quando os eventos de que tratamos aconteceram 4 bil hões de anos atrás e, 

ainda por cima, em um mundo que decerto foi radical mente diferente deste 

que conhecemos hoje. Por exemplo, é quase certo que  não havia oxigênio 

livre na atmosfera. Embora a química do mundo possa  ter mudado, isso não 

aconteceu com as leis da química (por isso são cham adas de leis), e os 

químicos modernos conhecem o suficiente dessas leis  para fazer algumas 

especulações bem fundamentadas, especulações que tê m de passar em testes 

rigorosos de plausibilidade impostos pelas leis. Nã o se pode simplesmente 

especular a esmo, de maneira irresponsável, permiti ndo que a imaginação 

corra solta como naquelas insatisfatórias panacéias  da ficção espacial 

que apelam para "hiperimpulsos", "dobras de tempo" e "impulsos de 

improbabilidade infinita". De todas as especulações  possíveis sobre a 

origem da vida, a maioria viola grosseiramente as l eis da química e pode 

ser descartada, mesmo se usarmos sem ressalvas o no sso argumento 

estatístico de último recurso sobre o número de pla netas. A especulação 

seletiva cuidadosa é, portanto, um exercício constr utivo. Mas é preciso 

ser químico para fazê-la. 

 Sou biólogo, e não químico; preciso confiar no ace rto dos 

cálculos feitos por químicos. Cada um deles tem sua  teoria preferida, e 

elas não são poucas. Eu poderia tentar expor todas elas aqui 

imparcialmente. Seria o certo em um livro didático.  Mas este não é um 

livro didático. A idéia básica de O relojoeiro cego  é que não precisamos 

postular um designer para compreender a vida ou qua lquer outra coisa no 

universo. Estamos preocupados aqui com o tipo de so lução que tem de ser 

encontrado, devido ao tipo de problema que defronta mos. Acredito que a 

melhor explicação não será encontrada com um exame de teorias 

específicas, e sim analisando uma que sirva de exem plo de como o problema 

básico - como começou a seleção cumulativa - poderi a ser resolvido. 

 Então, que teoria devo escolher como minha amostra  

representativa? A maioria dos manuais dá grande imp ortância à família de 

teorias baseadas em uma "sopa primordial" orgânica.  Parece provável que a 

atmosfera terrestre antes do advento da vida fosse como a de outros 

planetas que continuam sem vida. Não existia oxigên io, e havia fartura de 

hidrogênio e água, dióxido de carbono, muito provav elmente alguma amônia, 

metano e outros gases orgânicos simples. Os químico s sabem que climas sem 



oxigênio como esses tendem a promover a síntese esp ontânea de compostos 

orgânicos. Montaram em frascos reconstruções em min iatura das condições 

da Terra primeva. Lançaram nos frascos faíscas elét ricas simulando 

raios,e luz ultravioleta, que teria sido muito mais  intensa antes que a 

Terra tivesse uma camada de ozônio para resguardá-l a dos raios solares. 

Os resultados desses experimentos foram empolgantes . Moléculas orgânicas, 

algumas delas dos mesmos tipos gerais que normalmen te são encontrados 

apenas em seres vivos, juntaram-se espontaneamente nesses frascos. Não 

apareceu DNA nem RNA, mas surgiram as matérias-prim as para a construção 

dessas grandes moléculas, chamadas purinas e pirimi dinas. Também 

apareceram as matérias-primas das proteínas, os ami noácidos. O elo 

perdido dessa classe de teorias ainda é a origem da  replicação. Os 

tijolos não se juntaram formando uma cadeia auto-re plicadora como o RNA. 

Talvez um dia ainda o façam. 

 Mas, de qualquer modo, a teoria da sopa primordial  orgânica não 

é a que escolhi para minha ilustração do tipo de so lução que devemos 

procurar. Eu a escolhi em meu primeiro livro, O gen e egoísta, por isso 

pensei aqui em sondar as possibilidades de uma teor ia menos em voga 

(embora recentemente ela tenha começado a ganhar te rreno), que me parece 

ter ao menos uma chance aceitável de ser correta. S ua audácia é atraente, 

e ela ilustra bem as propriedades que qualquer teor ia satisfatória da 

origem da vida deve ter. Trata-se da teoria "minera l inorgânica" do 

químico Graham Cairns-Smith, de Glasgow, proposta p ela primeira vez nos 

anos 1960 e desde então desenvolvida e elaborada em  três livros, o último 

dos quais, Seven Chies to the Origin of Life [Sete pistas para a origem 

da vida],trata a origem da vida como um mistério qu e requer uma solução 

no estilo de Sherlock Holmes. 

 A idéia de Cairns-Smith sobre o maquinário do DNA/ proteína é 

que ele provavelmente surgiu em um período relativa mente recente, talvez 

há apenas 3 bilhões de anos. Antes disso, houve mui tas gerações de 

seleção cumulativa, baseada em algumas entidades re plicadoras muito 

diferentes. Assim que o DNA surgiu, revelou-se tão mais eficiente como 

replicador e tão mais poderoso nos efeitos sobre su a própria replicação 

que o sistema de replicação original que o gerou fo i descartado e 

esquecido. O maquinário moderno do DNA, segundo est a idéia, é um recém-

chegado, um usurpador recente do papel de replicado r fundamental, tendo 

tomado esse papel de um replicador anterior mais to sco. Pode até mesmo 

ter havido toda uma série de usurpações assim, mas o processo de 



replicação original tem de ter sido suficientemente  simples para ter 

surgido por meio do que denominei "seleção de um só  passo". 

 Os químicos dividem sua disciplina em dois ramos p rincipais, a 

química orgânica e a inorgânica. A química orgânica  estuda um elemento 

específico, o carbono. A inorgânica ocupa-se de tod o o resto. O carbono é 

importante e merece ter seu próprio ramo da química , em parte porque a 

química, da vida é inteiramente vinculada ao carbon o, e em parte porque 

as mesmas propriedades que tornam a química do carb ono apropriada à vida 

também a tornam apropriada a processos industriais como os das indústrias 

de plásticos. A propriedade essencial dos átomos de  carbono que os tornam 

tão favoráveis à vida e à sintetização industrial é  sua capacidade de 

unir-se e formar um repertório ilimitado de diferen tes tipos de moléculas 

muito grandes. Outro elemento que apresenta algumas  dessas mesmas 

propriedades é o silício. Embora a química da vida moderna radicada na 

Terra seja totalmente ligada ao carbono, pode não s e aplicar a todas as 

partes do universo, e talvez não tenha sempre aplic ado à Terra. Cairns-

Smith supõe que a vida original em nosso planeta ba seou-se em cristais 

inorgânicos auto- replicadores como os silicatos. S e isso for verdade, os 

replicadores orgânicos, culminando com o DNA, devem  ter posteriormente 

assumido ou usurpado esse papel. 

 Cairns-Smith procura mostrar a plausibilidade gera l dessa idéia 

de "usurpação". Um arco de pedra, por exemplo, é um a estrutura estável 

capaz de sustentar sua formação por muitos anos mes mo sem ter sido 

cimentado. Construir uma estrutura complexa pela ev olução é como tentar 

construir um arco sem cimento podendo tocar em apen as uma pedra por vez. 

Se pensarmos nessa tarefa com ingenuidade, ela não poderá ser cumprida. O 

arco se sustentará assim que a última pedra estiver  colocada, mas os 

estágios intermediários são instáveis. Mas é facíli mo construir o arco 

quando nos é permitido subtrair pedras além de adic ioná-las. Começa-se 

construindo uma pilha sólida de pedras, depois se c onstrói o arco 

assentado no topo desse alicerce sólido. Quando o a rco estiver totalmente 

em posição, incluindo a pedra vital em seu topo, é só remover com cuidado 

as pedras do alicerce e, com um pouco de sorte, o a rco continuará em pé. 

Stonehenge é incompreensível até percebermos que se us construtores usaram 

algum tipo de andaime, ou talvez rampas de terra, q ue não estão mais lá. 

Só vemos o produto final, sendo preciso imaginar o andaime. Analogamente, 

DNA e proteína são dois pilares de um arco elegante  e estável, que 

persiste desde que todas as suas partes existam sim ultaneamente. É 

difícil conceber que ele tenha surgido por algum pr ocesso passo a passo, 



a menos que algum andaime anterior tenha desapareci do completamente. Esse 

próprio andaime deve ter sido construído por uma fo rma anterior de 

seleção cumulativa, cuja natureza só podemos imagin ar. Mas ele deve ter 

sido baseado em entidades replicadoras com poder so bre seu próprio 

futuro. 

Cairns-Smith supõe que os replicadores originais fo ram cristais 

de materiais inorgânicos, como os encontrados nas a rgilas e barros. Um 

cristal é apenas um grande conjunto ordenado de áto mos ou moléculas em 

estado sólido. Devido a propriedades que podemos co nceber como suas 

"formas" os átomos e as moléculas pequenas tendem n aturalmente a se 

aglomerar de maneira fixa e ordenada. Quase como se  eles "quisessem" se 

encaixar de um modo específico, mas essa ilusão é a penas uma conseqüência 

inadvertida de suas propriedades. Seu modo "preferi do" de se encaixar 

configura todo o cristal. Também implica que, mesmo  em um grande cristal 

como o diamante, qualquer de suas partes é exatamen te igual a qualquer 

outra parte, exceto quando existem falhas. Se pudés semos encolher até a 

escala atômica, veríamos fileiras quase intermináve is de átomos 

estendendo-se para o horizonte em linhas retas - ga lerias de repetição 

geométrica. 

Como é na replicação que estamos interessados, a pr imeira coisa 

que temos de saber é: os cristais podem replicar su a estrutura? Os 

cristais são feitos de uma infinidade de camadas de  átomos (ou 

equivalente), e cada camada se forma sobre a camada  inferior. Os átomos 

(ou íons; não precisamos nos preocupar com a difere nça) flutuam 

livremente em solução, mas se por acaso encontrarem  um cristal, sua 

tendência natural é encaixar-se numa posição especí fica na superfície do 

cristal. Uma solução de sal comum contém íons de só dio e de cloreto 

colidindo uns contra os outros de modo mais ou meno s caótico. Um cristal 

de sal comum é um conjunto compacto e ordenado de í ons de sódio 

alternados com íons de cloreto, posicionados de mod o a formar ângulos 

retos. Quando acontece de íons flutuando na água co lidirem com a 

superfície dura do cristal, eles tendem a aderir. E  aderem justamente nos 

lugares certos para produzir o acréscimo de uma nov a camada ao cristal, 

idêntica à camada inferior. Portanto, assim que um cristal começa, ele 

cresce, sendo cada uma de suas camadas igual à infe rior. 

Às vezes, cristais começam a formar-se espontaneame nte na 

solução. Outras vezes eles têm de ser "semeados" po r partículas de poeira 

ou por pequenos cristais caídos de algum outro luga r. Cairns-Smith sugere 

que façamos o experimento descrito a seguir. Dissol ve-se em água muito 



quente uma grande quantidade de hipossulfito de sód io, o fixador usado em 

fotografia, deixa-se a solução esfriar, com cuidado  para que não caia 

nela nenhuma partícula de pó. A solução está então "supersaturada", 

pronta para produzir cristais, mas sem "sementes" d e cristais para 

desencadear o processo. Em Seven Chies to the Origi n of Life, Cairns-

Smith orienta: 

  

 Remova cuidadosamente a tampa do béquer, coloque u m pedaço 

minúsculo de cristal de hipossulfito de sódio na su perfície da solução e 

observe admirado o que acontece. Seu cristal cresce  visivelmente; 

fragmenta-se de quando em quando, e os pedaços tamb ém crescem [...]. Logo 

o béquer estará abarrotado de cristais, alguns medi ndo vários 

centímetros. E então, depois de alguns minutos, tud o pára. A solução 

mágica perdeu seu poder - mas se você quiser outra apresentação, é só 

tornar a aquecer e resfriar o béquer [...] estar su persaturado significa 

que há mais ingredientes dissolvidos do que deveria  haver [...] a solução 

supersaturada fria praticamente não sabia o que faz er. Foi preciso 

"ensiná-la" adicionando um pedaço de cristal que ti nha de antemão suas 

unidades acondicionadas (bilhões e bilhões delas) d o modo característico 

dos cristais de hipossulfito de sódio. A solução te ve de ser semeada. 

  

  Algumas substâncias químicas têm o potencial de s e cristalizar 

de dois modos alternativos. O grafite e o diamante,  por exemplo, são 

ambos cristais de carbono puro. Seus átomos são idê nticos. As duas 

substâncias diferem entre si apenas no padrão geomé trico de 

acondicionamento dos átomos de carbono. Nos diamant es, os átomos de 

carbono aglomeram-se num padrão tetraédrico que é e xtremamente estável. 

Por isso os diamantes são tão duros. No grafite, os  átomos de carbono 

ordenam-se em hexágonos planos formando camadas sob repostas. A união 

dessas camadas é fraca, por isso elas deslizam umas  sobre as outras, 

tornando o grafite tão escorregadio que é usado com o lubrificante. 

Infelizmente não podemos cristalizar diamantes "sem eando-os" em uma 

solução, como fazemos com o hipossulfito de sódio. Se pudéssemos, 

ficaríamos ricos - não, pensando bem, não ficaríamo s, pois qualquer 

idiota poderia fazer o mesmo. 

 Suponhamos agora que temos uma solução supersatura da de alguma 

substância, semelhante ao hipossulfito de sódio na avidez por 

cristalizar-se em solução, e semelhante ao carbono na capacidade de 

cristalizar-se de duas maneiras. Uma dessas maneira s poderia ser mais ou 



menos parecida com a do grafite, com os átomos disp ostos em camadas, 

produzindo pequenos cristais planos, enquanto a out ra maneira gera 

cristais em blocos grandes, com formato como o dos diamantes. Agora 

colocamos simultaneamente em nossa solução supersat urada um minúsculo 

cristal plano e um minúsculo cristal em bloco. Pode mos descrever o que 

aconteceria elaborando a descrição do experimento d e Cairns-Smith com o 

hipossulfito de sódio. Observamos admirados o que a contece. Nossos dois 

cristais crescem visivelmente: eles se partem de qu ando em quando, e os 

pedaços também crescem. Cristais planos originam um a população de 

cristais planos. Cristais em blocos originam uma po pulação de cristais em 

blocos. Se um tipo de cristal mostrar alguma tendên cia a crescer e 

partir-se mais rapidamente do que o outro, teremos um tipo simples de 

seleção natural. Mas o processo ainda carece de um ingrediente crucial 

para gerar a mudança evolutiva. Esse ingrediente é a variação 

hereditária, ou algo equivalente. Em vez de apenas dois tipos de cristal, 

tem de haver toda uma série de variantes secundária s que formam linhagens 

de formas semelhantes e que às vezes "sofram" mutaç ão produzindo novas 

formas. Os cristais reais têm alguma coisa que corr esponda à mutação 

hereditária? 

 Argilas, barros e rochas são feitos de minúsculos cristais. 

Eles são abundantes na Terra, e provavelmente sempr e foram. Observando a 

superfície de alguns tipos de argilas e outros mine rais com um 

microscópio eletrônico de varredura, a visão é espa ntosa e bela. Os 

cristais crescem como fileiras de flores ou cactos,  jardins de pétalas de 

rosa inorgânicas, minúsculas espirais como cortes t ransversais de plantas 

suculentas, eriçados tubos de órgãos, complexas for mas angulares dobradas 

como uma miniatura cristalina de origami, formas si nuosas como excremento 

de minhoca ou pasta de dente espremida do tubo. Os padrões ordenados 

tornam-se ainda mais fascinantes em graus de amplia ção maiores. Em graus 

que revelam a verdadeira posição dos átomos, vemos que a superfície do 

cristal apresenta a mesma regularidade de uma peça de tweed em padrão 

espinha de peixe. Mas - e este é o aspecto crucial - existem falhas. Bem 

no meio de um trecho de espinha de peixe ordenada p ode haver um pedaço 

idêntico ao resto, exceto pelo fato de virar-se em um ângulo diferente, 

fazendo com que a "trama" siga outra direção. Ou a trama pode estar 

disposta na mesma direção, mas cada fileira "escorr egou" um pouco para o 

lado. Quase todos os cristais que ocorrem naturalme nte têm falhas. E 

quando uma falha aparece, tende a ser copiada à med ida que camadas 

subseqüentes de cristal incrustam-se sobre ela. 



  

  As falhas podem ocorrer em qualquer parte da supe rfície do 

cristal. Quem (como eu) gosta de raciocinar do pont o de vista da 

capacidade de armazenamento de informação, pode ima ginar o número enorme 

de diferentes padrões de falhas que poderiam ser cr iadas na superfície de 

um cristal. Todos aqueles cálculos sobre inserir o Novo Testamento no DNA 

de uma única bactéria poderiam ser feitos com efeit os igualmente 

impressionantes para quase qualquer cristal. O que o DNA tem a mais do 

que os cristais normais é um meio pelo qual suas in formações podem ser 

lidas. Deixando de lado o problema da leitura de da dos, poderíamos 

facilmente conceber um código arbitrário pelo qual as falhas na estrutura 

atômica do cristal indicassem números binários. Pod eríamos então inserir 

vários Novos Testamentos em um cristal mineral do t amanho de uma cabeça 

de alfinete. Em escala maior, isso é essencialmente  o modo como as 

informações musicais são armazenadas na superfície de um disco a laser. 

As notas musicais são convertidas, por computador, em números binários. 

Usa-se um laser para gravar um padrão de minúsculas  falhas na superfície 

lisa como vidro do disco. Cada um desses pequeninos  orifícios gravados 

corresponde a um 1 binário (ou a um 0, os rótulos s ão arbitrários). 

Quando pomos o disco para tocar, outro feixe de las er "lê” os padrões de 

falhas, e um computador especializado contido no ap arelho de cd traduz os 

números binários novamente para vibrações sonoras, que são amplificadas 

para que possamos ouvi-las. 

 Embora os aparelhos de CD sejam usados hoje [i.e. 1986] 

principalmente para música, poderíamos acondicionar  toda a Enciclopédia 

Britânica em um deles, e ler a obra usando a mesma técnica de laser. As 

falhas atômicas no cristal são muito menores do que  os orifícios gravados 

na superfície de um disco a laser, portanto os cris tais potencialmente 

podem acondicionar mais informações em uma determin ada área. De fato, as 

moléculas de DNA, cuja capacidade de armazenar info rmações já nos 

impressionou, assemelham-se um pouco aos próprios c ristais. Embora 

teoricamente os cristais de argila pudessem armazen ar as mesmas 

quantidades prodigiosas de informação que o DNA e o s discos a laser, 

ninguém está sugerindo que alguma vez esses cristai s tenham feito isso. O 

papel da argila e outros cristais minerais na teori a é atuar como os 

replicadores originais de "baixa tecnologia", aquel es que foram por fim 

substituídos pelo DNA de alta tecnologia. Eles se f ormam espontaneamente 

nas águas de nosso planeta sem o "maquinário" elabo rado requerido pelo 

DNA. E desenvolvem falhas espontaneamente, das quai s algumas podem ser 



replicadas em camadas subseqüentes do cristal. Se f ragmentos de cristal 

com as falhas apropriadas se desmembrassem, podería mos imaginá-los 

atuando como "sementes" para novos cristais, cada q ual "herdando" o 

padrão de falhas de seu "genitor". 

Temos, assim, um quadro especulativo dos cristais m inerais da 

Terra primitiva mostrando algumas das propriedades de replicação, 

multiplicação, hereditariedade e mutação que teriam  sido necessárias para 

dar início a alguma forma de seleção cumulativa. Es tá faltando ainda um 

ingrediente de "poder": a natureza dos replicadores  tem de ter 

influenciado de algum modo sua própria probabilidad e de serem replicados. 

Quando falávamos de replicadores no plano abstrato,  vimos que o “poder" 

poderia simplesmente consistir em propriedades dire tas do próprio 

replicador, propriedades intrínsecas como a "aderên cia". Nesse nível 

elementar, o termo "poder" não parece justificado. Eu o uso apenas em 

razão do que ele pode tornar-se em estágios posteri ores da evolução: o 

poder das presas de uma serpente, por exemplo, de p ropagar o código do 

DNA correspondente às presas (por suas conseqüência s indiretas sobre a 

sobrevivência da serpente). Independentemente de os  replicadores 

originais de baixa tecnologia terem sido cristais m inerais ou precursores 

orgânicos diretos do próprio DNA, podemos supor que  o "poder" que 

exerceram foi direto e elementar, como a aderência.  As alavancas 

avançadas do poder, como as presas de uma serpente ou a flor de uma 

orquídea, vieram muito depois. 

 O que "poder" significaria para a argila? Que prop riedades 

acidentais da argila poderiam influenciar a probabi lidade de que ela, a 

mesma variedade de argila, se propagasse pelo seu e ntorno? As argilas 

compõem-se de matérias-primas químicas como o ácido  silícico e íons de 

metais que existem em solução nos rios e riachos, t endo sido dissolvidos 

"desintegrados" de rochas existentes rio acima. Nas  condições certas, 

eles mais adiante tornam a cristalizar-se em soluçã o, formando argilas. 

(Na verdade, neste caso o "rio" mais provavelmente é a água que emana em 

gotas do solo e não um rio caudaloso. Mas, para sim plificar, continuarei 

a usar o termo geral "rio".) A possibilidade de um tipo específico de 

cristal formar-se depende, entre outras coisas, do ritmo e do padrão da 

correnteza do rio. Mas os depósitos de argila també m podem influenciar a 

correnteza do rio. Fazem isso inadvertidamente alte rando o nível, a forma 

e a textura do solo através do qual a água flui. Co nsideremos uma 

variante de argila que por acaso tem a propriedade de remodelar a 

estrutura do solo de modo a acelerar a correnteza. A conseqüência é que a 



argila em questão é lavada vezes sem conta. Esse ti po de argila, por 

definição, não é muito "bem-sucedido". Outra argila  malsucedida seria 

aquela que mudasse a correnteza de modo que uma var iante rival fosse 

favorecida. 

 Obviamente não estamos querendo dizer que as argil as "querem" 

continuar existindo. Estamos sempre falando apenas de conseqüências 

fortuitas, eventos decorrentes de propriedades que o replicador por acaso 

possui. Consideremos uma outra variante de argila: ela por acaso 

desacelera a correnteza de modo que a futura deposi ção do seu próprio 

tipo de argila é intensificada. Está claro que esta  segunda variante 

tenderá a se tornar comum, pois ela por acaso manip ula a correnteza em 

"benefício" próprio. Ela será uma variante "bem-suc edida" de argila. Mas 

até agora estamos lidando apenas com a seleção de u m só passo. Alguma 

forma de seleção cumulativa poderia ocorrer? 

 Aprofundando nossa especulação, suponhamos que uma  variante de 

argila melhora suas chances de ser depositada repre sando os rios. Essa é 

uma conseqüência inadvertida da estrutura de defeit os específica dessa 

argila. Em qualquer rio onde exista esse tipo de ar gila formam-se grandes 

lagos rasos de água parada acima das barragens, e o  fluxo principal de 

água é desviado para um novo curso. Nesses lagos pa rados, deposita-se 

mais desse mesmo tipo de argila. Uma sucessão desse s lagos rasos 

prolifera ao longo de qualquer rio que por acaso es teja “infectado" por 

cristais semeados por esse tipo de argila. Como o f luxo principal do rio 

é desviado, durante a estação seca os lagos rasos t endem a secar. A 

argila, crestada ao sol, fragmenta-se, e as camadas  superiores são 

sopradas pelo vento em forma de poeira. Cada partíc ula desse pó herda a 

estrutura de defeitos característica da argila geni tora que fez o 

represamento, a estrutura que lhe deu suas propried ades represadoras. Por 

analogia com a informação genética que chove de meu  salgueiro e desce 

pelo canal, poderíamos dizer que a poeira transport a "instruções" para o 

represamento de rios e, em última análise, para a p rodução de mais 

poeira. A poeira dispersa-se vastamente com o vento , e existe uma boa 

chance de que algumas de suas partículas venham a p ousar em outro rio, 

até então não "infectado" com as sementes desse tip o de argila 

represadora. Uma vez infectado pelo tipo específico  de poeira, um novo 

rio passa a cultivar cristais da argila represadora , recomeçando todo o 

ciclo de depósito, represamento, secagem e erosão. 

  



  Chamar isso de ciclo "vital" seria fazer uma pres suposição 

infundada; mas é um tipo de ciclo, e tem em comum c om os verdadeiros 

ciclos vitais a capacidade de iniciar a seleção cum ulatíva. Já que os 

rios estão infectados por "sementes" da poeira traz ida de outros rios, 

podemos classificar os rios segundo uma ordem de "a scendência" e 

“descendência". A argila que está barrando as águas  no rio B chegou ali 

na forma de cristais de poeira trazidos pelo vento do rio A. Finalmente, 

os lagos do rio B secarão e produzirão poeira, que infectará os rios F e 

P. Com respeito à fonte de sua argila produtora de barragens, podemos 

organizar os rios em "árvores genealógicas". Cada r io infectado tem um 

rio pai e pode ter mais de um rio "filho". Cada rio  é análogo a um corpo, 

cujo "desenvolvimento" é influenciado por "genes" d e semente de poeira, 

um corpo que por fim gera novas sementes de poeira.  Cada "geração" no 

ciclo começa quando cristais semeadores desmembram- se do rio pai em forma 

de poeira. A estrutura cristalina de cada partícula  de pó é copiada da 

argila presente no rio pai. Ela transmite essa estr utura cristalina ao 

rio filho, onde cresce, multiplica-se e finalmente torna a enviar 

"sementes". 

A estrutura de cristal ancestral preserva-se ao lon go das 

gerações, a menos que ocorra algum erro ocasional n o crescimento do 

cristal, uma alteração ocasional no padrão da dispo sição dos átomos. 

Camadas subseqüentes do mesmo cristal copiarão a me sma falha, e se o 

cristal se partir em dois será gerada uma subpopula ção de cristais 

alterados. E então, se essa alteração aumentar ou d iminuir a eficiência 

do cristal no ciclo de represamento/secagem/erosão,  isso afetará o número 

de cópias que ele terá nas "gerações" subseqüentes.  Os cristais alterados 

poderiam, por exemplo, ter maior tendência a fragme ntar-se ("reproduzir-

se"). A argila formada de cristais alterados poderi a ter maior poder de 

represamento em qualquer uma dentre várias maneiras  bem diversificadas. 

Poderia rachar mais depressa dado um certo grau de exposição ao sol. 

Poderia pulverizar-se mais rapidamente. As partícul as de pó poderiam ser 

mais facilmente levadas pelo vento, como as semente s felpudas do 

salgueiro. Alguns tipos de cristal poderiam induzir  um abreviamento do 

"ciclo vital", e com isso acelerar sua "evolução". Existem muitas 

oportunidades para que "gerações" sucessivas se tor nem progressivamente 

"melhores" no processo de transmissão às gerações s ubseqüentes. Em outras 

palavras, há muitas oportunidades para que ocorra u ma seleção cumulativa 

rudimentar. 

  



  Esses pequenos vôos da imaginação, elaborações do s de Cairns-

Smith, referem-se apenas a um de vários tipos de "c iclo vital" mineral 

que poderia ter dado partida à seleção cumulativa e m sua trajetória 

decisiva. Há outros. Diferentes variedades de crist ais poderiam 

conquistar sua passagem para outros rios não se pul verizando em 

"sementes" de poeira, mas dissecando seus rios de m odo a formar vários 

riachos que se dispersam pela região e acabam por j untar-se a novos 

sistemas fluviais, infectando-os. Algumas variedade s poderiam engendrar 

quedas-d'água que erodissem as rochas mais rapidame nte, acelerando assim 

a solução de matérias-primas necessárias para a pro dução de novas argilas 

rio abaixo. Algumas variedades de cristais poderiam  beneficiar-se 

dificultando as condições para variedades "rivais" que competem por 

matérias-primas. Algumas variedades poderiam tornar -se "predatórias", 

fragmentando variedades rivais e usando seus elemen tos como matérias-

primas. É preciso ter sempre em mente que não exist e nenhuma sugestão de 

planejamento deliberado, seja nestes exemplos da ar gila, seja quando 

falamos da vida baseada em DNA que impera hoje. Aco ntece apenas que o 

mundo tende a encher-se automaticamente daquelas va riedades de argila (ou 

DNA) que calharam de apresentar propriedades que lh es permitem persistir 

e disseminar-se. 

Passemos agora ao próximo estágio da argumentação. Poderia 

ocorrer que algumas linhagens de cristais catalisas sem a síntese de novas 

substâncias que auxiliassem em sua transmissão pela s "gerações". Essas 

substâncias secundárias não teriam tido (não de iní cio, em todo caso) 

suas próprias linhagens de ascendentes e descendent es; teriam sido 

fabricadas a cada geração de replicadores primários . Elas poderiam ser 

vistas como ferramentas das linhagens de cristais r eplicadores, o 

princípio de “fenótipos” primitivos. Para Cairns-Sm ith, moléculas 

orgânicas predominaram entre as "ferramentas" não r eplicadoras dos 

replicadores cristalinos inorgânicos que ele supôs.  Moléculas orgânicas 

são freqüentemente usadas na indústria química inor gânica comercial por 

seus efeitos sobre o fluxo dos fluidos e sobre a de sintegração ou 

crescimento de partículas inorgânicas: enfim, exata mente o tipo de efeito 

que poderia ter influenciado o "êxito" de linhagens  de cristais 

replicadores. Por exemplo, um mineral argiloso com o adorável nome de 

montmorillonita tende a desintegrar-se na presença de pequenas 

quantidades de uma molécula orgânica com o menos ad orável nome de 

carboximetilcelulose. Por outro lado, quantidades m enores de 

carboximetilcelulose produzem exatamente o efeito o posto, ou seja, ajudam 



a aglutinar partículas de montmorillonita. O tanino , outro tipo de 

molécula orgânica, é usado na indústria petrolífera  para facilitar a 

perfuração da lama. Se as sondas petrolíferas podem  explorar moléculas 

orgânicas para modificar o fluxo da lama e facilita r sua perfuração, não 

há por que a seleção cumulativa não pudesse ter con duzido ao mesmo tipo 

de exploração por minerais auto-replicadores. 

 Neste ponto, a teoria de Cairns-Smith ganha uma es pécie de 

bônus de plausibilidade adicional. Acontece que out ros químicos, apoiando 

teorias mais convencionais sobre a "sopa primordial " orgânica, há muito 

tempo aceitaram que os minerais argilosos teriam si do uma ajuda. Segundo 

um deles (D. M. Anderson) "É amplamente aceito que algumas, talvez 

inúmeras, reações e processos químicos abióticos qu e conduziram à origem, 

na Terra, de microorganismos replicadores ocorreram  nos primórdios da 

história do planeta, em estreita proximidade de min erais argilosos e 

outros substratos inorgânicos". Esse autor prossegu e mencionando cinco 

"funções" dos minerais argilosos no favorecimento d a origem da vida 

orgânica, por exemplo, a "concentração de reagentes  químicos por 

adsorção". Não precisamos discriminar as cinco funç ões aqui, e nem mesmo 

entendê-las. Do nosso ponto de vista, o que importa  é que cada uma dessas 

cinco "funções" dos minerais argilosos pode ser enc arada do ângulo 

oposto, mostrando a estreita associação que pode ex istir entre a síntese 

química orgânica e as superfícies argilosas. Portan to, é um bônus para a 

teoria o fato de replicadores de argila sintetizare m moléculas orgânicas 

e as usarem para seus propósitos. 

 Cairns-Smith discorre, com mais detalhes do que eu  poderia 

inserir aqui, usos anteriores que esses replicadore s de cristal de argila 

poderiam ter tido para proteínas, açúcares e, o mai s importante, para 

ácidos nucléicos como o RNA. Ele aventa a hipótese de que o RNA foi usado 

pela primeira vez para fins puramente estruturais, como as sondas 

petrolíferas usam o tanino ou como nós usamos sabão  e detergentes. 

Moléculas semelhantes ao RNA, devido às suas cadeia s de carga negativa, 

tenderiam a revestir o exterior de partículas de ar gila. Isto está nos 

conduzindo a áreas da química além dos nossos propó sitos. O que importa, 

para nossos objetivos, é que o RNA, ou algo parecid o com ele, existiu 

durante muito tempo antes, de se tornar auto-replic ador. Quando por fim 

ele se tornou auto-replicador, isso ocorreu porque evoluiu nos "genes" de 

cristais minerais um dispositivo para aumentar a ef iciência da fabricação 

do RNA (ou molécula semelhante). Mas, assim que uma  nova molécula auto-

replicadora passou a existir, um novo tipo de seleç ão cumulativa pôde 



ocorrer. Os novos replicadores, que antes eram uma atração secundária no 

show, revelaram-se muito mais eficientes do que os cristais originais, 

cujo papel então assumiram. Evoluíram mais, e por f im aperfeiçoaram o 

código de DNA que hoje conhecemos. Os replicadores minerais originais 

foram descartados como um andaime velho, e toda a v ida moderna evoluiu a 

partir de um ancestral comum relativamente recente,  com um único sistema 

genético uniforme e uma bioquímica em grande medida  também uniforme. 

 Em O gene egoísta especulei que podemos estar agor a no limiar 

de um novo tipo de usurpação genética. Os replicado res de DNA construíram 

para si mesmos "máquinas de sobrevivência" - os cor pos dos organismos 

vivos, inclusive o nosso. Como parte de seu equipam ento, evoluiu nos 

corpos um computador de bordo: o cérebro. O cérebro  desenvolveu pela 

evolução a capacidade de comunicar-se com outros cé rebros por meio de 

linguagem e tradições culturais. Mas o novo meio de  tradição cultural 

abre novas possibilidades para entidades auto-repli cadoras. Os novos 

replicadores não são DNA nem cristais de argila: sã o padrões de 

informação que podem desenvolver-se apenas em céreb ros ou em produtos que 

os cérebros confeccionam artificialmente - livros, computadores etc. Mas, 

dado que cérebros, livros e computadores existem, e sses novos 

replicadores, que batizei de "memes" para distingui -los dos genes, podem 

propagar-se de um cérebro a outro, de um cérebro pa ra um livro, de um 

livro para o cérebro, do cérebro para o computador,  de um computador para 

outro. À medida que se propagam, eles podem se alte rar - sofrem mutação. 

E talvez memes "mutantes" possam exercer os tipos d e influência que aqui 

denomino "poder do replicador". Lembremos que isto significa qualquer 

tipo de influência que afeta sua própria probabilid ade de propagar-se. A 

evolução sob a influência dos novos replicadores - evolução mêmica - está 

na primeira infância. Manifesta-se nos fenômenos qu e chamamos de evolução 

cultural. A evolução cultural é muitíssimo mais ráp ida que a evolução 

baseada no DNA, o que nos leva a pensar ainda mais na idéia de 

"usurpação". E se um novo tipo de replicador está c omeçando a tomar o 

lugar de outro, é concebível que ele venha a progre dir tanto que acabe 

deixando muito para trás seu pai DNA (e sua avó arg ila, se Cairns-Smith 

estiver certo). Caso isso seja verdade, podemos ter  certeza de que os 

computadores estarão na vanguarda. 

 Poderia ocorrer de, algum dia muito distante, comp utadores 

inteligentes especularem sobre suas origens perdida s? Algum deles toparia 

com a herética verdade de que eles se originaram de  uma forma de vida 

anterior muito remota, baseada na química orgânica do carbono - em vez de 



nos princípios eletrônicos baseados no silício de s eus corpos? Um Cairns-

Smith robótico escreverá um livro intitulado A usur pação dos eletrônicos? 

Ele redescobrirá algum equivalente eletrônico da me táfora do arco e 

perceberá que os computadores não poderiam ter surg ido de modo 

espontâneo, tendo se originado obrigatoriamente de algum processo 

anterior de seleção cumulativa? Ele se aprofundará no assunto e 

reconstituirá o DNA como um replicador anterior pla usível, vítima da 

usurpação eletrônica? E terá sagacidade suficiente para supor que até 

mesmo o próprio DNA pode ter sido um usurpador de r eplicadores ainda mais 

remotos e primitivos, os cristais ou silicatos inor gânicos? Se tiver uma 

veia poética, ele verá algum tipo de justiça no ret orno final da vida 

baseada em silício, com o DNA tendo sido não mais d o que um interlúdio, 

mesmo durando mais de três éons? 

 Isto é ficção científica, e provavelmente parece i mprovável 

demais. Não importa. O mais relevante aqui é que, p ara o leitor, a teoria 

de Cairns-Smith e, de fato, todas as outras teorias  da origem da vida 

podem parecer improváveis demais e pouco verossímei s. O leitor acha 

extremamente improváveis a teoria da argila de Cair ns-Smith e a mais 

ortodoxa teoria da sopa primordial orgânica? Parece -lhe que seria 

necessário um milagre para fazer com que átomos col idindo aleatoriamente 

se juntassem formando uma molécula auto-replicadora ? Pois bem: às vezes, 

também tenho essa impressão. Mas examinemos mais a fundo essa questão de 

milagres e improbabilidade. Ao fazê-lo, demonstrare i um aspecto que é 

paradoxal mas, por isso mesmo, ainda mais interessa nte. É o fato de que 

nós, como cientistas, até nos deveríamos preocupar um pouco caso a origem 

da vida não parecesse milagrosa para nossa consciên cia humana. Uma teoria 

que pareça milagrosa (para a consciência humana com um) é exatamente o 

tipo de teoria que deveríamos estar procurando nest a questão específica 

da origem da vida. Este argumento, que equivale a u ma discussão sobre o 

que definimos como milagre, ocupara o resto deste c apitulo. De certa 

forma, é uma extensão do argumento já apresentado s obre os bilhões de 

planetas. 

 Então o que entendemos por milagre? Um milagre é a lgo que 

acontece, mas é extremamente surpreendente. Se uma estátua de mármore da 

Virgem Maria subitamente acenasse para nós, conside raríamos o fato um 

milagre, pois toda a nossa experiência e conhecimen to nos diz que 

estátuas de mármore não se comportam desse modo. Ac abei de pronunciar as 

palavras "Que um raio me atinja neste minuto". Se r ealmente um raio me 

atingisse no mesmo minuto, isso seria considerado m ilagre. Mas, na 



verdade, nenhuma dessas ocorrências seria considera da totalmente 

impossível pela ciência. Seriam simplesmente julgad as muito improváveis - 

a estátua acenando bem mais improvável do que o rai o. Raios atingem 

pessoas. Qualquer um de nós poderia ser atingido po r um, mas a 

probabilidade é baixíssima em um dado minuto (embor a o Guinness Book of 

Records mostre uma interessante fotografia de um ho mem da Virgínia, 

apelidado de pára-raios humano, na qual, atordoado e apreensivo, ele se 

recupera no hospital do sétimo raio que o atingiu).  A única coisa 

milagrosa em minha história hipotética é a coincidê ncia de eu ter sido 

atingido pelo raio justamente ao ter invocado o des astre. 

 Coincidência significa improbabilidade multiplicad a. A 

probabilidade de eu ser atingido por um raio em qua lquer dado minuto de 

minha vida é talvez de uma em 10 milhões, numa esti mativa moderada. A 

probabilidade de eu desejar que um raio me atinja e m qualquer dado minuto 

também é baixíssima. Acabei de fazê-lo, pela única vez nos 23400000 

minutos de minha vida até agora, e duvido que venha  a fazer isso de novo; 

portanto, digamos que essa probabilidade é de uma e m 25 milhões. Para 

calcular a probabilidade conjunta de a coincidência  ocorrer em qualquer 

dado minuto, multiplicamos as duas probabilidades d istintas. Pelos meus 

cálculos aproximados, ela é de uma em 250 trilhões.  Se uma coincidência 

dessa magnitude acontecesse comigo, eu a considerar ia um milagre e 

passaria a tomar mais cuidado com o que falo. Mas, embora a probabilidade 

dessa coincidência seja ínfima, ainda assim podemos  calculá-la. Ela não é 

zero.  

  No caso da estátua de mármore, as moléculas do má rmore sólido 

estão continuamente colidindo umas contra as outras , em direções 

aleatórias. As colisões das moléculas anulam umas à s outras, e por isso é 

que toda a mão da estátua se mantém parada. Mas se,  por pura 

coincidência, acontecer de todas as moléculas se mo verem simultaneamente 

na mesma direção, a mão se mexerá. E se então elas inverterem a direção 

no mesmo momento, a mão se movimentará na direção o posta. Desse modo, é 

possível que uma estátua de mármore acene para nós.  Poderia acontecer. A 

improbabilidade de uma coincidência assim acontecer  é inconcebivelmente 

grande, mas não impossível de calcular. Um colega f ísico fez a gentileza 

de calculá-la para mim. O número é tão grande que t oda a idade do 

universo é pouco tempo para escrever todos os zeros ! Teoricamente, é 

possível uma vaca pular até a lua com mais ou menos  a mesma 

improbabilidade. A conclusão desta parte do argumen to é que podemos fazer 



cálculos em regiões de improbabilidade milagrosa mu ito maiores do que 

podemos imaginar serem plausíveis. 

 Examinemos esta questão do que pensamos ser plausí vel, O que 

podemos imaginar como plausível situa-se numa faixa  estreita no meio de 

um espectro muito mais amplo do que realmente é pos sível. Às vezes ela é 

mais estreita do que aquilo que existe de fato. Pod emos fazer uma boa 

analogia com a luz. Nossos olhos são formados para lidar com uma faixa 

estreita de freqüências eletro- magnéticas (as que chamamos de luz), em 

algum trecho intermediário do espectro que vai das ondas longas de rádio 

em um extremo aos curtos raios X no outro. Não pode mos ver os raios fora 

da estreita faixa de luz, mas podemos fazer cálculo s sobre eles, e 

construir instrumentos para detectá-los. Do mesmo m odo, sabemos que as 

escalas de tamanho e tempo estendem-se em ambas as direções muito além do 

alcance da nossa visualização. Nossa mente não é ca paz de lidar com as 

grandes distâncias abordadas pela astronomia nem co m as pequenas 

distâncias da esfera da física atômica, mas podemos  representar essas 

distâncias com símbolos matemáticos. Nossa mente nã o consegue imaginar um 

intervalo de tempo tão breve quanto um picossegundo , mas podemos fazer 

cálculos com picossegundos e construir computadores  capazes de calcular 

em picossegundos. Nossa mente não pode imaginar um intervalo de tempo tão 

longo quanto 1 milhão de anos, muito menos os milha res de milhões de anos 

que os geólogos computam rotineiramente. 

 Assim como nossos olhos só enxergam aquela faixa e streita de 

freqüências eletromagnéticas com que a seleção natu ral equipou nossos 

ancestrais para enxergar, também o nosso cérebro é construído para lidar 

com faixas estreitas de tamanhos e tempos. Presumiv elmente, nossos 

ancestrais não tinham necessidade de lidar com tama nhos e tempos fora da 

faixa estreita que abrange os assuntos práticos cot idianos, por isso 

nunca evoluiu em nosso cérebro a capacidade de imag iná-los. Provavelmente 

é significativo que o tamanho do nosso corpo - algu mas dezenas de 

centímetros - esteja aproximadamente no meio das fa ixas de tamanho que 

somos capazes de imaginar. E nossa duração de vida - algumas décadas - 

está mais ou menos no meio da faixa de tempo que co nseguimos imaginar. 

  Podemos raciocinar nessa mesma linha com respeito  às 

improbabilidades e milagres. Imaginemos uma escala graduada de 

improbabilidades, análoga à escala de tamanho que a brange dos átomos às 

galáxias ou à escala de tempo de picossegundos a éo ns. Nessa escala, 

marquemos vários pontos de referência. No extremo e squerdo da escala 

estão os eventos que são praticamente certos, como a probabilidade de o 



sol nascer amanhã - a aposta de meio pêni feita por  G. H. Hardy. Próximas 

desse extremo esquerdo da escala estão coisas que s ão apenas ligeiramente 

improváveis, como conseguir dois 6 jogando uma só v ez um par de dados. A 

probabilidade de isso acontecer é de uma em 36. Cre io que todos nós já 

obtivemos esse resultado várias vezes. Deslocando-n os para a direita do 

espectro, temos como outro ponto de referência a pr obabilidade de uma 

jogada perfeita de bridge na qual cada um dos quatr o jogadores recebe as 

cartas completas de um único naipe. As probabilidad es contra essa 

ocorrência são de 2235197406895366368301559999 para  uma. Chamemos esse 

valor de 1 zilhão, a unidade de improbabilidade. Se  algo com a 

improbabilidade de 1 zilhão fosse predito e acontec esse, haveríamos de 

diagnosticar um milagre, a menos - o que é mais pro vável - que 

suspeitássemos de fraude. Mas isso poderia acontece r em uma jogada 

honesta, e é muitíssimo mais provável do que a está tua acenar para nós. 

No entanto, até este último evento tem, como vimos,  o lugar que lhe 

compete no espectro dos eventos possíveis de aconte cer. Ele é mensurável, 

embora em unidades muito maiores do que gigazilhões . Entre a jogada de 

dados com dois 6 e a jogada perfeita no bridge, tem os uma faixa de 

eventos mais ou menos improváveis que às vezes acon tecem mesmo, incluindo 

um indivíduo ser atingido por um raio, ganhar na lo teria, atingir o 

buraco de uma só tacada no golfe etc. Também em alg um trecho dessa faixa 

estão aquelas coincidências que nos causam um frio na espinha, como 

sonhar com certa pessoa pela primeira vez em década s e de manhã ficar 

sabendo que ela morreu naquela noite. Essas coincid ências sinistras são 

muito impressionantes quando acontecem conosco ou c om nossos amigos, mas 

sua improbabilidade é medida apenas em picozilhões.  

 Tendo construído nossa escala matemática de improb abilidades e 

marcado seus pontos de referência, voltemos o holof ote para a subfaixa da 

escala que podemos abordar em nosso raciocínio e co nversa cotidianos. A 

largura do facho de luz do holofote é análoga à est reita faixa de 

freqüências eletromagnéticas que nossos olhos podem  ver ou à estreita 

faixa de tamanhos e tempos, próximos de nosso taman ho e longevidade, que 

conseguimos imaginar. No espectro das improbabilida des, o holofote 

ilumina apenas a faixa estreita da esquerda (a da c erteza) até os 

milagres menores, como um buraco numa tacada ou um sonho que se realiza. 

Existe um vasto conjunto de improbabilidades matema ticamente calculáveis 

muito fora do alcance do holofote. 

 A seleção natural moldou nosso cérebro para avalia r 

probabilidades e riscos, assim como moldou nossos o lhos para aferir os 



comprimentos de ondas eletromagnéticas. Somos equip ados para efetuar 

mentalmente cálculos sobre riscos e probabilidades naquela faixa de 

improbabilidades que seria útil na vida humana. Ist o significa riscos do 

tipo, digamos, ser morto por um búfalo depois de cr avar-lhe uma flecha, 

ser atingido por um raio ficando sob uma árvore sol itária durante uma 

tempestade ou afogar-se tentando atravessar um rio a nado. Esses riscos 

aceitáveis são comensuráveis com nossa duração de v ida de algumas 

décadas. Se fôssemos biologicamente capazes de vive r 1 milhão de anos e 

quiséssemos fazê-lo, avaliaríamos os riscos de mane ira bem diversa. 

Adquiriríamos o hábito de não atravessar ruas, por exemplo, pois quem 

atravessasse uma rua todo dia durante 1 milhão de a nos sem dúvida 

acabaria sendo atropelado. 

 A evolução equipou nosso cérebro com uma consciênc ia subjetiva 

dos riscos e improbabilidades apropriados a criatur as com uma duração de 

vida inferior a um século. Nossos ancestrais sempre  tiveram de tomar 

decisões envolvendo riscos e probabilidades; por is so, a seleção natural 

equipou nosso cérebro para avaliar probabilidades n o contexto de um tempo 

de vida breve que, seja como for, podemos esperar. Se em algum planeta 

houver seres com duração de vida de 1 milhão de séc ulos, seu facho de luz 

abrangendo os riscos compreensíveis se estenderá mu ito mais na direção do 

extremo direito do contínuo. Eles esperarão receber  uma mão perfeita de 

bridge de quando em quando, e nem sairão por aí con tando para todo mundo 

quando isso acontecer. Mas até eles cairão sentados  se uma estátua de 

mármore lhes acenar, pois seria preciso viver zilhõ es de anos a mais do 

que eles para ver um milagre dessa magnitude. 

 O que tudo isso tem a ver com as teorias sobre a o rigem da 

vida? Ora, começamos este argumento concordando que  a teoria de Cairns-

Smith e a teoria da sopa primordial nos parecem um pouco fantásticas e 

improváveis. Por essa razão, nos sentimos naturalme nte inclinados a 

rejeitá-las. Mas lembremos que "nós" somos seres cu jos cérebros estão 

equipados com um holofote de riscos compreensíveis fino como uma ponta de 

lápis iluminando o extremo esquerdo do contínuo mat emático de riscos 

calculáveis. Nosso juízo subjetivo do que parece se r uma boa aposta é 

irrelevante para o que realmente constitui uma boa aposta. O juízo 

subjetivo de um extraterrestre com duração de vida de 1 milhão de séculos 

seria muito diferente. Ele julgaria absolutamente p lausível um evento - 

como a origem da primeira molécula replicadora conf orme postulada na 

teoria de algum químico - que nós, moldados pela ev olução para sobreviver 

em um mundo com duração de algumas décadas, julgarí amos ser um milagre 



assombroso. Como decidir qual ponto de vista é o ce rto, o nosso ou o do 

ET longevo? 

 Há uma resposta simples para essa questão. O ponto  de vista do 

extraterrestre longevo é o certo para avaliar a pla usibilidade de uma 

teoria como a de Cairns-Smith ou a da sopa primordi al. Isso porque essas 

duas teorias postulam um evento específico - o surg imento espontâneo de 

uma entidade auto-replicadora - que ocorreria apena s uma vez em cerca de 

1 bilhão de anos, uma vez por éon. O tempo decorrid o entre a origem da 

Terra e os primeiros fósseis semelhantes a bactéria s é de 1,5 éon. Para 

nosso cérebro aferidor de décadas, um evento que oc orre uma só vez por 

éon é tão raro que parece um tremendo milagre. Para  o extraterrestre 

longevo, parecerá menos milagroso do que nos parece  o acerto do buraco em 

uma única tacada no golfe - e muita gente provavelm ente conhece alguém 

que conhece alguém que já realizou essa façanha. Ao  avaliar teorias da 

origem da vida, a escala temporal subjetiva do extr aterrestre longevo é a 

relevante, por ser aproximadamente a mesma da que s e aplica à origem da 

vida. Nosso juízo subjetivo sobre a plausibilidade de uma teoria da 

origem da vida só tem uma chance em 100 milhões de estar correto.t De 

fato, nosso juízo subjetivo provavelmente tem uma p robabilidade de erro 

ainda maior. Não só nossos cérebros estão equipados  pela natureza para 

avaliar riscos de curto prazo, mas também para aval iar riscos de coisas 

que nos acontecem pessoalmente, ou que acontecem co m um círculo reduzido 

de pessoas que conhecemos. Isto ocorre porque nosso  cérebro não evoluiu 

sob condições dominadas pelos meios de comunicação de massa. O noticiário 

de massa permite que, se uma coisa improvável ocorr er a qualquer pessoa 

em qualquer parte do mundo, fiquemos sabendo pelos jornais ou pelo 

Guiness Book of Records. Se em qualquer lugar do mu ndo um orador 

publicamente pedisse que um raio lhe caísse em cima  caso ele estivesse 

mentindo e isso prontamente acontecesse, leríamos e ssa notícia e 

ficaríamos devidamente impressionados. Mas existem vários bilhões de 

pessoas no mundo com quem essa coincidência poderia  acontecer, por isso a 

aparente coincidência na verdade não é tão grande q uanto parece. Nosso 

cérebro provavelmente está equipado pela natureza p ara avaliar os riscos 

de coisas que podem acontecer conosco ou com alguma s centenas de pessoas 

do pequeno círculo das aldeias ao alcance do som do s tambores que davam 

as notícias aos nossos ancestrais tribais. Quando l emos no jornal sobre 

uma espantosa coincidência que aconteceu com alguém  em Valparaíso ou 

Virgínia, ficamos mais impressionados do que deverí amos. Talvez 100 

milhões de vezes mais impressionados do que devería mos, se essa for a 



razão entre a população mundial pesquisada por noss o jornal e a população 

tribal sobre quem nossos cérebros evoluídos "espera m” ter notícias. 

 Esse "cálculo populacional" também é importante pa ra nosso 

julgamento da plausibilidade das teorias da origem da vida. Não devido à 

população humana na Terra, mas à população de plane tas no universo, a 

população de planetas onde a vida poderia ter se or iginado. Este é 

justamente o argumento que vimos no início deste ca pítulo, portanto não 

precisamos nos alongar no assunto. Retomemos nossa imagem mental de uma 

escala graduada de eventos improváveis com seus pon tos de referência 

dados por coincidências como rodadas de bridge e jo gadas de dados. Nessa 

escala graduada de zilhões e microzilhões, marquemo s os três pontos a 

seguir: probabilidade de surgir vida em um planeta (digamos, em 1 bilhão 

de anos), supondo que a vida surge à taxa de aproxi madamente uma vez por 

sistema solar; probabilidade de surgir vida em um p laneta se a vida surge 

à taxa de aproximadamente uma vez por galáxia; prob abilidade de surgir 

vida em um planeta aleatoriamente selecionado se a vida surgiu apenas uma 

vez no universo. Denominemos esses três pontos resp ectivamente Número de 

Sistemas Solares, Número de Galáxias e Número do Un iverso. Lembremos que 

existem cerca de 10 mil milhões de galáxias. Não sa bemos quantos sistemas 

solares há em cada galáxia porque só conseguimos ve r estrelas, e não 

planetas, mas já usamos uma estimativa de que podem  existir 100 bilhões 

de bilhões de planetas no universo. 

 Quando avaliamos a improbabilidade de um evento po stulado, por 

exemplo, pela teoria de Cairns-Smith, deveríamos av aliá-la não com base 

no que pensamos subjetivamente ser provável ou impr ovável, mas nos 

números da ordem daqueles três números, o de Sistem as Solares, o de 

Galáxias e o do Universo. Qual dos três é o mais ap ropriado depende de 

qual das três afirmações a seguir julgamos ser mais  próxima da verdade: 

  

 1. A vida surgiu apenas em um planeta em todo o un iverso 

(portanto esse planeta, como já vimos, tem de ser a  Terra). 

  

 2. A vida surgiu em aproximadamente um planeta por  galáxia (em 

nossa galáxia, a Terra é o planeta felizardo). 

  

 3. A origem da vida é um evento suficientemente pr ovável para 

tender a surgir aproximadamente uma vez em cada sis tema solar (em nosso 

sistema solar a Terra é o planeta felizardo). 

  



  

  Essas três afirmações representam três concepções -padrão sobre 

a singularidade da vida. A verdadeira singularidade  da vida provavelmente 

está situada em algum ponto entre os extremos repre sentados pelas 

afirmações 1 e 3. Por que digo isso? Por que, em pa rticular, deveríamos 

excluir uma quarta possibilidade, a de que a origem  da vida é um evento 

muito mais provável do que sugerido pela Afirmação 3? O argumento a 

seguir não é muito convincente mas, só para constar , vejamos o que ele 

diz: se a origem da vida fosse um evento muito mais  provável do que o 

sugerido pelo Número de Sistemas Solares, deveríamo s esperar que, a esta 

altura, já tivéssemos encontrado vida extraterrestr e, se não em carne e 

osso (ou o que quer que faça as vezes desses compon entes), pelo menos por 

rádio. 

 Alardeia-se com freqüência que os químicos fracass aram na 

tentativa de duplicar em laboratório a origem espon tânea da vida. Esse 

fato é usado como se fosse uma refutação das teoria s que esses químicos 

estão procurando testar. Mas, na verdade, pode-se a rgumentar que 

deveríamos estar preocupados se fosse muito fácil o s químicos obterem 

vida espontaneamente no tubo de ensaio. Isto porque  os experimentos dos 

químicos têm uma duração de anos e não de milhares de milhões de anos, e 

porque apenas um punhado de químicos, e não milhare s de milhões deles 

estão empenhados nesses experimentos. Se a origem e spontânea da vida se 

revelasse um evento suficientemente provável para t er ocorrido durante 

algumas décadas-homem nas quais os químicos vêm rea lizando seus 

experimentos, então a vida deveria ter surgido muit as vezes na Terra e 

muitas vezes em planetas ao alcance dos rádios terr estres. Obviamente, 

nada disso deixa claro se os químicos teriam ou não  conseguido duplicar 

as condições de vida na Terra primitiva, mas, mesmo  assim, dado que não 

conseguimos responder a essa questão, vale a pena p rosseguir na 

discussão. 

 Se a origem da vida fosse um evento provável pelos  padrões 

humanos, um número substancial de planetas ao alcan ce das ondas de rádio 

deveria ter desenvolvido uma tecnologia de rádio há  um tempo suficiente 

(considerando que as ondas de rádio têm a velocidad e de 300 mil 

quilômetros por segundo) para que tivéssemos captad o pelo menos uma 

transmissão durante as décadas que temos estado equ ipados para tal. 

Existem provavelmente umas cinqüenta estrelas ao al cance dos receptores 

de rádio se supusermos que elas têm a tecnologia do  rádio somente pelo 

mesmo tempo que nós a temos. Mas cinqüenta anos é a penas um instante 



fugaz, e seria uma coincidência monumental se outra  civilização estivesse 

em um nível de avanço próximo do nosso. Se abrangês semos em nossos 

cálculos as civilizações que tivessem a tecnologia do rádio 1000 anos 

atrás, haveria cerca de 1 milhão de estrelas ao alc ance do rádio 

(juntamente com quantos fossem os planetas que as o rbitassem). Se 

incluíssemos as com tecnologia de rádio desde 100 m il anos atrás, toda a 

galáxia com 1 trilhão de estrelas estaria ao alcanc e do rádio. 

Evidentemente, os sinais das transmissões se tornar iam muito tênues ao 

percorrer essas distâncias imensas. 

 Portanto, chegamos ao seguinte paradoxo: se uma te oria da 

origem da vida for suficientemente "plausível" para  satisfazer nosso 

juízo subjetivo de plausibilidade, ela é plausível "demais" para explicar 

a pobreza de vida no universo que observamos. Segun do esse argumento, a 

teoria que estamos procurando tem de ser o tipo de teoria que parece 

implausível para nossa imaginação limitada, radicad a na Terra e 

circunscrita a poucas décadas. Vistas deste prisma,  tanto a teoria de 

Cairns-Smith como a da sopa primordial parecem, no mínimo, correr o risco 

de errar por serem plausíveis demais! Tendo dito tu do isso, devo 

confessar que, por haver muita incerteza nos cálcul os, se um químico 

realmente conseguisse fazer surgir vida espontaneam ente eu não ficaria 

embaraçado! 

 Ainda não sabemos exatamente como a seleção natura l começou na 

Terra. Este capítulo teve o modesto objetivo de exp licar apenas o tipo de 

começo que ela deve ter tido. A presente ausência d e uma explicação 

conclusivamente aceita para a origem da vida sem dú vida não deve ser 

considerada uma barreira para toda a visão de mundo  darwiniana, como às 

vezes é (provavelmente por quem deseja iludir-se). Os capítulos 

anteriores derrubaram outras pretensas barreiras, e  o capítulo seguinte 

lidará com mais uma, a idéia de que a seleção natur al só pode ser 

destrutiva, jamais construtiva. 

7. Evolução construtiva 

  

  

Há quem pense que a seleção natural é uma força pur amente 

negativa, capaz de erradicar as anomalias e deficiê ncias, mas não de 

edificar a complexidade, a beleza e o design eficie nte. Afinal ela não se 

limita a subtrair daquilo que já existe, enquanto u m processo criativo 



deveria também acrescentar algo? Podemos responder a isso parcialmente 

mostrando uma estátua. Nada é acrescido ao bloco de  mármore. O escultor 

apenas subtrai, e ainda assim emerge uma bela obra.  Mas essa metáfora 

pode levar a equívocos, já que algumas pessoas pula m direto para a parte 

errada da metáfora - o fato de o escultor ser um de signer consciente - e 

perdem a parte importante, o fato de o escultor tra balhar por subtração e 

não por adição. Mesmo esta parte da metáfora não de ve ser levada longe 

demais. A seleção natural só pode subtrair, mas a m utação pode adicionar. 

Há modos pelos quais a mutação e a seleção natural, juntas, podem levar, 

no longo intervalo de tempo geológico, a um acúmulo  de complexidade que 

tem mais em comum com a adição do que com a subtraç ão. Há duas maneiras 

pelas quais esse acúmulo pode ocorrer. A primeira r ecebe o nome de 

"genótipos coadaptados"; a segunda, de "corrida arm amentista". As duas 

superficialmente diferem bastante entre si, mas est ão unidas sob os 

títulos de "coevolução" e "genes como o meio uns do s outros". 

 Vejamos primeiro a idéia de "genótipos coadaptados ". Um gene 

tem o efeito específico que tem apenas porque exist e uma estrutura que 

lhe permite atuar. Um gene não pode efetuar as cone xões cerebrais a menos 

que haja um cérebro sendo conectado. Não haverá um cérebro sendo 

conectado a menos que haja um embrião completo em d esenvolvimento. E não 

haverá um embrião completo em desenvolvimento a men os que haja todo um 

programa de eventos químicos e celulares, sob a inf luência de muitos 

outros genes e muitas outras influências causais nã o genéticas. Os 

efeitos específicos que os genes têm não são propri edades intrínsecas 

desses genes. São propriedades de processos embriol ógicos, processos 

existentes cujos detalhes podem ser mudados por gen es, atuando em locais 

e momentos específicos durante o desenvolvimento em brionário. Vimos a 

demonstração dessa mensagem, de forma elementar, no  desenvolvimento dos 

biomorfos computadorizados.  

Em certo sentido, todo o processo de desenvolviment o embrionário 

pode ser visto como um empreendimento cooperativo, realizado 

conjuntamente por milhares de genes. Os embriões sã o montados por todos 

os genes atuantes no organismo em desenvolvimento, em colaboração uns com 

os outros. Agora, eis a chave para compreender como  ocorrem essas 

colaborações. Na seleção natural, os genes sempre s ão selecionados por 

sua capacidade de prosperar no meio onde se encontr am. Freqüentemente 

concebemos esse meio como o mundo exterior, o mundo  dos predadores e do 

clima. Mas, do ponto de vista de cada gene, talvez a parte mais 

importante de seu meio sejam todos os outros genes que ele encontra. E 



onde é que um gene "encontra" outros genes? Sobretu do nas células dos 

sucessivos corpos individuais nos quais ele está, C ada gene é selecionado 

por sua capacidade de cooperar eficazmente com a po pulação de outros 

genes,que ele tende a encontrar nos corpos.  

A verdadeira população de genes, que constitui o am biente de 

trabalho de cada gene específico, não é apenas a co leção temporária que 

por acaso se reuniu nas células de algum corpo indi vidual específico. Ao 

menos nas espécies de reprodução sexuada, ela é o c onjunto de todos os 

genes na população de indivíduos: o "pool" ["fundo comum"] genético. Em 

qualquer dado momento, qualquer cópia específica de  um gene, considerada 

como uma coleção específica de átomos, tem de estar  localizada na célula 

de um indivíduo. Mas o conjunto de átomos que const itui qualquer dada 

cópia de um gene não é de interesse permanente. Sua  expectativa de vida é 

medida apenas em meses. Como vimos, o gene longevo como unidade evolutiva 

não é nenhuma estrutura física específica, mas as i nformações do arquivo 

de texto que são copiadas ao longo das gerações. Es se replicador textual 

tem uma existência distribuída. Ela se distribui am plamente no espaço, 

entre diferentes indivíduos, e no tempo, no decorre r de muitas gerações. 

Considerando desse prisma distributivo, podemos diz er que qualquer gene 

específico "encontra" outro gene quando os dois est ão no mesmo corpo. O 

gene pode "esperar” encontrar uma variedade de outr os genes em diferentes 

corpos em momentos diversos de sua existência distr ibuída e em sua marcha 

através do tempo geológico. Um gene bem-sucedido se rá o que se sair bem 

nos meios proporcionados por esses outros genes que  ele tende a encontrar 

em numerosos corpos diferentes. "Sair-se bem" nesse s meios equivale a 

"colaborar" com esses outros genes. Isso é visto ma is diretamente no caso 

das vias bioquímicas.  

  Vias bioquímicas são seqüências de substâncias qu ímicas que 

constituem estágios sucessivos em certos processos úteis, como a 

liberação de energia ou a síntese de uma substância  importante. Cada 

passo na via requer uma enzima - uma das grandes mo léculas que são 

moldadas para atuar como uma máquina em uma fábrica  química. Diferentes 

enzimas são necessárias para diferentes passos na v ia química. Às vezes 

existem duas, ou mais, vias químicas alternativas p ara o mesmo fim útil. 

Embora ambas as vias culminem em um resultado útil idêntico, elas têm 

diferentes estágios intermediários que conduzem a e sse fim, e normalmente 

apresentam pontos de partida diferentes. Qualquer u ma das duas vias 

alternativas fará o serviço, e não importa qual del as é usada. O 



importante para qualquer animal específico é evitar  tentar seguir ambas 

ao mesmo tempo, pois isso resulta em confusão quími ca e ineficiência.  

  Suponhamos agora que a Via 1 requer a sucessão de  enzimas A1, 

B1 e C1 para sintetizar uma substância química dese jada D, enquanto a Via 

2 necessita das enzimas A2, B2 e C2 para chegar ao mesmo produto final 

desejável. Cada enzima é produzida por um gene espe cífico. Assim, para 

que evolua a linha de montagem da Via 1, uma espéci e precisa da 

coevolução da codificação genética para A1, B1 e C1 . Para que evolua a 

linha de montagem alternativa para a Via 2, uma esp écie precisa da 

coevolução da codificação genética para A2, B2 e C2 . A escolha entre 

essas duas coevoluções não ocorre graças a um plane jamento prévio. Ela 

acontece simplesmente porque cada gene é selecionad o em virtude de sua 

compatibilidade com outros genes que por acaso já d ominam a população. Se 

acontecer de a população já ser rica em genes para B1 e C1, isto armará 

um clima favorável ao gene para A1 e não para A2. I nversamente, se a 

população já for rica em genes para B2 e C2, isto p reparará o clima no 

qual o gene para A2 é favorecido pela seleção em de trimento do gene para 

A1. 

Não será tão simples assim, mas o leitor já terá en tendido a 

idéia básica: um dos aspectos mais importantes do " clima" no qual um gene 

é favorecido ou desfavorecido é dado pelos outros g enes que já são 

numerosos na população; portanto, os outros genes c om os quais ele tende 

a compartilhar corpos. Como o mesmo obviamente se a plicará também àqueles 

"outros" genes. Temos um quadro de equipes de genes  evoluindo todos na 

direção de soluções cooperativas para os problemas.  Os próprios genes não 

evoluem, meramente sobrevivem ou deixam de sobreviv er no pool genético. 

Quem evolui é a “equipe". Outras equipes poderiam t er feito o serviço tão 

bem quanto ela, ou até melhor. Mas, uma vez que uma  equipe começa a 

dominar o pool genético de uma espécie, ela ganha a utomaticamente uma 

vantagem. É difícil para uma equipe minoritária con seguir a supremacia, 

mesmo uma equipe minoritária que poderia, no final,  fazer o serviço de 

maneira mais eficiente. A equipe majoritária aprese nta uma resistência 

automática a ser desalojada, pela simples razão de ser majoritária. Isto 

não significa que uma equipe majoritária jamais pod eria ser desalojada. 

Se não pudesse, a evolução emperraria. Mas signific a que existe uma 

espécie de inércia embutida. 

 É óbvio que este tipo de argumento não se limita à  bioquímica. 

Poderíamos raciocinar nessa mesma linha no caso dos  agrupamentos de genes 

compatíveis que constroem as diferentes partes dos olhos, do nariz, dos 



membros e de todas as partes cooperativas do corpo de um animal. Genes 

que produzem dentes apropriados à mastigação de car ne tendem a ser 

favorecidos em um "clima" dominado por genes que pr oduzem um aparelho 

digestivo apropriado à digestão de carne. Inversame nte, genes produtores 

de dentes próprios para triturar vegetais tendem a ser favorecidos em um 

clima dominado por genes que produzem um aparelho d igestivo apropriado à 

digestão de plantas. E vice-versa em ambos os casos . Equipes de "genes 

carnívoros" tendem a evoluir juntas, e equipes de " genes herbívoros" 

tendem a evoluir juntas. De fato, em certo sentido,  pode-se dizer que a 

maioria dos genes atuantes em um corpo coopera entr e si como uma equipe, 

pois no decorrer do tempo evolutivo elas (isto é, s uas cópias ancestrais) 

foram, cada qual, parte do meio no qual a seleção n atural atuou sobre as 

demais. Se perguntarmos por que os ancestrais do le ão passaram a comer 

carne enquanto os do antílope passaram a comer capi m, a resposta poderia 

ser: originalmente, isso foi acidental. Acidental n o sentido de que 

poderiam ter sido os ancestrais do leão que começas sem a comer capim e os 

ancestrais dos antílopes que começassem a comer car ne. Mas assim que uma 

linhagem houvesse começado a constituir uma equipe de genes para lidar 

com carne em vez de capim, o processo se teria torn ado auto-aumentador. E 

assim que a outra linhagem houvesse começado a cons tituir uma equipe de 

genes para lidar com o capim em vez de com carne, e ste processo teria 

passado a ser auto-alimentador na outra direção. 

 Uma das principais coisas que decerto ocorreram no  início da 

evolução dos organismos vivos foi um aumento no núm ero de genes 

participantes dessas cooperativas. As bactérias têm  muito menos genes do 

que os animais e as plantas. Esse aumento pode ter ocorrido graças a 

vários tipos de duplicação de genes. Lembremos que um gene é apenas uma 

extensão de símbolos codificados, como um arquivo n um disco de 

computador; e os genes podem ser copiados para dife rentes partes dos 

cromossomos, exatamente como os arquivos podem ser copiados para 

diferentes partes do disco. No disco de meu computa dor que contém este 

capítulo, existem oficialmente apenas três arquivos . Por "oficialmente" 

quero dizer que o sistema operacional do computador  me diz que existem 

apenas três arquivos. Posso pedir-lhe que leia um d esses três arquivos, e 

ele me apresenta um array ["arranjo’ "ordenação"] u nidimensional de 

caracteres alfabéticos, incluindo estes caracteres que estão sendo lidos 

agora. Tudo muito bem organizado e ordenado, ao que  parece. Mas, de fato, 

no próprio disco, a disposição do texto nada tem de  organizada e 

ordenada. Podemos perceber isso saindo da disciplin a do sistema 



operacional oficial do computador e escrevendo noss o próprio programa 

particular para decifrar o que realmente está escri to em cada setor do 

disco. Descobrimos que fragmentos de cada um de meu s três arquivos estão 

dispersos, entremeados uns aos outros e a fragmento s de arquivos antigos, 

excluídos, que deletei muito tempo atrás e havia es quecido. Qualquer dado 

fragmento pode aparecer, palavra por palavra, idênt ico ou com diferenças 

insignificantes, em meia dúzia de lugares diferente s espalhados pelo 

disco. 

 A razão disso é interessante, e merece uma digress ão, pois 

fornece uma boa analogia genética. Quando mandamos um computador deletar 

um arquivo, ele aparentemente nos obedece. Mas, na realidade, ele não 

elimina o texto daquele arquivo. Elimina simplesmen te todos os 

indicadores daquele arquivo. É como se um bibliotec ário, recebendo a 

ordem de destruir O amante de Lady Chatterley, simp lesmente rasgasse o 

cartão no índice do acervo, deixando o livro na est ante. Para o 

computador, esse é um modo perfeitamente econômico de fazer as coisas, 

pois o espaço antes ocupado pelo arquivo "deletado"  fica automaticamente 

disponível para novos arquivos, assim que os indica dores para o arquivo 

antigo são removidos. Seria um desperdício de tempo  dar-se o trabalho de 

preencher o espaço em si com vazios, O arquivo anti go não seria 

finalmente perdido senão depois que todos os seus e spaços viessem a ser 

usados para armazenar novos arquivos. Mas essa reut ilização do espaço 

ocorre pouco a pouco. Os novos arquivos não têm o t amanho exato dos 

antigos. Quando o computador está tentando gravar u m novo arquivo em um 

disco, procura o primeiro fragmento de espaço dispo nível, escreve ali o 

máximo que couber do novo arquivo e então procura o utro fragmento de 

espaço disponível, escreve mais um pouco e assim po r diante até que todo 

o arquivo esteja escrito em alguma parte do disco. O ser humano tem a 

ilusão de que o arquivo é um array único e ordenado  apenas porque o 

computador tem o cuidado de manter registros "indic ando" os endereços de 

todos os fragmentos esparsos. São "indicadores" com o aqueles usados pelo 

New York Times "continua na página 94". A razão de muitas cópias de 

qualquer fragmento serem encontradas em um disco é que se, como em todos 

os meus capítulos, o texto foi mudado dúzias e dúzi as de vezes, cada 

modificação resultará em uma nova gravação no disco  (quase) do mesmo 

texto. A gravação pode ser, na aparência, uma grava ção do mesmo arquivo. 

Mas, como vimos, o texto na verdade será repetidame nte espalhado pelas 

"lacunas" disponíveis no disco. Assim, numerosas có pias de um dado 



fragmento do texto podem ser encontradas por toda a  superfície do disco, 

mais ainda se ele for velho e muito usado. 

 Ora, o sistema operacional do DNA de uma espécie é  

antiqüíssimo, e há indícios de que, considerado no longo prazo, ele faz 

algo mais ou menos parecido com o que o computador faz com os arquivos em 

disco. Parte desses indícios provém do fascinante f enômeno dos íntrons e 

éxons. Nos anos 1980, descobriu-se que qualquer gen e "individual", isto 

é, uma passagem individual lida continuamente do te xto do DNA, não se 

encontra isolado inteiro num só lugar. Se de fato l ermos as letras 

codificadoras conforme elas ocorrem ao longo do cro mossomo (isto é, se 

fizermos o equivalente de sair da disciplina do "si stema operacional"), 

encontraremos fragmentos de "sentido" denominados é xons, separados por 

porções "sem sentido" denominadas íntrons. Qualquer  gene no sentido 

funcional é, na verdade, dividido em uma seqüência de fragmentos (éxons) 

separada por íntrons sem sentido. É como se cada éx on terminasse com um 

indicador que diz "continua na página 94". Um gene completo, assim, 

compõe-se de toda uma série de éxons, que são efeti vamente encadeados uns 

aos outros apenas quando são finalmente lidos pelo sistema operacional 

"oficial" que os traduz em proteínas. 

 Outro indício provém do fato de que os cromossomos  estão 

entulhados de texto genético antigo que já não é us ado, mas que ainda tem 

um sentido reconhecível. Para um programador de com putadores, o padrão de 

distribuição desses fragmentos de “fósseis genético s" lembra 

espantosamente o padrão de texto na superfície de u m velho disco que foi 

muito usado para edição de texto. Em alguns animais , uma grande proporção 

do número total de genes na verdade nunca é lida. E sses genes ou são 

totalmente sem sentido ou são "genes fósseis" ultra passados. Apenas de 

quando em quando, fósseis de textos tornam-se novam ente atuantes, como 

foi o caso neste livro. Um erro do computador (ou, para ser justo, pode 

ter sido um erro humano) fez com que eu acidentalme nte "apagasse" o disco 

contendo o capítulo 3. É claro que o próprio texto não fora exatamente 

apagado por inteiro. 

  O que havia sido apagado de uma vez por todas era m os 

indicadores de onde cada éxon começava e terminava.  O sistema operacional 

"oficial" não podia ler coisa alguma, mas "extra-of icialmente" eu pude 

brincar de engenheiro genético e examinar todo o te xto do disco. O que vi 

foi um desnorteante quebra-cabeça de fragmentos de texto, alguns 

recentes, outros "fósseis" antiqüíssimos. Encaixand o os pedaços do 

quebra-cabeça, consegui recriar o capítulo. Mas em boa parte eu não sabia 



quais fragmentos eram recentes e quais eram fósseis . Não importava, pois 

com exceção de pormenores secundários que precisara m de uma nova revisão, 

os fragmentos eram iguais. Pelo menos alguns dos "f ósseis" ou "íntrons" 

ultrapassados, haviam voltado à ativa. Eles me salv aram do apuro e me 

pouparam o trabalho de reescrever todo o capítulo. 

 Há indícios de que, também em espécies vivas, "gen es fósseis" 

ocasionalmente voltam à ativa e são reaproveitados depois de terem jazido 

adormecidos por cerca de 1 milhão de anos. Entrar e m detalhes nos 

afastaria demais da linha mestra deste capítulo, po is o leitor há de 

lembrar-se de que já estamos em uma digressão. O as sunto principal é: a 

capacidade genética total de uma espécie pode aumen tar devido à 

duplicação dos genes. Reutilizar velhas cópias "fós seis" de genes 

existentes é um modo como isso pode acontecer. Há o utros modos, mais 

imediatos, como os genes podem ser copiados para pa rtes amplamente 

distribuídas dos cromossomos, como arquivos que são  duplicados em 

diferentes partes de um disco, ou em discos diferen tes. 

 Os seres humanos têm oito genes distintos, chamado s genes de 

globina (usados para produzir a hemoglobina, entre outras coisas), em 

vários cromossomos diferentes. Parece certo que tod os os oito foram 

copiados, em última análise, de um único gene de gl obina ancestral. Cerca 

de 1100 milhões de anos atrás, o gene de globina an cestral duplicou-se, 

formando dois genes. Podemos identificar a data des se evento devido a 

indicadores independentes da velocidade com que as globinas habitualmente 

evoluem (ver capítulos 5 e 11). Dos dois genes prod uzidos por essa 

duplicação original, um se tornou o ancestral de to dos os genes que 

produzem hemoglobina em vertebrados. O outro se tor nou o ancestral de 

todos os genes que produzem as mioglobinas, uma fam ília aparentada de 

proteínas que atuam nos músculos. Várias duplicaçõe s subseqüentes 

originaram as chamadas globinas alfa, beta, gama, d elta, epsílon e zeta. 

O fato admirável é que podemos construir uma árvore  genealógica completa 

de todos os genes de globina, e até datar todos os pontos de divergência 

(por exemplo, as globinas delta e beta separaram-se  há cerca de 40 

milhões de anos; as epsílon e gama, há 100 milhões de anos). E no 

entanto, as oito globinas, descendentes de todas es sas ramificações 

remotas em ancestrais distantes, ainda estão presen tes dentro de cada um 

de nós. Elas divergiram para partes diferentes dos cromossomos de um 

ancestral, e cada um de nós as herdou em nossos dif erentes cromossomos. 

Moléculas estão compartilhando o mesmo corpo com su as primas moleculares 

distantes. Sabemos com certeza que boa parte dessa duplicação ocorreu por 



todas as partes dos cromossomos e ao longo de todo o tempo geológico. 

Este é um aspecto importante no qual a vida real é mais complexa do que 

os biomorfos do capítulo 3. Todos eles tinham apena s nove genes. 

Evoluíram por mudanças nesses nove genes, nunca por  um aumento do número 

de genes para dez. Mesmo nos animais reais, essas d uplicações são 

suficientemente raras para não invalidar minha afir mação geral de que 

todos os membros de uma espécie apresentam o mesmo sistema de 

endereçamento" de DNA. 

 A duplicação no âmbito da espécie não é o único mo do como o 

número de genes cooperativos aumentou na evolução. Uma ocorrência ainda 

mais rara, mas ainda possivelmente muito importante , é a ocasional 

incorporação de um gene de outra espécie, mesmo uma  espécie extremamente 

remota. Existem, por exemplo, hemoglobinas nas raíz es das plantas da 

família das ervilhas. Elas não ocorrem em nenhuma o utra família de 

plantas, e parece quase certo que, de algum modo, i ngressaram na família 

das ervilhas por meio de uma infecção cruzada de an imais, talvez com 

vírus atuando como intermediários. 

 Um evento especialmente importante nessa linha, se gundo a cada 

vez mais aceita teoria da bióloga americana Lynn Ma rgulis, ocorreu na 

origem da chamada célula eucariótica. As células eu carióticas incluem 

todas as células, exceto as bacterianas. O mundo vi vo divide-se, 

fundamentalmente, em bactérias e o resto. Fazemos p arte do resto, e somos 

coletivamente chamados eucariotos. Diferimos das ba ctérias principalmente 

no fato de nossas células possuírem minicélulas dis tintas em seu 

interior. Elas incluem o núcleo, que abriga os crom ossomos, os minúsculos 

objetos em forma de bomba chamados mitocôndrias (qu e vimos brevemente na 

figura 1) contendo membranas delicadamente dobradas  e, nas células 

(eucarióticas) dos vegetais, os cloroplastos. As mi tocôndrias e os 

cloroplastos têm seu próprio DNA, que se replica e se propaga de maneira 

totalmente independente do DNA principal nos cromos somos do núcleo. Todas 

as mitocôndrias em nosso corpo descendem da pequena  população de 

mitocôndrias que viajaram no óvulo de nossa mãe. Os  espermatozóides são 

demasiado pequenos para conter mitocôndrias, por is so as mitocôndrias 

viajam exclusivamente na linha feminina, e os corpo s masculinos são becos 

sem saída em matéria de reprodução mitocondrial. A propósito, isso 

significa que podemos usar as mitocôndrias para des cobrir nossa linhagem, 

estritamente na linha feminina. 

  



  A teoria de Margulis é que as mitocôndrias e os c loroplastos, 

bem como algumas outras estruturas do interior das células, descendem 

todos de bactérias. A célula eucariótica formou-se,  talvez há 2 bilhões 

de anos, quando vários tipos de bactérias juntaram forças devido aos 

benefícios que cada uma obteria das outras. Ao long o dos éons, elas se 

tornaram tão inteiramente integradas na unidade coo perativa que veio a 

ser a célula eucariótica que passou a ser quase imp ossível detectar o 

fato, se realmente isso for um fato, de que elas al gum dia já foram 

bactérias separadas. 

 Parece que, uma vez inventada a célula eucariótica , todo um 

novo conjunto de designs tornou-se possível. Do nos so ponto de vista, o 

mais interessante é que as células puderam fabricar  corpos grandes 

contendo muitos bilhões de células. Todas as célula s se reproduzem 

dividindo-se em duas, cada metade recebendo um conj unto completo de 

genes. Como vimos no caso das bactérias numa cabeça  de alfinete, divisões 

sucessivas em duas metades podem gerar um número im enso de células em 

tempo muito curto. Começa-se com uma que se divide em duas. Depois, cada 

uma das duas se divide, totalizando quatro. Cada um a das quatro divide-

se, formando oito. Os números aumentam por duplicaç ões sucessivas, de 8 

para 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8 192. Após apenas vinte 

duplicações, que não demoram muito, já estamos na c asa dos milhões. Após 

apenas quarenta duplicações, o número de células su pera 1 trilhão. No 

caso das bactérias, o número imenso de células prod uzidas por sucessivas 

duplicações segue caminhos separados. O mesmo vale para muitas células 

eucarióticas, por exemplo, protozoários e amebas. U m grande passo na 

evolução foi dado quando as células que haviam sido  produzidas por 

sucessivas divisões ficaram juntas em vez de seguir  caminhos 

independentes. Foi possível então a emergência da e strutura superior, 

como ocorreu, em uma escala incomparavelmente menor , nas ramificações 

bifurcadas dos biomorfos computadorizados. 

 A partir de então um corpo de tamanho grande se to rnou uma 

possibilidade. Um corpo humano é uma população verd adeiramente colossal 

de células, todas descendentes de um ancestral, o ó vulo fertilizado, 

sendo todas, portanto, primas, filhas, netas, tias etc. de outras células 

do corpo. Os 10 trilhões de células que compõem cad a um de nós são o 

produto de algumas dezenas de gerações de duplicaçõ es de células. Essas 

células classificam-se em cerca de 210 (conforme a preferência) tipos 

diferentes, todas construídas a partir do mesmo con junto de genes, mas 

com diferentes membros do conjunto de genes atuando  em diferentes tipos 



de células. Como vimos, por isso é que as células d o fígado diferem das 

células cerebrais e as células ósseas diferem das m usculares. 

 Genes atuando por meio de órgãos e padrões de comp ortamento de 

corpos pluricelulares podem obter métodos de assegu rar sua propagação que 

não estão ao alcance de células únicas atuando sozi nhas. Corpos 

pluricelulares possibilitam aos genes manipular o m undo, usando 

ferramentas construídas em uma escala muito maior q ue a das células 

isoladas. Eles realizam essas manipulações indireta s em grande escala por 

meio de seus efeitos mais diretos sobre a escala mi núscula das células. 

Por exemplo, alteram a forma da membrana celular. A s células então 

interagem em gigantescas populações a fim de produz ir, em grupo, efeitos 

em grande escala, como por exemplo um braço ou uma perna, ou (mais 

indiretamente) um dique de castor. A maioria das pr opriedades de um 

organismo que estamos equipados para ver a olho nu são chamadas 

"propriedades emergentes". Mesmo os biomorfos compu tadorizados, com seus 

nove genes, possuíam propriedades emergentes. Nos a nimais reais, elas são 

produzidas no âmbito do corpo inteiro por interaçõe s de células. Um 

organismo funciona como uma unidade completa, e pod e-se dizer que seus 

genes têm efeitos sobre todo o organismo, muito emb ora cada cópia de um 

gene exerça seus efeitos imediatos apenas dentro da  célula onde se 

encontra. 

 Vimos que uma parte importantíssima do meio de um gene é 

constituída pelos outros genes que ele tende a enco ntrar em sucessivos 

corpos no decorrer das gerações. São esses os genes  permutados e 

combinados em cada espécie. De fato, uma espécie co m reprodução sexuada 

pode ser vista como um dispositivo que permuta um c onjunto discreto de 

genes familiarizados uns com os outros em diferente s combinações. Segundo 

esta concepção, as espécies estão continuamente emb aralhando coleções de 

genes que encontram uns aos outros no âmbito de cad a espécie, mas nunca 

encontram genes de espécies diferentes. Mas existe um sentido em que os 

genes de espécies diferentes, mesmo se não se encon trarem proximamente no 

interior de células, ainda assim constituem, cada q ual, uma parte 

importante do meio da outra espécie. Esse relaciona mento com freqüência é 

hostil em vez de cooperativo, mas isto pode ser vis to apenas como uma 

troca de sinal. E aqui chegamos ao segundo tema pri ncipal deste capítulo, 

as "corridas armamentistas". Acontecem corridas arm amentistas entre 

predadores e presas, parasitas e hospedeiros, e até  - embora esta 

afirmação seja mais sutil e eu prefira não entrar e m detalhes - entre 

machos e fêmeas de uma mesma espécie. 



  

  As corridas armamentistas são disputadas no tempo  evolutivo, e 

não na escala temporal da duração de vida de cada i ndivíduo. Elas 

consistem na melhora do equipamento de sobrevivênci a de uma linhagem (por 

exemplo, dos animais que são vítimas de predadores)  como conseqüência 

direta de uma melhora no equipamento evolutivo de o utra linhagem 

(digamos, dos predadores). Há corridas armamentista s sempre que os 

indivíduos têm inimigos com capacidade própria de m elhora evolutiva. A 

meu ver, as corridas armamentistas têm uma importân cia suprema, pois 

foram elas, em grande medida, que introduziram a "p rogressividade" que de 

fato existe na evolução. Pois, ao contrário de anti gas opiniões 

preconcebidas, não há nada de inerentemente progres sivo na evolução. 

Podemos perceber isto pensando no que teria acontec ido se os únicos 

problemas que os animais houvessem precisado enfren tar fossem os causados 

pelo clima e outros aspectos do meio não vivo. 

 Após muitas gerações de seleção cumulativa em dete rminado 

lugar, os animais e plantas dessa região tornam-se bem adaptados para 

viver nas condições locais, por exemplo, naquelas c ondições climáticas 

específicas. Se for frio, os animais acabam adquiri ndo espessos 

revestimentos de pêlos ou penas. Se for seco, desen volvem peles 

impermeáveis como couro ou cera para conservar a po uca água disponível. 

As adaptações às condições locais afetam cada parte  do corpo, sua forma e 

cor, seus órgãos internos, seu comportamento e a qu ímica de suas células. 

  

  Se as condições em que vive uma linhagem de anima is permanecem 

constantes - digamos, se o clima for quente e seco ininterruptamente por 

cem gerações -, a evolução nessa linhagem tende a e stancar, ao menos no 

que diz respeito às adaptações à temperatura e umid ade. Os animais 

atingirão a máxima adaptação possível às condições locais. Isto não 

significa que seu design não poderia ser completame nte refeito, para algo 

ainda melhor. Significa que eles não podem aperfeiç oar-se por meio de 

nenhum passo evolutivo pequeno (e portanto provável ): nenhum de seus 

vizinhos imediatos no equivalente local do "espaço biomórfico" seria mais 

bem-sucedido. 

 A evolução cessará até que haja alguma mudança nas  condições: o 

início de uma era glacial, uma alteração nos níveis  pluviométricos médios 

da região, uma mudança no vento prevalecente. Modif icações desse tipo 

realmente acontecem quando se trata de uma escala d e tempo tão longa 

quanto a evolutiva. Em conseqüência, a evolução nor malmente não pára, mas 



"segue" constantemente as mudanças do meio. Se exis tir uma tendência leve 

e constante de queda na temperatura média da região , uma queda lenta que 

persiste por séculos, gerações sucessivas de animai s serão impelidas por 

uma constante "pressão" seletiva na direção, digamo s, de desenvolver 

pêlos mais longos no corpo. Se, após alguns milhare s de anos de baixas 

temperaturas a tendência se inverter e a temperatur a média voltar a subir 

lentamente, os animais ficarão sob a influência de uma nova pressão 

seletiva, e serão impelidos a desenvolver novamente  pêlos mais curtos. 

 Mas até aqui consideramos apenas uma parte limitad a do meio, o 

clima. Ele é importantíssimo para os animais e plan tas. Seus padrões 

mudam no decorrer dos séculos, portanto isso mantém  a evolução 

constantemente em movimento à medida que ela segue as mudanças. Mas os 

padrões climáticos modificam-se de maneira inconsis tente e fortuita. 

Existem outras partes do meio de um animal que muda m em direções mais 

consistentemente perversas, e isso também tem de se r "seguido". Essas 

partes do meio são os próprios seres vivos. Para um  predador como a 

hiena, uma parte de seu meio que é no mínimo tão im portante quanto o 

clima são suas presas, as populações de gnus, zebra s e antílopes em 

processo de mudança. Para os antílopes e outros ani mais que pastam e 

vagueiam pelas planícies em busca de alimento, o cl ima pode ser 

importante, mas os leões, hienas e outros carnívoro s também o são. A 

seleção cumulativa providenciará para que os animai s se tornem bem 

equipados para correr mais do que seus predadores o u superar em esperteza 

suas presas, tanto quanto providencia para que eles  se adaptem bem às 

condições climáticas prevalecentes. E, assim como a s flutuações de longo 

prazo no clima são "seguidas" pela evolução, também  as mudanças de longo 

prazo nos hábitos ou armas dos predadores serão seg uidas por mudanças 

evolutivas nas presas. E vice-versa, evidentemente.  

 Podemos usar o termo geral "inimigos" de uma espéc ie para 

denotar outros seres vivos que dificultam a vida de ssa espécie. Leões são 

inimigos de zebras. Pode parecer uma certa falta de  sensibilidade 

inverter a afirmação e dizer que "as zebras são ini migas dos leões". A 

zebra, nessa relação, parece tão inocente e prejudi cada que não merece o 

termo pejorativo inimiga . Mas cada zebra faz todo o possível para não 

ser comida pelos leões, e do ponto de vista deles e la está dificultando 

sua vida. Se as zebras e outros animais de pasto fo ssem todos bem-

sucedidos em seu objetivo, os leões morreriam de fo me. Portanto, pela 

nossa definição, as zebras são inimigas dos leões. Os parasitas como a 

tênia são inimigos de seus hospedeiros, e estes são  inimigos dos 



parasitas, pois tendem a evoluir neles maneiras de resistir-lhes. Os 

herbívoros são inimigos das plantas, e estas são in imigas dos herbívoros, 

pois fabricam espinhos e substâncias químicas venen osas ou de gosto ruim. 

 As linhagens de animais e plantas "seguirão", como  passar do 

tempo evolutivo, as mudanças em seus inimigos com a  mesma assiduidade com 

que seguem as mudanças nas condições climáticas méd ias. As melhoras 

evolutivas nas armas e táticas dos guepardos são, d o ponto de vista das 

gazelas, como uma constante piora do clima, e são s eguidas do mesmo modo. 

Mas há uma diferença tremendamente importante entre  os dois. O clima muda 

ao longo dos séculos, mas não de um modo especifica mente perverso. O 

clima não está "caçando" gazelas. O guepardo médio mudará no decorrer dos 

séculos, assim como muda a média pluviométrica anua l. Mas enquanto esta 

se altera com aumentos e diminuições lentos, sem ne nhuma razão 

específica, o guepardo médio, com o passar dos sécu los, tenderá a tornar-

se mais bem equipado para caçar gazelas do que seus  ancestrais. Isto 

acontece porque a sucessão de guepardos, ao contrár io da sucessão de 

condições climáticas anuais, está sujeita, ela próp ria, à seleção 

cumulativa. Os guepardos tenderão a se tornar mais velozes, a ter visão 

mais apurada e dentes mais afiados. Por mais "hosti s" que possam parecer 

o clima e outras condições inanimadas, eles não têm  uma tendência 

necessária de se tornar cada vez mais hostis. Os in imigos vivos, 

considerados na escala temporal evolutiva, têm just amente essa tendência. 

A tendência de os carnívoros se tornarem progressiv amente 

"melhores" logo perderia a força, como ocorre com a s corridas 

armamentistas humanas (por motivos de custo econômi co que examinaremos 

adiante), caso inexistisse uma tendência paralela e m suas presas. E vice-

versa. As gazelas, tanto quanto os guepardos, estão  sujeitas à seleção 

cumulativa, e também elas tenderão, no decorrer das  gerações, a melhorar 

sua capacidade de correr velozmente, reagir com rap idez, se tornar 

invisíveis fundindo-se ao capim alto. Também elas s ão capazes de evoluir 

na direção de se tornar inimigas mais eficazes - ne ste caso, inimigas dos 

guepardos. Do ponto de vista do guepardo, a tempera tura média anual não 

piora nem melhora sistematicamente com o passar dos  anos, exceto na 

medida em que qualquer mudança para um animal bem a daptado é uma mudança 

para pior. Mas a gazela média anual tende a tornar- se sistematicamente 

pior - mais difícil de ser apanhada por ser mais be m adaptada para fugir 

de guepardos. Novamente, a tendência à melhora prog ressiva nas gazelas 

cessaria não fosse pela tendência paralela de melho ra em seus predadores. 

Um lado melhora um pouquinho porque o outro lado me lhorou. E vice-versa. 



O processo entra em uma espiral viciosa, numa escal a temporal de centenas 

de milhares de anos. 

 Na esfera dos países, com sua escala temporal mais  curta, 

quando dois inimigos progressivamente aperfeiçoam s eus respectivos 

arsenais em resposta aos aperfeiçoamentos do lado o posto, falamos em 

"corrida armamentista". A analogia evolutiva é sufi cientemente próxima 

para que tomemos de empréstimo esse termo, portanto  não peço desculpas a 

meus colegas pomposos que desejam expurgar nossa li nguagem dessas imagens 

tão esclarecedoras. Introduzia idéia aqui com um si mples exemplo, o das 

gazelas e guepardos. O objetivo foi ilustrar a impo rtante diferença entre 

um inimigo vivo, que está ele próprio sujeito a mud anças evolutivas, e 

uma condição inanimada não perversa como o clima, q ue está sujeita a 

mudanças, mas não à mudança sistemática, evolutiva.  Mas chegou a hora de 

admitir que, em meu esforço para explicar este pont o de vista válido, 

conduzi mal o leitor em outros aspectos. Fica óbvio , depois de 

refletirmos um pouco, que meu quadro de uma corrida  armamentista sempre 

progressiva era demasiado simples em pelo menos um aspecto. Tomemos como 

exemplo a velocidade da corrida. Pelo que foi expos to até aqui, a corrida 

armamentista parece dar a idéia de que guepardos e gazelas devem tornar-

se cada vez mais rápidos, geração após geração, até  superarem a 

velocidade do som. Isso não aconteceu, e nunca acon tecerá. Antes de 

retomar a discussão sobre as corridas armamentistas , é meu dever prevenir 

mal-entendidos. 

 A primeira ressalva é a seguinte: dei a impressão de uma 

ascensão constante na capacidade de caça dos guepar dos e na capacidade de 

fuga das gazelas. O leitor pode ter ficado com uma idéia vitoriana de 

inexorabilidade do progresso, com cada geração send o melhor, mais 

aprimorada e mais corajosa do que a anterior. A rea lidade, na natureza, 

não é assim. A escala temporal ao longo da qual as melhoras 

significativas podem ser detectadas, em qualquer ca so, tende a ser muito 

mais longa do que se poderia detectar comparando um a geração típica com 

sua antecessora. Além disso, o "aperfeiçoamento" es tá longe de ser 

contínuo. Ele é intermitente, dado a estagnar-se ou  até, às vezes, a 

"regredir" em vez de mover-se rapidamente "à frente ", na direção sugerida 

pela idéia da corrida armamentista. Mudanças nas co ndições, mudanças nas 

forças inanimadas que amontoei sob o titulo geral d e "clima" tendem a 

assoberbar as lentas e caprichosas tendências da co rrida armamentista, 

até onde qualquer observador em campo poderia perce ber. Pode muito bem 

haver longos intervalos de tempo sem ocorrer nenhum  "progresso" na 



corrida armamentista e talvez sem nenhuma mudança e volutiva. As corridas 

armamentistas às vezes terminam em extinção, e entã o uma nova corrida 

armamentista pode começar do zero. Não obstante, tu do considerado, a 

idéia da corrida armamentista permanece, com grande  vantagem, a 

explicação mais satisfatória para a existência do m aquinário avançado e 

complexo existente nos animais e plantas. O "aperfe içoamento" progressivo 

do tipo sugerido pela imagem da corrida armamentist a realmente avança, 

mesmo que de modo espasmódico e intermitente; mesmo  que sua taxa líquida 

de progresso seja demasiado lenta para ser detectad a no intervalo da vida 

de um homem, ou até no intervalo da história docume ntada. 

 A segunda ressalva é que a relação que estou denom inando 

"inimigo" é mais complexa do que a simples relação bilateral sugerida 

pelas histórias de guepardos e gazelas. Uma complic ação é o fato de uma 

determinada espécie poder ter dois (ou mais) inimig os que são inimigos 

ainda mais ferrenhos um do outro. Este é o princípi o por trás da meia 

verdade comumente dita de que a grama se beneficia ao ser pastada (ou 

aparada). O gado come a grama, podendo, portanto, s er considerado inimigo 

dela. Mas a grama também tem outros inimigos no mun do vegetal, ervas 

competitivas que, se crescerem sem restrições, pode m revelar-se inimigos 

ainda piores da grama do que o gado. A grama sofre um pouco por ser 

comida pelo gado, mas as ervas competitivas sofrem ainda mais. Assim, o 

efeito líquido do gado em um prado é um benefício p ara a grama. Neste 

sentido, o gado mostra ser amigo e não inimigo da g rama. 

 Mesmo assim, o gado é inimigo da grama porque aind a é verdade 

que, para um pé de grama individual, seria melhor n ão ser comido por uma 

vaca, e qualquer planta mutante que possuísse, diga mos, uma arma química 

que a protegesse de vacas espalharia mais sementes (contendo instruções 

genéticas para a produção dessa arma química) do qu e membros rivais de 

sua própria espécie que fossem mais palatáveis para  as vacas. Mesmo 

havendo um sentido especial no qual as vacas são "a migas" da grama, a 

seleção natural não favorece pés de grama individua is que se esforçam 

para ser comidos pelas vacas! A conclusão geral des te parágrafo é: pode 

ser conveniente pensar em uma corrida armamentista entre duas linhagens 

como a do gado e a da grama, ou a das gazelas e a d os guepardos, mas 

nunca devemos perder de vista o fato de que ambos o s participantes têm 

outros inimigos contra os quais estão simultaneamen te envolvidos em 

outras corridas armamentistas. Não me alongarei nes te argumento aqui, mas 

é possível desenvolvê-lo para dar uma explicação do  motivo de as corridas 

armamentistas se estabilizarem em vez de continuare m para sempre - de não 



levarem à situação em que os predadores perseguem s uas presas em Mach 2 e 

assim por diante. 

 A terceira "ressalva" à corrida armamentista simpl es não é 

tanto uma ressalva, e sim um aspecto interessante e m si mesmo. Em minha 

discussão hipotética sobre guepardos e gazelas, afi rmei que os guepardos, 

ao contrário do clima, têm a tendência de se tornar  "melhores caçadores" 

com o passar das gerações, de se tornar inimigos ma is perigosos, mais bem 

equipados para matar gazelas. Mas isto não implica que eles se tornam 

mais bem-sucedidos na caça de gazelas. O cerne da i déia da corrida 

armamentista é que ambos os lados nessa corrida est ão melhorando de sua 

própria perspectiva, enquanto simultaneamente dific ultam mais a vida do 

outro lado. Não existe uma razão particular (ou pel o menos nenhuma em 

tudo o que já discutimos até aqui) para esperar que  qualquer um dos lados 

na corrida armamentista se torne constantemente mai s bem-sucedido ou 

menos bem-sucedido do que o outro. De fato, a idéia  da corrida 

armamentista, em sua forma mais pura, sugere que o progresso na taxa de 

sucesso entre os dois lados da corrida armamentista  deve ser zero 

enquanto ocorrer um progresso indiscutível no equip amento para ser bem-

sucedido em ambos os lados. Os predadores tornam-se  mais bem equipados 

para matar, mas ao mesmo tempo as presas tornam-se mais bem equipadas 

para evitar ser mortas, portanto o resultado liquid o é a ausência de 

mudança na razão de caçadas bem-sucedidas. 

 A implicação disso é que se, por meio de uma máqui na do tempo, 

predadores de uma era pudessem encontrar presas de outra era, os mais 

recentes - predadores ou presas-, por serem animais  mais "modernos" 

suplantariam de longe os mais antigos. Este experim ento jamais poderá ser 

feito, embora algumas pessoas suponham que certas f aunas de áreas remotas 

e isoladas, como as da Austrália e Madagáscar, pode m ser consideradas 

antiqüíssimas, como se uma viagem à Austrália equiv alesse a uma viagem ao 

passado numa máquina do tempo. Essas pessoas julgam  que as espécies 

australianas nativas em geral são levadas à extinçã o por competidores ou 

inimigos superiores introduzidos do mundo exterior,  porque as espécies 

nativas são modelos "mais antigos" "ultrapassados";  na mesma posição em 

relação às espécies invasoras que um encouraçado da  Finlândia em batalha 

contra um submarino nuclear. Mas a suposição de que  a Austrália possui 

uma fauna que é um "fóssil vivo" é difícil de justi ficar. Talvez fosse 

possível elaborar algum argumento em defesa dessa h ipótese, mas raramente 

alguém o faz. Acho que se trata nada mais nada meno s que um equivalente 

zoológico do esnobismo chauvinista, análogo à atitu de dos que vêem um 



australiano como um sujeito bronco e rude com pouca  coisa por baixo do 

chapéu com penduricalhos nas abas. O princípio da m udança zero na taxa de 

êxito, independentemente do progresso evolutivo no equipamento, recebeu 

do biólogo americano Leigh van Valen o memorável no me de "efeito ia 

Vermelha". Em Alice do outro lado do espelho, de Le wis Cara Rainha 

Vermelha agarrou Alice pela mão e a arrastou, cada vez mais rápido, em 

uma corrida frenética pelos campos; mas, por mais q ue elas corressem, 

permaneciam sempre no mesmo lugar. Alice, compreens ivelmente, ficou 

intrigada e comentou: "Ora, em nosso país geralment e chegamos a algum 

outro lugar - se corremos muito depressa por um lon go tempo, como 

estávamos fazendo". E a Rainha retrucou: "Que país lento! Pois aqui, como 

vê, você precisa correr o mais depressa que pode pa ra se manter no mesmo 

lugar. Se quiser ir a algum outro lugar, tem de cor rer no mínimo duas 

vezes mais depressa do que isso!". 

 A explicação da Rainha Vermelha é engraçada, mas p ode ser 

enganosa se for entendido (como às vezes é) que ela  significa algo 

matematicamente preciso, um progresso relativo abso lutamente nulo. Outra 

característica enganosa é que, na história de Alice , a afirmação da 

Rainha Vermelha é genuinamente paradoxal, incompatí vel com o senso comum 

no mundo físico real. Mas o efeito Rainha Vermelha descrito por Van Valen 

para a evolução nada tem de paradoxal. Está de plen o acordo com o senso 

comum, contanto que este seja inteligentemente apli cado. Mas, embora não 

sejam paradoxais, as corridas armamentistas podem o riginar situações que, 

para o ser humano de mentalidade econômica, parecem  ser um desperdício. 

 Por que, por exemplo, existem árvores tão altas na s florestas? 

A resposta breve é que, como todas as outras árvore s são altas, nenhuma 

árvore pode dar-se ao luxo de não o ser, pois não r eceberia a luz do sol. 

Esta é essencialmente a verdade, mas contraria a me ntalidade econômica 

humana. Parece tão sem sentido, um desperdício enor me. Quando todas as 

árvores têm a altura da cobertura vegetal, todas tê m uma exposição ao sol 

aproximadamente igual, e nenhuma pode dar-se ao lux o de ser mais baixa. 

Mas se todas fossem mais baixas, se pudesse haver a lgum tipo de acordo de 

classe para reduzir a altura oficial da cobertura v egetal na floresta, 

todas as árvores se beneficiariam. Estariam competi ndo entre si na 

cobertura vegetal pela mesmíssima luz do sol, mas t odas teriam pago muito 

menos em custo de crescimento para entrar nessa cob ertura. A economia 

total da floresta se beneficiaria, junto com cada á rvore individualmente. 

Uma pena que a seleção natural não se importe com e conomias totais e não 

dê margem a cartéis e acordos. Tem havido corridas armamentistas nas 



quais as árvores das florestas aumentam de tamanho com o passar das 

gerações.A cada estágio da corrida armamentista, nã o houve benefícios 

intrínsecos no fato em si de uma árvore ser alta. E m cada estágio da 

corrida armamentista, a única vantagem de ser alta foi ser relativamente 

mais alta do que as árvores vizinhas. 

 No transcurso da corrida armamentista, aumentou a altura média 

das árvores na cobertura vegetal da floresta. Mas o  benefício que as 

árvores obtinham por serem altas não cresceu. Na ve rdade, ele diminuiu, 

devido ao maior custo de crescimento. Gerações suce ssivas de árvores 

tornaram-se cada vez mais altas, mas em última anál ise poderiam estar 

melhor, em certo sentido, se houvessem ficado onde estavam no início. 

Aqui, portanto, está a ligação com Alice e a Rainha  Vermelha, mas podemos 

ver que no caso das árvores ela não é paradoxal. Em  geral é uma 

característica das corridas armamentistas, inclusiv e as humanas, que 

embora todos se beneficiassem caso nenhuma delas cr escesse, se uma delas 

crescer ninguém pode se dar ao luxo de não fazer o mesmo. A propósito, 

mais uma vez, devo ressaltar que contei a história de um jeito simples 

demais. Não pretendo sugerir que, literalmente, a c ada geração as árvores 

sejam mais altas que as da geração anterior, nem qu e a corrida 

armamentista ainda esteja necessariamente prossegui ndo. Outro elemento 

ilustrado pelo caso das árvores é o fato de as corr idas armamentistas não 

terem de ser, necessariamente, disputadas entre mem bros de espécies 

diferentes. As árvores individuais podem ser encobe rtas tanto por membros 

de sua própria espécie como por membros de outra. N a verdade, 

provavelmente mais pelos de sua espécie, pois todos  os organismos são 

mais gravemente ameaçados pelos competidores de sua  própria espécie do 

que de outras. Os membros da própria espécie compet em pelos mesmos 

recursos em um grau muito mais detalhado do que mem bros de outras 

espécies. Também existem corridas armamentistas no âmbito de uma espécie 

entre os papéis masculinos e femininos e entre os p apéis de genitor e 

prole. Discorri sobre eles em O gene Egoísta, por i sso não me alongarei 

no tema aqui. 

 A história das árvores permite-me introduzir uma d istinção 

geral importante entre dois tipos de corrida armame ntista: as simétricas 

e as assimétricas. Uma corrida armamentista simétri ca é a que ocorre 

entre competidores tentando fazer mais ou menos a m esma coisa que o 

rival. A corrida armamentista entre árvores numa fl oresta que lutam para 

alcançar a luz é um exemplo. As diferentes espécies  de árvores não estão 

todas procurando sobreviver exatamente da mesma man eira, mas no que diz 



respeito à corrida armamentista específica de que e stamos falando - a 

corrida pela luz do sol acima da cobertura vegetal-  elas são competidoras 

pelo mesmo recurso. Tomam parte em uma corrida arma mentista na qual o 

sucesso de um lado é sentido pelo outro como um fra casso. E é uma corrida 

armamentista simétrica porque a natureza do sucesso  e fracasso nos dois 

lados é a mesma: obtenção da luz solar e ficar na s ombra, 

respectivamente. 

 A corrida armamentista entre guepardos e gazelas, por sua vez, 

é assimétrica. É uma verdadeira corrida armamentist a, pois o sucesso de 

um lado é sentido como fracasso pelo outro, mas a n atureza do sucesso e 

fracasso dos dois lados é bem diferente. Os dois la dos estão "tentando" 

fazer coisas bem diversas. Os guepardos estão tenta ndo comer gazelas. As 

gazelas não estão tentando comer guepardos, e sim t entando evitar ser 

comidas por eles. Do ponto de vista evolutivo, as c orridas armamentistas 

assimétricas são mais interessantes, pois têm maior  probabilidade de 

gerar sistemas de armamentos altamente complexos. P odemos perceber isso 

com exemplos da tecnologia de armamentos humana. 

 Eu poderia usar os Estados Unidos e a União Soviét ica como 

exemplos, mas não há realmente necessidade de menci onar países 

específicos. Armas fabricadas por empresas em qualq uer país industrial 

avançado podem acabar sendo compradas por qualquer um entre uma enorme 

variedade de países. A existência de uma arma ofens iva bem-sucedida, como 

o míssil antinavio do tipo Exocet, tende a "convida r" à invenção de uma 

arma neutralizadora eficaz, como por exemplo um dis positivo de 

interferência de rádio para "confundir" o sistema d e controle do míssil. 

A arma neutralizadora bem provavelmente será fabric ada por um país 

inimigo, mas também poderia ser fabricada pelo mesm o país, ou até pela 

mesma empresa! Afinal, nenhuma outra empresa está m ais bem equipada para 

projetar um dispositivo de interferência para um mí ssil específico do que 

aquela que o criou. Não há nada de inerentemente im provável na idéia de a 

mesma companhia produzir e vender esses dispositivo s a lados opostos na 

guerra. Meu ceticismo leva-me a desconfiar que isso  provavelmente 

acontece, e é uma vívida ilustração do argumento de  que o equipamento 

melhora enquanto sua eficácia líquida não aumenta ( e seus custos sobem). 

 Deste meu ponto de vista, é irrelevante se os fabr icantes em 

lados opostos numa corrida armamentista humana são inimigos um do outro 

ouse estamos falando de um mesmo fabricante. E isso  é interessante, pois 

o que importa é que, independentemente de seus fabr icantes, os próprios 

dispositivos são inimigos um do outro no sentido es pecial que defini 



neste capítulo. O míssil e seu dispositivo de inter ferência específico 

são inimigos porque o sucesso de um é sinônimo de f racasso do outro. Não 

interessa se foram ou não projetados por lados inim igos, embora 

provavelmente facilitasse supor que foram. 

 Até aqui, falei sobre o exemplo do míssil e seu an tídoto 

específico sem ressaltar o aspecto evolutivo progre ssivo que, afinal, é a 

principal razão de citar o exemplo neste capítulo. O importante aqui é 

que não só o design presente de um míssil pede, ou provoca, um antídoto 

adequado, como um dispositivo de interferência de r ádio. O dispositivo 

antimíssil, por sua vez, pede uma melhoria no desig n do míssil que 

combata especificamente o antídoto - um dispositivo  anti- antimíssil. É 

quase como se cada aperfeiçoamento no míssil estimu lasse o próximo 

aperfeiçoamento em si mesmo,por meio de seu efeito sobre o antídoto. A 

melhora no equipamento impele a si mesma. Eis uma r eceita para uma 

evolução explosiva, descontrolada. 

 Ao final de alguns anos desse encarniçado processo  de invenção 

e contra-invenção, as versões correntes do míssil e  seu antídoto terão 

chegado a um altíssimo grau de refinamento. Contudo , ao mesmo tempo - eis 

novamente o efeito Rainha Vermelha - não há uma raz ão geral para esperar 

que qualquer um dos dois lados na corrida armamenti sta esteja sendo mais 

bem-sucedido em cumprir sua tarefa do que era no in ício da corrida 

armamentista. De fato, se tanto o míssil como seu a ntídoto vêm melhorando 

à mesma taxa, podemos esperar que as versões mais r ecentes, mais 

avançadas e refinadas, e as mais antigas, mais prim itivas e mais simples, 

tenham exatamente o mesmo grau de sucesso combatend o seus 

contradispositivos contemporâneos. Houve progresso no design, mas não na 

realização, especificamente porque ocorreu um progr esso equivalente no 

design de ambos os lados da corrida armamentista. D e fato, é precisamente 

porque ocorreu um progresso aproximadamente igual d e ambos os lados que 

houve tanto avanço no nível de refinamento do desig n. Se um lado - 

digamos, o do dispositivo de interferência antimíss il - avançasse demais 

na corrida do design, o outro lado, o míssil, simpl esmente deixaria de 

ser usado e fabricado: seria "extinto". Longe de se r paradoxal como o 

exemplo original de Alice, o efeito Rainha Vermelha  em seu contexto da 

corrida armamentista revela-se fundamental para a p rópria idéia de avanço 

progressivo. 

 Afirmei que as corridas armamentistas assimétricas  têm maior 

propensão do que as simétricas para conduzir a melh oras progressivas 

interessantes, e agora podemos ver porquê, usando a s armas humanas para 



ilustrar o argumento. Se um país possui uma bomba d e dois megatons, o 

país inimigo desenvolverá uma de cinco megatons. Is to leva o primeiro 

país a desenvolver uma de dez megatons, o que por s ua vez induz o segundo 

a produzir uma de vinte, e assim por diante. Esta é  uma verdadeira 

corrida armamentista progressiva: cada avanço de um  lado provoca o 

contra-avanço do outro, e o resultado é um aumento constante em algum 

atributo no decorrer do tempo - neste caso, no pode r explosivo das 

bombas. Mas não existe uma detalhada correspondênci a biunívoca entre os 

designs nessa corrida armamentista assimétrica, nen hum "encadeamento" ou 

"entrelaçamento" de detalhes de design como aquele que vemos em uma 

corrida armamentista assimétrica entre míssil e dis positivo antimíssil. O 

dispositivo antimíssil de interferência de rádio é projetado 

especificamente para sobrepujar características det alhadas específicas do 

míssil; o projetista do antídoto leva em consideraç ão os mínimos 

pormenores do design do míssil. Depois, ao projetar  um dispositivo para 

combater o antídoto, o projetista da geração seguin te de mísseis 

aproveita seus conhecimentos sobre o design detalha do do antídoto da 

geração anterior. Isto não se aplica às bombas de m egatons crescentes. 

É verdade que os projetistas de um lado podem copia r boas 

idéias, imitar características de design do outro l ado. Mas, se isso 

ocorrer, é acidental. Não é uma parte necessária do  design de uma bomba 

russa que ela tenha detalhadas correspondências biu nívocas com pormenores 

específicos de uma bomba americana. No caso de uma corrida armamentista 

assimétrica, entre uma linhagem de armas e os antíd otos específicos 

contra essas armas, são as correspondências biunívo cas que, ao longo das 

sucessivas "gerações", conduzem ao refinamento e co mplexidade sempre 

crescentes. 

  Também no mundo vivo devemos esperar encontrar de sign complexo 

e refinado sempre que se tratar de produtos finais de uma corrida 

armamentista longa e assimétrica na qual aos avanço s de um lado sempre 

têm correspondido, numa base biunívoca, antídotos ( por oposição a 

competidores) igualmente bem-sucedidos. Isto se apl ica notavelmente às 

corridas armamentistas entre predadores e presas e,  talvez ainda mais, às 

corridas armamentistas entre parasitas e hospedeiro s. Os sistemas de 

armas eletrônicas e acústicas dos morcegos, que vim os no capítulo 2, 

possuem toda a sofisticação finamente sintonizada q ue se espera de 

produtos finais de uma longa corrida armamentista. Não surpreende que 

possamos identificar essa mesma corrida armamentist a do outro lado. Os 

insetos que são caçados pelos morcegos possuem uma bateria comparável de 



refinados dispositivos eletrônicos e acústicos. Alg umas mariposas emitem 

sons semelhantes aos ultra-sons dos morcegos que ap arentemente os 

despistam. Quase todos os animais vivem em uma de d uas situações: perigo 

de ser comido por outros animais ou de não consegui r comer outros 

animais, e um número imenso de fatos detalhados rel ativos aos animais só 

tem sentido se lembrarmos que eles são os produtos finais de corridas 

armamentistas longas e encarniçadas. H. B. Cott, au tor do clássico Animal 

Coloration, expôs muito bem esse argumento em 1940,  naquela que parece 

ter sido a primeira vez que se empregou num texto i mpresso a analogia da 

corrida armamentista em biologia:  

 Antes de afirmar que a aparência enganosa de um ga fanhoto ou 

borboleta é desnecessariamente detalhada, precisamo s verificar quais são 

os poderes de percepção e discriminação dos inimigo s naturais desses 

insetos. Não fazer isso é como afirmar que o arsena l de um cruzador 

pesado é exagerado ou que o alcance de seus canhões  é demasiado grande, 

sem investigar a natureza e eficácia do armamento d o inimigo. O fato é 

que na luta primitiva na selva, assim como nos refi namentos da guerra 

civilizada, vemos em progresso uma grande corrida a rmamentista evolutiva 

- cujos resultados, para a defesa, manifestam-se em  recursos como 

velocidade, vigilância, couraça, agudeza dos espinh os, hábitos de 

entocar-se, hábitos noturnos, secreções venenosas, gosto nauseante e 

[camuflagem e outros tipos de coloração protetora];  e, para o ataque, em 

contra- atributos como velocidade, capacidade de su rpreender, de 

emboscar, de atrair, acuidade visual, garras, dente s, ferrões, presas 

venenosas e [chamarizes] . Assim como a maior veloc idade do perseguidor 

desenvolveu-se em relação a um aumento da velocidad e do perseguidor, ou a 

couraça defensiva em relação a armas agressivas, ta mbém a perfeição de 

ocultar mecanismos evoluiu em resposta a poderes de  percepção que 

aumentaram. 

 As corridas armamentistas na tecnologia humana são  mais fáceis 

de estudar do que seus equivalentes biológicos porq ue elas são muito mais 

rápidas. Podemos efetivamente vê-las acontecendo, a no a ano. No caso da 

corrida armamentista biológica, por outro lado, em geral só podemos ver 

os produtos finais. Muito raramente um animal ou pl anta morta fossiliza-

se, quando às vezes se torna possível ver mais dire tamente estágios 

progressivos em uma corrida armamentista animal. Um  dos exemplos mais 

interessantes deste fato está na corrida armamentis ta eletrônica, 

conforme evidenciada no tamanho dos cérebros de ani mais fossilizados. 

  



  Os cérebros não se fossilizam, mas os crânios, si m, e a 

cavidade onde o cérebro se abrigava, a caixa crania na, se interpretada 

com atenção, fornece uma boa indicação sobre o tama nho do cérebro. Eu 

disse "se interpretada com atenção" e essa é uma co ndição muito 

importante. Vejamos a seguir alguns dos muitos prob lemas. Animais de 

grande porte tendem a ter cérebros grandes em parte  justamente por serem 

grandes, mas isto não significa necessariamente que  eles são, em algum 

sentido importante, "mais inteligentes". Os elefant es têm cérebro maior 

que o dos humanos, mas, provavelmente com alguma ju stiça, gostamos de 

pensar que somos mais inteligentes do que eles e qu e nossos cérebros são 

"realmente" maiores quando consideramos que somos a nimais muito menores. 

Por certo nosso cérebro ocupa uma proporção muito m aior do nosso corpo do 

que o cérebro dos elefantes, o que se evidencia na forma protuberante do 

nosso crânio. Isto não é apenas vaidade da espécie.  Presume-se que uma 

fração substancial de qualquer cérebro seja necessá ria para executar as 

operações rotineiras de manutenção por todo o corpo , e para isso um corpo 

grande automaticamente requer um cérebro grande. Te mos de encontrar algum 

modo de "descontar" de nossos cálculos essa fração do cérebro que pode 

ser atribuída simplesmente ao tamanho do corpo, par a que possamos 

comparar o que restou como a verdadeira "cerebralid ade" dos animais. Este 

é um outro modo de dizer que precisamos de algum mo do conveniente definir 

exatamente o que queremos dizer com verdadeira cere bralidade. Diferentes 

pessoas têm liberdade para descobrir diferentes mét odos de fazer os 

cálculos, mas provavelmente o índice mais respeitad o é o "quociente de 

encefalização", ou QE, usado por Harry Jerison, emi nente autoridade 

americana em história do cérebro. 

  O QE é calculado por um método um tanto complicad o, usando 

logaritmos do peso cerebral e peso corporal e fazen do comparações com os 

valores médios de um grupo principal, como a classe  dos mamíferos. Assim 

como o "quociente de inteligência", ou QI, usado (o u talvez mal usado) 

pelos psicólogos humanos para fazer comparações com  a média de toda uma 

população, o QE é usado em comparações, digamos, co m toda a classe dos 

mamíferos. Assim como um QI 100 significa, por defi nição, um QI idêntico 

à média de toda a população, um QE 1 significa, por  definição, um QE 

idêntico à média, digamos, dos mamíferos do tamanho  estudado. Os detalhes 

da técnica matemática não vêm ao caso. Descrevendo em palavras, o QE de 

uma dada espécie, como rinocerontes ou gatos, é uma  medida de quanto o 

cérebro do animal é maior (ou menor) do que devería mos esperar que ele 

fosse, considerando o tamanho do corpo do animal. O  modo como se calcula 



essa expectativa certamente está sujeito a críticas . O fato de que os 

humanos têm um QE de 7 e os hipopótamos de 0,3 pode  não significar 

literalmente que os humanos são 23 vezes mais intel igentes que os 

hipopótamos! Mas o QE, do modo como é medido, prova velmente nos diz 

alguma coisa sobre quanto "poder de computação" o a nimal possui na 

cabeça, acima do mínimo irredutível do poder de com putação necessário 

para a manutenção rotineira de seu corpo grande ou pequeno. 

 Os QES medidos entre os mamíferos modernos são mui to variados. 

Os ratos têm um QE de aproximadamente 0,8, um pouco  menos do que a média 

de todos os mamíferos. Para os esquilos, esse quoci ente é um tanto maior: 

cerca de 1,5. Talvez o mundo tridimensional das árv ores requeira poder de 

computação extra para controlar saltos precisos, e ainda mais para 

decidir sobre caminhos eficientes por entre o emara nhado de ramos que 

podem ou não terminar num beco sem saída. Os macaco s estão bem acima da 

média, e os antropóides (e especialmente os humanos ) ainda mais acima. 

Entre os macacos de menor porte, alguns tipos têm Q ES mais altos do que 

outros; é interessante o fato de haver alguma relaç ão com o tipo de 

alimentação: macacos insetívoros e frugívoros têm c érebros maiores, para 

seu tamanho, do que os que comem folhas. Há uma cer ta lógica em dizer que 

um animal precisa de menos poder de computação para  obter folhas, que são 

abundantes por toda parte, do que para obter frutas , que talvez tenham de 

ser procuradas, ou para apanhar insetos, que procur am ativamente escapar. 

Infelizmente, agora está parecendo que a verdadeira  história é mais 

complicada, e que outras variáveis, como a taxa met abólica, podem ser 

mais importantes. Nos mamíferos como um todo, os ca rnívoros tipicamente 

têm um QE um pouco mais elevado do que os herbívoro s que são suas presas. 

O leitor provavelmente terá algumas idéias para exp licar isso, mas são 

hipóteses difíceis de testar. Enfim, seja qual for a razão, parece ser um 

fato. 

Já basta dos animais modernos. O que Jerison fez fo i reconstruir 

o provável QE de animais extintos que hoje só exist em como fósseis. Ele 

precisou fazer uma estimativa do tamanho do cérebro  criando moldes de 

gesso do interior das caixas cranianas. Essa tarefa  requer muitas 

suposições e estimativas, mas as margens de erro nã o são grandes a ponto 

de invalidar a iniciativa. Os métodos de fazer mold es de gesso podem, 

afinal de contas, ter sua precisão aferida recorren do-se aos animais 

modernos. Fingimos que o crânio seco é tudo o que t emos de um animal 

moderno, usamos um molde de gesso para estimar o ta manho de seu cérebro 

apenas com base no crânio e então confrontamos com o cérebro real para 



averiguar a precisão da nossa estimativa. Essas afe rições tendo como 

referência os crânios modernos deram a Jerison a co nfiança para efetuar 

suas estimativas para cérebros mortos há muito temp o. Ele concluiu, 

primeiro, que existe uma tendência de aumento do ta manho dos cérebros com 

o passar de milhões de anos. Em qualquer dado momen to, os herbívoros 

existentes tenderam a possuir cérebros menores do q ue os carnívoros 

contemporâneos de quem eram presas. Mas os herbívor os posteriores 

tenderam a possuir cérebros maiores do que os de ép ocas anteriores, e o 

mesmo se pode dizer dos carnívoros. Parece que esta mos vendo, nos 

fósseis, uma corrida armamentista, ou melhor, uma s érie de corridas 

armamentistas reiniciadas entre carnívoros e herbív oros. Eis um paralelo 

particularmente atrativo com as corridas armamentis tas humanas, já que o 

cérebro é o computador de bordo usado tanto por car nívoros como por 

herbívoros, e a eletrônica é provavelmente o elemen to da tecnologia de 

armamentos humana que avança com mais rapidez em no ssos dias.  

  Como terminam as corridas armamentistas? Às vezes  podem 

terminar com a extinção de um dos lados, quando pre sumivelmente o lado 

adversário pára de evoluir naquela direção progress iva específica e, na 

verdade, provavelmente acaba "regredindo" por motiv os de economia que 

discutiremos em breve. Em outros casos, pressões ec onômicas podem impor 

uma pausa estável a uma corrida armamentista, estáv el ainda que um lado 

na corrida esteja, em certo sentido, permanentement e à frente. Tomemos a 

velocidade da corrida, por exemplo. Deve haver um l imite final para a 

velocidade com que um guepardo ou uma gazela pode c orrer, um limite 

imposto pelas leis da física. Mas nem guepardos nem  gazelas atingiram 

esse limite. Ambos avançaram na direção de um limit e inferior que, a meu 

ver, tem um caráter econômico. A tecnologia da alta  velocidade não é 

barata. Requer ossos longos nas pernas, músculos po ssantes, pulmões 

potentes. Esses atributos podem ser obtidos por qua lquer animal que 

precise correr velozmente, mas têm de ser comprados . E são comprados a um 

preço que aumenta vertiginosamente. O preço é medid o pelo que os 

economistas denominam "custo de oportunidade": a so ma de todas as outras 

coisas de que se tem de abrir mão para se obter alg o. O custo de mandar 

um filho para uma escola particular é dado por toda s as outras coisas 

que, em conseqüência, deixamos de poder comprar: o carro novo, aquela 

viagem de férias (para quem é tão rico que pode pag ar por essas coisas 

sem dificuldade, o custo de mandar o filho para a e scola particular pode 

ser quase zero). Para um guepardo, o preço por dese nvolver músculos 

maiores nas pernas é dado por todas as outras coisa s que o guepardo 



poderia ter feito com os materiais e a energia usad os para constituir os 

músculos das pernas, como por exemplo, produzir mai s leite para os 

filhotes. 

Evidentemente, não estou sugerindo que os guepardos  fazem 

cálculos de contabilidade de custos! Tudo é feito a utomaticamente, pela 

seleção natural usual. Um guepardo rival que não po ssui músculos tão 

grandes nas pernas pode não correr tão depressa, ma s tem recursos 

sobrando para produzir uma quantidade adicional de leite e assim, talvez, 

criar mais um filhote. Mais filhotes serão criados por guepardos cujos 

genes os equipam com o meio- termo ótimo entre velo cidade da corrida, 

produção de leite e todos os outros itens do orçame nto. Não está claro 

qual seria o trade-off ótimo entre, digamos, produç ão de leite e 

velocidade da corrida. Certamente será diferente pa ra espécies 

diferentes, e pode flutuar no âmbito de cada espéci e. O certo apenas é 

que os trade-offs deste tipo serão inevitáveis. Qua ndo tanto guepardos 

como gazelas atingirem a velocidade de corrida máxi ma que podem pagar 

dadas suas economias internas, a corrida armamentis ta entre eles chegará 

ao fim. 

Seus respectivos pontos de chegada econômicos podem  não 

representar um equilíbrio de forças. As presas pode m acabar gastando 

relativamente mais de seu orçamento em armamentos d efensivos do que os 

predadores em armamentos ofensivos. Uma razão disto  é sintetizada nesta 

moral esópica: o coelho corre mais que a raposa por que ele está correndo 

pela vida, e ela, apenas pelo jantar. Do ponto de v ista econômico, isto 

significa que as raposas individuais que desviam re cursos para outros 

projetos podem sair-se melhor do que raposas indivi duais que gastam 

praticamente todos os seus recursos na tecnologia d a caça. Na população 

dos coelhos, por outro lado, a balança da vantagem econômica pende para 

os coelhos individuais que gastam mais com equipame nto para correr mais 

depressa. O resultado final desses orçamentos econo micamente equilibrados 

no âmbito das espécies é que as corridas armamentis tas entre espécies 

tendem a chegar a um fim mutuamente estável, com um  dos lados à frente.  

  Não é provável vermos corridas armamentistas em p rogresso 

dinâmico, pois é improvável que elas estejam sendo disputadas em qualquer 

"momento" específico do tempo geológico, como o nos so, por exemplo. Mas 

os animais que vemos em nossa época podem ser inter pretados como os 

produtos finais de uma corrida armamentista disputa da no passado. 

  



  Resumindo a mensagem deste capítulo: os genes são  selecionados 

não por suas qualidades intrínsecas, mas por suas i nterações com o meio. 

Um componente especialmente importante do meio de u m gene são os outros 

genes. A razão geral de esse componente ser tão imp ortante é que os 

outros genes também mudam com o passar das gerações  na evolução. Isto 

produz dois tipos principais de conseqüências. 

 Primeiro, significa que são favorecidos os genes q ue têm a 

propriedade de "cooperar" com os outros genes que e les tendem a encontrar 

em circunstâncias que favorecem a cooperação. Isto se aplica em especial, 

mas não exclusivamente, a genes de uma mesma espéci e, pois eles com 

freqüência compartilham células. Isto levou à evolu ção de grandes equipes 

de genes cooperativos e, em última análise, à evolu ção dos próprios 

corpos como produtos da atividade cooperativa dos g enes. Um corpo 

individual é um grande veículo ou "máquina de sobre vivência" construído 

por uma cooperativa de genes para a preservação de cópias de cada membro 

dessa cooperativa. Os genes cooperam porque todos t êm a ganhar com o 

mesmo resultado - a sobrevivência e reprodução do c orpo comunitário e 

porque eles constituem uma parte importante do meio  no qual a seleção 

natural atua sobre cada um. 

 Segundo, nem sempre as circunstâncias favorecem a cooperação. 

Em sua marcha pelo tempo geológico, os genes também  encontram uns aos 

outros em circunstâncias que favorecem o antagonism o. Isto se aplica 

sobretudo, mas não exclusivamente, a genes de espéc ies diferentes. O que 

se deve frisar com relação às espécies diferentes é  que seus genes não se 

misturam - porque não é viável o cruzamento de memb ros de espécies 

diferentes. Quando genes selecionados em uma espéci e fornecem o meio no 

qual genes de outra espécie são selecionados, o res ultado com freqüência 

é uma corrida armamentista evolutiva. Cada novo ape rfeiçoamento genético 

selecionado de um lado da corrida armamentista - po r exemplo, predadores 

- muda o meio para a seleção de genes do outro lado  da corrida - as 

presas. São as corridas armamentistas deste tipo as  principais 

responsáveis pela aparente qualidade progressiva da  evolução, pela 

evolução da velocidade de corrida cada vez maior, d a maior habilidade de 

voar, da maior acuidade visual e auditiva etc. Essa s corridas 

armamentistas não continuam indefinidamente; estabi lizam-se quando, por 

exemplo, melhoras adicionais representam um custo e conômico excessivo 

para os animais individuais envolvidos. 

  



  Este foi um capítulo difícil, mas tinha de consta r no livro. 

Sem ele, teríamos ficado com a impressão de que a s eleção natural é 

apenas um processo destrutivo, ou, na melhor das hi póteses, um processo 

de erradicação do que é pior. Vimos dois modos como  a seleção natural 

pode ser uma força construtiva. Um modo é dado pela s relações 

cooperativas entre genes de uma mesma espécie. Noss a suposição 

fundamental tem de ser que os genes são entidades " egoístas", trabalhando 

em beneficio de sua própria propagação no pool gené tico da espécie. Mas 

como o meio de um gene consiste, em alto grau, de o utros genes que também 

estão sendo selecionados no mesmo pool genético, os  genes serão 

favorecidos se cooperarem bem com outros genes no m esmo pool. É por isso 

que evoluíram grandes grupos de células que trabalh am coerentemente para 

os mesmos fins cooperativos. É por isso que existem  corpos em vez de 

replicadores separados ainda em batalha na sopa pri mordial. 

 O funcionamento integrado e coerente evolui nos co rpos porque 

os genes são selecionados no meio fornecido por out ros genes na mesma 

espécie. Mas como os genes também são selecionados no meio fornecido por 

outros genes em espécies diferentes, desenvolvem-se  corridas 

armamentistas. E as corridas armamentistas constitu em a outra grande 

força propulsora da evolução em direções que reconh ecemos como "design" 

complexo, "progressivo". As corridas armamentistas dão a sensação de ser 

um processo inerentemente instável e descontrolado.  Os genes seguem sua 

carreira em direção ao futuro de um modo que, em ce rto sentido, é 

despropositado e fútil, e em outro sentido é progre ssivo e sempre 

fascinante para nós, observadores. O capítulo segui nte trata de um caso 

particular, muito especial, de evolução explosiva e  descontrolada: o caso 

que Darwin denominou seleção sexual.  

  

 8. Explosões e espirais 

  

 A mente humana é uma analogista inveterada. Somos 

compulsivamente impelidos a ver significado em lige iras semelhanças entre 

processos muito diferentes. Passei boa parte de um dia no Panamá 

observando uma luta entre duas fervilhantes colônia s de saúvas, e minha 

mente irresistivelmente comparou o campo de batalha  juncado de membros 

arrancados aos quadros que eu vira sobre a Batalha de Passchendaele. Eu 

quase podia ouvir os canhões e sentir o cheiro de f umaça. Pouco depois da 



publicação de meu primeiro livro, O gene egoísta, f ui procurado 

independentemente por dois clérigos que haviam, amb os, chegado à mesma 

analogia entre as idéias do livro e a doutrina do p ecado original. Darwin 

aplicou a idéia da evolução de modo discriminativo a organismos vivos 

cujo corpo mudou de forma ao longo de incontáveis g erações. Seus 

sucessores foram tentados a enxergar evolução em tu do: na forma mutável 

do universo, nos "estágios" de desenvolvimento de n ações humanas, nas 

tendências dos comprimentos das saias. Às vezes, an alogias assim podem 

ser imensamente proveitosas, mas é fácil ir longe d emais e empolgar-se 

com analogias tão tênues que chegam a ser inócuas o u mesmo francamente 

danosas. Acostumei-me a receber minha cota de corre spondência hostil, e 

aprendi que uma das marcas registradas desse tipo d e mensagem consiste em 

fazer analogias exaltadas.  

  Por outro lado, alguns dos maiores avanços da ciê ncia 

aconteceram porque alguma pessoa inteligente detect ou uma analogia entre 

um assunto que já era compreendido e outro ainda mi sterioso.O truque está 

em encontrar um equilíbrio entre o excesso de analo gias indiscriminadas e 

a cegueira estéril para analogias proveitosas. O ci entista bem-sucedido e 

o fanático delirante distinguem-se pela qualidade d e suas inspirações. 

Mas desconfio que isto equivale, na prática, a uma diferença não tanto na 

capacidade de notar analogias, e sim de rejeitar an alogias tolas e 

aprofundar-se no exame das proveitosas. Passando ao  largo do fato de que 

temos aqui mais uma analogia, que pode ser tola ou proveitosa (e que 

certamente não é original),entre o progresso cientí fico e a seleção 

evolutiva darwiniana, tratarei agora do aspecto que  é importante para 

este capítulo: pretendo discorrer sobre duas analog ias interligadas que 

julgo inspiradoras mas que podem ser levadas longe demais se não formos 

suficientemente cuidadosos. A primeira é uma analog ia entre vários 

processos, unidos por sua semelhança com as explosõ es. A segunda é uma 

analogia entre a verdadeira evolução darwiniana e o  que se denominou 

evolução cultural. Acho que essas analogias podem s er proveitosas - é 

claro, pois do contrário eu não lhes teria dedicado  um capítulo. Mas que 

o leitor fique avisado.  

  A propriedade das explosões relevante para nós é conhecida 

pelos engenheiros como "feedback positivo". O melho r modo de entendê-la é 

por uma comparação com o seu oposto, o feedback neg ativo. O feedback 

negativo é a principal base do controle e regulação  automáticos, e um de 

seus exemplos mais claros e conhecidos é o regulado r de vapor de Watt. Um 

motor útil deve fornecer força de rotação a um ritm o constante, o ritmo 



apropriado ao trabalho em questão, seja ele moer, t ecer, bombear ou 

qualquer outra coisa. Antes de Watt, o problema era  que o ritmo das 

rotações dependia da pressão do vapor. Abastecendo- se a caldeira, 

acelerava-se o motor, o que não era conveniente par a um moinho ou um tear 

que requerem um movimento uniforme em suas máquinas . O regulador de Watt 

era uma válvula automática que regulava o fluxo de vapor no pistão. 

 O truque engenhoso foi ligar a válvula ao moviment o rotatório 

produzido pelo motor de modo que, quanto mais rápid o o motor trabalhasse, 

mais a válvula fecharia a passagem do vapor. Invers amente, quando o motor 

estivesse funcionando devagar, a válvula se abriria . Assim, um motor 

funcionando muito lentamente logo se aceleraria, e aquele trabalhando 

depressa demais logo diminuiria seu ritmo. O meio p reciso de medição da 

velocidade pelo regulador era simples, mas eficaz, e o princípio é usado 

ainda hoje. Duas bolas ligadas a braços articulados  por dobradiça giram, 

impelidas pelo motor. Quando estão girando depressa , elas sobem nas 

dobradiças devido à força centrífuga. Quando giram devagar, elas descem. 

Os braços articulados são diretamente ligados à vál vula de vapor. Com um 

ajuste adequado, o regulador de Watt pode manter as  rotações de um motor 

em um ritmo quase constante a despeito de considerá veis flutuações na 

fornalha. 

 O princípio básico do regulador de Watt é o feedba ck negativo, 

O motor é realimentado com seu produto (neste caso,  o movimento 

rotativo), por meio da válvula de vapor. O feedback  é negativo porque um 

produto elevado (rotação rápida das bolas) tem um e feito negativo sobre o 

insumo (o vapor fornecido). Inversamente, um produt o baixo (rotação lenta 

das bolas) faz aumentar o insumo (de vapor), novame nte invertendo o 

sinal. Mas introduzi a idéia do feedback negativo a penas para contrastá-

la com o feedback positivo. Façamos uma alteração c rucial em uma máquina 

a vapor provida de um regulador de Watt: invertamos  o sinal da relação 

entre o mecanismo das bolas centrífugas e a válvula  de vapor. Agora, 

quando as bolas giram depressa, a válvula, ao invés  de fechar-se como 

projetou Watt, abre-se. Inversamente, quando as bol as giram devagar, a 

válvula, ao invés de aumentar o fluxo de vapor, faz  com que ele se 

reduza. Em um motor normal com regulador de Watt, u m motor que começasse 

a desacelerar logo corrigiria essa tendência e torn aria a girar mais 

rápido até a velocidade desejada. Mas nosso motor a dulterado faz 

justamente o contrário. Se começar a desacelerar, o  mecanismo faz com que 

se desacelere ainda mais. Logo ele próprio diminui seu vapor até parar. 

Se, por outro lado, esse motor adulterado por acaso  se acelerar um pouco, 



em vez de a tendência ser corrigida como aconteceri a em um motor de Watt 

normal, ela se intensifica. A ligeira aceleração é reforçada pelo 

regulador invertido, e o motor se acelera. A aceler ação produz uma 

realimentação positiva, e o motor se acelera ainda mais. Isso prossegue 

até que o motor quebre devido ao esforço e o volant e vá voando de 

encontro à parede da fábrica, ou até que não haja m ais pressão de vapor 

disponível e seja imposta uma velocidade máxima. 

 Enquanto o regulador de Watt original emprega o fe edback 

negativo, nosso regulador adulterado hipotético exe mplifica o processo 

oposto, o feedback positivo. Os processos de feedba ck positivo 

caracterizam-se pela instabilidade e descontrole. P equenas perturbações 

iniciais são intensificadas e prosseguem em uma esp iral sempre crescente, 

que culmina em desastre ou num esgotamento final em  algum nível superior 

devido a algum outro processo. Os engenheiros achar am conveniente unir 

uma ampla variedade de processos sob a denominação única de feedback 

negativo, e outra ampla variedade sob a denominação  de feedback positivo. 

As analogias são proveitosas não só em algum sentid o qualitativo vago, 

mas porque todos os processos compartilham a mesma matemática básica. Os 

biólogos que estudam fenômenos como o controle da t emperatura do corpo e 

os mecanismos de saciedade que impedem a superalime ntação julgaram 

conveniente tomar de empréstimo aos engenheiros a m atemática do feedback 

negativo. Os sistemas de feedback positivo são usad os menos que os de 

feedback negativo, tanto pelos engenheiros como pel os organismos vivos; 

apesar disso, são os feedbacks positivos o assunto deste capítulo. 

 A razão de os engenheiros e os organismos vivos ut ilizarem mais 

os sistemas de feedback negativo que os de feedback  positivo é, 

obviamente, a utilidade de uma regulação controlada  em um nível próximo 

do ótimo. Os processos descontrolados instáveis, lo nge de serem úteis, 

podem ser francamente perigosos. Em química, o típi co processo de 

feedback positivo é a explosão, sendo comum usarmos  o termo explosivo 

para descrever um processo descontrolado. Por exemp lo, podemos dizer que 

certa pessoa tem um temperamento explosivo. Um de m eus professores na 

escola era um homem culto, polido e normalmente cal mo, mas tinha 

ocasionais explosões de cólera, e estava consciente  disso. Diante de uma 

provocação extrema durante a aula, ele a princípio nada dizia, mas víamos 

em seu rosto que algo incomum estava acontecendo co m ele lá por dentro. E 

então, começando em um tom de voz sereno e controla do, ele dizia: "Ah, 

não vou conseguir agüentar. Vou perder o controle. Agachem-se embaixo das 

carteiras. Estou avisando. Vai começar". Enquanto d izia isto, seu tom de 



voz ia aumentando e, nesse crescendo, ele pegava tu do o que estava ao 

alcance das mãos - livros, apagadores de lousa, pes os de papel, vidros de 

tinta - e atirava em rápida sucessão com toda a for ça e ferocidade, mas 

sem fazer pontaria, mais ou menos na direção do men ino que o provocara. O 

ataque arrefecia gradualmente, e no dia seguinte el e pedia educadas 

desculpas ao aluno. Ele tinha consciência de que pe rdera o controle, 

observara a si mesmo tornando-se vítima de um circu ito de realimentação 

positiva. 

Mas os feedbacks positivos não causam apenas aument os 

descontrolados; podem gerar diminuições descontrola das. Recentemente 

compareci a um debate na Congregação, o "parlamento " da Universidade de 

Oxford, para decidir sobre o oferecimento de um tít ulo honorário a certa 

pessoa. A decisão foi controvertida- coisa rara na instituição. Após a 

votação, durante os quinze minutos da contagem dos votos, houve um 

burburinho geral de conversa entre os que aguardava m os resultados. Em 

certo momento, as conversas estranhamente foram sum indo até desaparecer 

num silêncio total. A razão foi um tipo específico de feedback positivo. 

Ele funcionou assim: em qualquer rumor geral de con versas, tendem a 

ocorrer flutuações aleatórias no nível de ruído, pa ra mais ou para menos, 

que normalmente não notamos. Uma dessas flutuações casuais, na direção do 

silêncio, por acaso foi mais acentuada que o usual,  e por isso algumas 

pessoas a notaram. Como todo mundo estava ansioso p elo anúncio do 

resultado da votação, os que ouviram a diminuição f ortuita do nível de 

ruído ergueram os olhos e pararam de conversar. Ist o fez com que o nível 

geral de ruído diminuísse mais um pouco, e em conse qüência mais pessoas 

notaram o fato e pararam de conversar. Tivera iníci o um feedback 

positivo, que prosseguiu rapidamente até pairar o s ilêncio total no 

saguão. Percebemos então que era alarme falso, houv e risos, e o ruído foi 

aumentando gradativamente até chegar ao nível anter ior. 

Os feedbacks positivos mais notáveis e espetaculare s são os que 

resultam não de uma diminuição, mas de um aumento d escontrolado em alguma 

coisa: uma explosão nuclear, um professor tendo um ataque de cólera, uma 

briga de bar, uma invectiva progressivamente exalta da na ONU (o leitor 

deve lembrar-se do aviso no início do capítulo). A importância dos 

feedbacks positivos nos assuntos internacionais é i mplicitamente 

reconhecida em um termo empregado no jargão da área , "escalada", ou 

quando dizemos que o Oriente Médio é um "barril de pólvora", ou quando 

identificamos "zonas de fricção". Uma das mais conh ecidas expressões 

ligadas à idéia de feedback positivo está no evange lho de são Mateus: 



"Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância;  mas, ao que não tem, 

até o que tem lhe será tirado". Este capítulo trata  dos feedbacks 

positivos na evolução. Existem algumas característi cas nos organismos 

vivos que os fazem parecer produtos finais de algo semelhante a um 

processo evolutivo explosivo, descontrolado, movido  por feedback 

positivo. De certa maneira, as corridas armamentist as do capitulo 

anterior são exemplos disso, mas os exemplos realme nte espetaculares são 

encontrados nos órgãos, de anúncio sexual.  

  Tente persuadir-se, como tentaram me persuadir qu ando cursava 

a graduação, que a cauda do pavão é um órgão prátic o e funcional, como um 

dente ou um rim, moldado pela seleção natural para a mera função 

utilitária de identificar a ave inequivocamente com o um membro de sua 

espécie e não de outra. Nunca me convenceram, e duv ido que o leitor 

também se deixe convencer. Para mim, a cauda do pav ão tem a marca 

inconfundível do feedback positivo. É claramente o produto de algum tipo 

de explosão descontrolada e instável que ocorreu no  tempo evolutivo. 

Darwin também raciocinou assim em sua teoria da sel eção sexual, tanto 

quanto, explicitamente e com a mesma efusão, o maio r de seus sucessores, 

R. A. Fisher. Após uma breve argumentação, ele conc luiu (em seu livro The 

Gerzetical Theory of Natural Selection - Teoria gen ética da seleção 

natural):  

  O desenvolvimento da plumagem no macho, e da prefer ência 

sexual por esse desenvolvimento na fêmea, devem, po rtanto, avançar juntos 

e, enquanto o processo não for refreado por uma sev era seleção contrária, 

avançará com velocidade sempre crescente. Na ausênc ia total desses 

freios, é fácil ver que a velocidade do desenvolvim ento será proporcional 

ao desenvolvimento já alcançado, que, portanto, com  o tempo aumentará 

exponencialmente, ou em progressão geométrica.   

  Como sempre acontece em se tratando de Fisher, o que para ele 

era "fácil ver" não foi plenamente compreendido pel os demais antes de 

decorrido meio século. Fisher não se deu o trabalho  de explicar 

minuciosamente sua afirmação de que a evolução da p lumagem sexualmente 

atrativa poderia avançar em velocidade cada vez mai or, exponencialmente, 

explosivamente. O resto do mundo dos biólogos demor ou cerca de cinqüenta 

anos para acompanhar seu raciocínio e finalmente re construir por completo 

o tipo de argumento matemático que Fisher deve ter usado, no papel ou na 

cabeça, para provar o argumento a si mesmo. Tentare i explicar, em pura 

prosa não matemática, as idéias matemáticas que, em  sua forma moderna, 

foram em grande medida expostas pelo jovem biólogo matemático americano 



Russell Lande. Embora eu não queira ser tão pessimi sta quanto o próprio 

Fisher que, no prefácio ao seu livro de 1930, decla rou: "Nenhum esforço 

de minha parte ajudaria a tornar este livro uma lei tura fácil", mesmo 

assim, nas palavras de um generoso resenhista de me u primeiro livro: "O 

leitor fique avisado de que deve calçar seus tênis de corrida mental". Eu 

mesmo precisei empenhar-me arduamente para compreen der estas idéias 

difíceis. E aqui, apesar de seus protestos, tenho d e reconhecer o mérito 

de meu colega e ex-aluno Alan Grafen, que, embora n otoriamente atinja 

alturas exclusivas em suas sandálias aladas mentais , possui a habilidade 

ainda mais rara de tirá-las e descobrir o modo cert o de explicar as 

coisas aos outros. Sem o que ele me ensinou, eu jam ais poderia ter 

escrito a parte intermediária deste capítulo, o que  explica minha recusa 

a relegar meus agradecimentos ao prefácio.  

 Antes de entrarmos nessa questão difícil, preciso retroceder e 

dar algumas explicações sobre a origem da idéia da seleção sexual.  

 Ela começou, como tantas outras coisas neste campo  de estudos, 

com Charles Darwin. Embora sua ênfase principal fos se a sobrevivência e a 

luta pela existência, Darwin reconheceu que a exist ência e a 

sobrevivência eram apenas meios para se atingir um fim. Esse fim era a 

reprodução. Um faisão pode viver até uma idade bem avançada, mas se não 

se reproduzir, não transmitirá seus atributos. A se leção favorecerá 

qualidades que façam um animal ser bem- sucedido na  reprodução, e a 

sobrevivência é apenas uma parte da batalha para re produzir-se. Em outras 

partes da batalha, o sucesso vai para quem for mais  atraente para o sexo 

oposto. Darwin viu que, se um faisão, um pavão ou u ma ave-do-paraíso 

macho comprassem atratividade sexual, mesmo ao cust o da própria vida, 

poderiam ainda assim transmitir suas qualidades sex ualmente atrativas 

antes de morrer, por meio da procriação bem-sucedid a. Darwin percebeu que 

a cauda de um pavão deveria ser uma desvantagem par a seu possuidor no 

quesito sobrevivência, e supôs que isto era mais do  que compensado pela 

atratividade sexual que ela conferia ao macho. Com sua queda por 

analogias com a domesticação, Darwin comparou a pav oa com o criador 

humano dirigindo o curso da evolução de animais dom ésticos segundo seus 

caprichos estéticos. Podemos comparar a pavoa com a  pessoa que seleciona 

biomorfos no computador segundo o atrativo estético .  

  Darwin simplesmente aceitava os caprichos da fême a como um 

dado. A existência desses caprichos era um axioma d e sua teoria da 

seleção sexual, uma pressuposição e não algo que pr ecisava ser explicado. 

Em parte por essa razão, sua teoria da seleção sexu al caiu em descrédito, 



até ser resgatada por Fisher em 1930. Infelizmente,  muitos biólogos não 

fizeram caso de Fisher ou o compreenderam mal. A ob jeção levantada por 

Julian Huxley e outros foi que os caprichos das fêm eas não eram alicerces 

legítimos para uma teoria verdadeiramente científic a. Mas Fisher resgatou 

a teoria da seleção sexual tratando a preferência d as fêmeas como um 

objeto legítimo da seleção natural por mérito própr io, tanto quanto as 

caudas dos machos. A preferência das fêmeas é uma m anifestação de seu 

sistema nervoso. O sistema nervoso da fêmea desenvo lve-se sob a 

influência de seus genes, portanto é provável que o s atributos desse 

sistema nervoso tenham sido influenciados pela sele ção no decorrer das 

gerações passadas. Enquanto outros pensaram que os ornamentos do macho 

evoluíram sob a influência da preferência estética da fêmea, Fisher 

raciocinou que a preferência da fêmea evoluiu dinam icamente passo a passo 

com a ornamentação do macho. Talvez o leitor já com ece a perceber como 

isto vai ligar-se à idéia do feedback positivo expl osivo.  

Quando estamos discutindo idéias teóricas difíceis,  muitas vezes 

é útil ter em mente um exemplo específico do mundo real. Usarei como 

exemplo a cauda da viuvinha africana Lg. Vidual. Qu alquer ornamento 

sexualmente selecionado teria servido, mas me deu v ontade de variar e 

evitar o pavão, onipresente nas discussões sobre se leção sexual. O macho 

da viuvinha africana é uma ave negra e esguia com c entelhas laranja nos 

ombros, mais ou menos do tamanho de um pardal, cuja s penas principais da 

cauda podem chegar a 46 centímetros na temporada de  acasalamento. É 

freqüente vê-lo em seu espetacular vôo de exibição sobre as pradarias 

africanas, rodopiando e descrevendo arcos, como um avião de publicidade 

adejando uma longa flâmula. Não surpreende que essa  ave possa ficar presa 

ao solo quando o clima é úmido. Mesmo uma cauda sec a deve ser um fardo e 

tanto para se carregar. Estamos interessados em exp licar a evolução dessa 

longa cauda, que imaginamos ter sido um processo ev olutivo explosivo. 

Nosso ponto de partida, portanto, é uma ave ancestr al sem cauda longa. 

Imagine que a cauda desse ancestral tivesse cerca d e sete centímetros de 

comprimento, quase um sexto do comprimento da cauda  do macho moderno na 

época de acasalamento. A mudança evolutiva que esta mos tentando explicar 

é um aumento de seis vezes no comprimento da cauda.   

  É um fato óbvio que, quando se trata de medir pra ticamente 

qualquer coisa em um animal, embora a maioria dos m embros da espécie 

esteja bem próxima da média, alguns indivíduos estã o um pouco acima dela, 

enquanto outros ficam abaixo. Podemos ter certeza d e que houve uma faixa 

de variação nos comprimentos das caudas da viuvinha  africana ancestral, 



com algumas mais longas e outras mais curtas do que  os sete centímetros 

médios. É seguro supor que o comprimento da cauda t eria sido governado 

por um grande número de genes, cada um com um efeit o pequeno, e que seus 

efeitos somaram-se,juntamente com os efeitos da die ta e de outras 

variáveis do meio, produzindo o comprimento real da  cauda de um 

indivíduo. Chamam-se polígenes os grandes números d e genes cujos efeitos 

são somados. A maioria das medidas do ser humano, p or exemplo altura e 

peso, são afetadas por grandes números de polígenes . O modelo matemático 

de seleção sexual que estou seguindo mais de perto nesta explicação é o 

modelo de polígenes de Russell Lande.  

  Agora temos de voltar nossa atenção para as fêmea s e para o 

modo como elas escolhem seus parceiros. Pode parece r discriminação sexual 

supor que são as fêmeas que escolhem os parceiros e  não o contrário. Na 

verdade, há boas razões teóricas para esperar que i sso aconteça (ver O 

gene egoísta), e normalmente na prática é o que oco rre. Certamente os 

machos da viuvinha africana moderna atraem haréns d e mais ou menos meia 

dúzia de fêmeas. Isto significa que existe na popul ação um excedente de 

machos que não se reproduzem. E isto, por sua vez, significa que as 

fêmeas não têm dificuldade para encontrar parceiros  e estão em condições 

de ser exigentes. Um macho tem muito a ganhar sendo  atraente para as 

fêmeas. Uma fêmea tem pouco a ganhar sendo atraente  para os machos, já 

que haverá demanda por ela de qualquer modo. 

  Portanto, tendo aceito a suposição de que são as fêmeas que 

escolhem, daremos a seguir o passo crucial que deu Fisher para confundir 

os críticos de Darwin. Em vez de simplesmente conco rdar que as fêmeas têm 

caprichos, vemos a preferência das fêmeas como uma variável influenciada 

geneticamente, como qualquer outra. A preferência d as fêmeas é uma 

variável quantitativa, e podemos supor que é contro lada por polígenes 

tanto quanto o comprimento da cauda do macho. Esses  polígenes podem atuar 

sobre qualquer uma dentre uma grande variedade de p artes do cérebro da 

fêmea, ou mesmo sobre seus olhos - de fato, sobre q ualquer coisa que 

tenha o efeito de alterar a preferência da fêmea. S em dúvida, a 

preferência da fêmea leva em consideração muitas pa rtes de um macho, a 

cor da mancha em seu ombro, a forma de seu bico etc .; mas estamos 

interessados, aqui, na evolução do comprimento da c auda do macho, 

portanto estamos interessados nas preferências das fêmeas por caudas de 

diferentes comprimentos nos machos. Assim, podemos medir a preferência 

das fêmeas exatamente com as mesmas unidades que me dimos o comprimento da 

cauda dos machos - centímetros. Os polígenes farão com que existam 



algumas fêmeas com uma preferência por caudas de ma cho mais longas do que 

a média, outras com preferência por caudas mais cur tas e outras ainda com 

preferência pelas de comprimento médio.  

  Agora, eis uma das principais percepções de toda esta teoria: 

embora os genes da preferência das fêmeas apenas se  expressem no 

comportamento delas, eles estão presentes também no  corpo dos machos. E, 

analogamente, os genes para o comprimento da cauda dos machos estão 

presentes no corpo das fêmeas, mesmo não se express ando nelas. Esta idéia 

de um gene "não se expressar" não é difícil. Se um homem possui genes 

para um pênis longo, as probabilidades de transmiti r esses genes à sua 

filha e ao seu filho são iguais. Seu filho pode exp ressar esses genes, 

mas sua filha, obviamente, não, pois não tem pênis.  Mas se esse homem um 

dia tiver netos, os filhos de sua filha terão a mes ma probabilidade de 

herdar seu pênis longo do que os filhos de seu filh o. Os genes podem 

existir em um corpo sem se expressar. Da mesma mane ira, Fisher supõe que 

os genes da preferência das fêmeas são carregados p elo corpo dos machos, 

embora somente se expressem no corpo de fêmeas. E g enes para caudas de 

machos são carregados pelo corpo das fêmeas, mesmo não se expressando 

nelas.  

  Suponhamos que temos um microscópio especial que nos permite 

ver o interior das células das aves e inspecionar s eus genes.  

  Tomemos um macho que possui uma cauda mais longa do que a 

média e examinemos seus genes no interior de suas c élulas. Observando 

primeiro os genes para o comprimento da cauda, não nos surpreende 

descobrir que esse espécime possui genes produtores  cauda longa - isto é 

óbvio, pois ele tem cauda longa. Mas agora vejamos seus genes 

determinantes da preferência por caudas.Agora não t emos nenhuma indicação 

exterior, pois tais genes só se expressam nas fêmea s. Temos de olhar no 

microscópio. O que veríamos? Veríamos genes para fa zer as fêmeas preferir 

caudas longas. Inversamente, se examinássemos um ma cho de cauda curta, 

deveríamos ver genes para fazer as fêmeas preferir caudas curtas. Este é 

um elemento crucial na argumentação. Descrevo a seg uir sua base racional. 

 Se eu sou um macho de cauda longa, meu pai mais pr ovável também 

tem cauda longa. Isto é simplesmente a hereditaried ade usual. Mas também, 

já que meu pai foi escolhido como parceiro pela min ha mãe, é mais 

provável que ela tenha preferido machos de cauda lo nga. Portanto, se 

herdei os genes para cauda longa de meu pai, é prov ável que eu também 

tenha herdado genes para a preferência por cauda lo nga de minha mãe. Pelo 

mesmo raciocínio, se você herdou os genes para a ca uda curta, são maiores 



as chances de que também tenha herdado os genes par a fazer as fêmeas 

preferir cauda curta.  

  Podemos seguir o mesmo tipo de raciocínio para as  fêmeas. Se 

eu sou uma fêmea que prefere machos de cauda longa,  são grandes as 

chances de que minha mãe também preferiu machos de cauda longa. Portanto, 

são grandes as chances de que meu pai tivesse cauda  longa, já que ele foi 

escolhido por minha mãe. Portanto, se herdei genes da preferência por 

caudas longas, são maiores as chances de que eu tam bém tenha herdado 

genes para ter uma cauda longa, independentemente d e esses genes se 

expressarem ou não em meu corpo. E se herdei genes que levam à 

preferência por caudas curtas, são grandes as chanc es de que eu também 

tenha herdado genes para ter cauda curta. A conclus ão geral é: qualquer 

indivíduo, não importa o sexo, tende a possuir tant o os genes que fazem o 

macho ter determinada qualidade como os genes que f azem as fêmeas 

preferirem a mesma qualidade, seja ela qual for.  

  Assim, os genes que determinam qualidades dos mac hos e os 

genes que levam as fêmeas a preferir essas qualidad es não serão 

espalhados aleatoriamente na população; tenderão a ser espalhados juntos. 

Esse "companheirismo", conhecido pelo intimidante t ermo técnico 

"desequilíbrio de ligação" prega peças curiosas nas  equações dos 

geneticistas matemáticos. Ele tem conseqüências est ranhas e fascinantes, 

das quais uma das mais notáveis, se Fisher e Lande estiverem corretos, é 

a evolução explosiva das caudas dos pavões e viuvin has e de uma profusão 

de outros órgãos usados para atração. Essas conseqü ências só podem ser 

provadas matematicamente, mas é possível explicar e m palavras o que elas 

são, e podemos tentar ter alguma idéia do argumento  matemático em 

linguagem não matemática. Ainda precisamos de nosso s tênis de corrida 

mental, embora, na verdade, uma analogia melhor fos se com botas de 

alpinista. Cada passo no argumento é suficientement e simples, mas há uma 

longa série de passos até o topo da montanha do ent endimento, e quem 

perder um deles infelizmente não conseguirá dar os seguintes.  

  Até aqui, reconhecemos a possibilidade de toda um a gama de 

preferências das fêmeas, das que favorecem os macho s de cauda longa até 

as que, ao contrário, privilegiam os de cauda curta . Mas se de fato 

fizéssemos um levantamento das fêmeas em uma popula ção específica, 

provavelmente constataríamos que a maioria das fême as compartilha as 

mesmas preferências gerais pelas qualidades dos mac hos. Podemos expressar 

a gama de preferências das fêmeas na população na m esma unidade - 

centímetros em que expressamos a gama de compriment os de cauda dos 



machos. E podemos expressar a preferência média das  fêmeas também em 

centímetros. Poderia acontecer de a preferência méd ia das fêmeas ser 

exatamente igual ao comprimento médio da cauda dos machos, sete 

centímetros em ambos os casos. Isso acontecendo, a escolha das fêmeas não 

seria uma força evolutiva impelindo a mudança na ca uda dos machos. Ou 

poderia ocorrer de a preferência média das fêmeas s er por uma cauda bem 

mais longa do que a cauda média já existente - diga mos, dez centímetros 

em vez de sete. Deixando em aberto, por ora, a razã o de poder existir uma 

discrepância como essa, simplesmente aceitemos que existe uma 

discrepância, e façamos a óbvia pergunta seguinte: por que, se a maioria 

das fêmeas prefere machos com caudas de dez centíme tros, a maioria dos 

machos possui caudas de sete centímetros? Por que o  comprimento médio da 

cauda na população não muda para dez centímetros a influência da seleção 

sexual das fêmeas? Como pode haver uma discrepância  de três centímetros 

entre o comprimento de cauda médio preferido e o co mprimento médio de 

cauda real?  

  A resposta é que a preferência das fêmeas não é o  único tipo 

de seleção a influir no comprimento da cauda dos ma chos. As caudas têm um 

papel importante no vôo, e se forem longas ou curta s demais a eficiência 

do vôo será prejudicada. Além disso, uma cauda long a requer mais energia 

para ser carregada, e também mais para formar-se. O s machos com cauda de 

dez centímetros poderiam muito bem atrair as fêmeas , mas o preço que eles 

pagariam seria o vôo menos eficiente, maiores custo s de energia e maior 

vulnerabilidade a predadores. Podemos expressar est a idéia dizendo que 

existe um ótimo utilitário para o comprimento da ca uda que difere do 

Ótimo sexualmente selecionado: um comprimento de ca uda ideal do ponto de 

vista dos critérios de utilidade usuais, um comprim ento de cauda que seja 

o ideal de todos os outros pontos de vista com exce ção da atratividade 

para as fêmeas. 

  Deveríamos esperar que o comprimento de cauda méd io real dos 

machos, sete centímetros em nosso exemplo hipotétic o, seja igual ao ótimo 

utilitário? Não - deveríamos esperar que o ótimo ut ilitário seja menor, 

digamos, cinco centímetros. A razão disso é que o c omprimento de cauda 

médio real de sete centímetros resulta de um meio-t ermo entre a seleção 

utilitária que tende a encurtar as caudas e a seleç ão sexual que tende a 

alongá-las. Podemos supor que, se não houvesse a ne cessidade de atrair as 

fêmeas, o comprimento médio das caudas diminuiria n a direção dos cinco 

centímetros. Se não houvesse a necessidade de atend er às exigências da 

eficiência de vôo e dos custos de energia, o compri mento médio das caudas 



aumentaria na direção de dez centímetros. A média r eal de três 

centímetros é um meio-termo.  

  Ainda não consideramos uma questão: por que as fê meas poderiam 

concordar em preferir uma cauda que se afasta do ót imo utilitário? À 

primeira vista, a própria idéia parece tola. Fêmeas  preocupadas com a 

moda, com uma queda pelas caudas que são mais longa s do que deveriam ser 

segundo os critérios do bom design, terão filhos cu jo corpo possui um 

design ruim, ineficiente e desajeitado para o vôo. Qualquer fêmea mutante 

que por acaso tivesse um interesse fora de moda por  machos de cauda mais 

curta, em especial uma fêmea mutante cujo gosto por  caudas por acaso 

coincidisse com o ótimo utilitário, produziria filh os eficientes, com um 

design favorável ao vôo, que certamente venceriam n a competição com os 

filhos de suas rivais mais preocupadas com a moda. Ah, mas aí está o x da 

questão. Ele está implícito em minha metáfora da "m oda". Os filhos da 

fêmea mutante podem ser eficientes no vôo, mas não são considerados 

atraentes pela maioria das fêmeas na população. Atr airão apenas uma 

minoria de fêmeas, as que não ligam para a moda; e as fêmeas 

minoritárias, por definição, são mais difíceis de e ncontrar do que as 

majoritárias, pela simples razão de serem menos num erosas. Em uma 

sociedade na qual apenas um em cada seis machos con segue acasalar-se e os 

machos felizardos possuem grandes haréns, atender a o gosto majoritário 

das fêmeas trará benefícios imensos, benefícios que  são perfeitamente 

capazes de suplantar em importância Os Custos utili tários de energia e 

eficiência de vôo.  

  Mas, ainda assim, o leitor pode protestar, todo o  argumento 

está fundamentado em uma suposição arbitrária. Dado  que a maioria das 

fêmeas prefere caudas longas não utilitárias, o lei tor admite, tudo o 

mais é decorrente. Mas por que surgiu essa preferên cia majoritária nas 

fêmeas? Por que a maioria das fêmeas não preferiu c audas que fossem 

menores do que o ótimo utilitário ou exatamente do mesmo comprimento que 

o ótimo utilitário? Por que a moda não deveria coin cidir com a utilidade? 

A resposta é que qualquer uma dessas coisas poderia  ter acontecido. E em 

muitas espécies provavelmente aconteceu. Meu exempl o hipotético de fêmeas 

que preferem caudas longas foi, de fato, arbitrário . Mas fosse qual fosse 

o gosto majoritário das fêmeas que por acaso surgis se, e não importa 

quanto ele fosse arbitrário, teria havido a tendênc ia de essa maioria ser 

mantida pela seleção ou mesmo, em algumas condições , de aumentar 

exageradamente. É nesta etapa do argumento que se f az notar a ausência de 

justificativa matemática em minha explicação. Eu po deria instar o leitor 



a simplesmente aceitar que o raciocínio matemático de Lande comprova a 

idéia, e ficar por isso mesmo. Talvez fosse esse o caminho mais sábio a 

seguir, mas mesmo assim farei uma tentativa de expl icar parte da idéia em 

palavras. 

A chave do argumento está no elemento que definimos  

anteriormente, o "desequilíbrio de ligação", o "com panheirismo" de genes 

determinantes de caudas de um dado comprimento - qu alquer comprimento - e 

de genes correspondentes que determinam a preferênc ia por caudas desse 

mesmo comprimento. Podemos imaginar o "fator de com panheirismo" como um 

número mensurável. Se o fator de companheirismo for  muito elevado, isto 

significa que conhecer os genes do comprimento de c auda de um indivíduo 

nos permite predizer, com grande precisão, seus gen es da preferência e 

vice-versa. Inversamente, se o fator de companheiri smo for baixo, isto 

significa que conhecer os genes de um indivíduo em um dos dois 

departamentos - preferência ou comprimento de cauda  - só nos fornece uma 

ínfima indicação sobre seus genes no outro departam ento.  

  O tipo de coisa que afeta a magnitude do fator de  

companheirismo é a intensidade da preferência das f êmeas quanto elas são 

tolerantes com o que lhes parece ser um macho imper feito, quanto da 

variação no comprimento da cauda dos machos é gover nado pelos genes e não 

por fatores ambientais etc. Se, como resultado de t odos esses efeitos, o 

fator de companheirismo - a força de ligação dos ge nes para o comprimento 

de cauda e dos genes para a preferência por comprim ento de cauda - for 

muito forte, podemos deduzir a conseqüência seguint e: cada vez que um 

macho é escolhido em razão de sua cauda longa, não estão sendo escolhidos 

apenas os genes para a cauda longa. Ao mesmo tempo,  devido ao 

"companheirismo", também estão sendo escolhidos os genes da preferência 

por caudas longas. Isto significa que os genes que fazem as fêmeas 

escolher caudas de um determinado comprimento nos m achos estão, 

efetivamente, escolhendo cópias de si mesmos. Este é o ingrediente 

essencial de um processo auto-aumentador: ele tem s eu próprio ímpeto 

auto-sustentado. Assim que a evolução começa em uma  direção específica, 

isto, por si só, tende a fazê-la persistir na mesma  direção.  

  Um outro modo de perceber Isso é da perspectiva d o que ficou 

conhecido como "efeito barba verde". Ele é uma espé cie de piada biológica 

entre os acadêmicos. É puramente hipotético, mas ne m por isso deixa de 

ser muito instrutivo. Foi originalmente proposto co mo um modo de explicar 

o princípio fundamental da importante teoria da sel eção por parentesco, 

que expliquei detalhadamente em O gene egoísta. Ham ilton, agora meu 



colega em Oxford, mostrou que a seleção natural fav oreceria genes que 

determinassem um comportamento altruísta em relação  aos parentes 

próximos, pela simples razão de ser altamente prová vel a existência de 

cópias desses mesmos genes nos corpos dos parentes.  A hipótese da "barba 

verde" expõe o mesmo argumento de uma maneira mais geral, embora não tão 

prática. O parentesco, diz o argumento, é apenas um  modo possível como os 

genes podem, efetivamente, localizar cópias de si m esmos em outros 

corpos. Em teoria, um gene poderia localizar cópias  de si mesmo por meios 

mais diretos. Suponhamos que aconteça de surgir um gene que tivesse os 

dois efeitos seguintes (genes com dois ou mais efei tos são comuns): faz 

os possuidores terem algum "distintivo" muito evide nte, como uma barba 

verde, e também afeta os cérebros de seus possuidor es de modo a fazê-los 

comportar-se com altruísmo em relação a indivíduos dotados de barba 

verde. Uma coincidência altamente improvável, admit a-se, mas se por acaso 

ela de fato acontecesse, a conseqüência evolutiva é  clara, O gene do 

altruísmo dos barbas-verdes tenderia a ser favoreci do pela seleção 

natural, exatamente pelos mesmos tipos de razões do s genes determinantes 

do altruísmo em relação à prole ou aos irmãos. Toda  vez que um indivíduo 

de barba verde ajudasse outro, o gene que confere e sse altruísmo 

discriminativo estaria favorecendo uma cópia de si mesmo. A disseminação 

do gene da barba verde seria automática e inevitáve l.  

  Ninguém acredita, nem mesmo eu, que o efeito barb a verde 

jamais venha a ser encontrado na natureza nesta for ma ultra-simples. Na 

natureza, os genes discriminam em favor de cópias d e si mesmos por meio 

de rótulos menos específicos porém mais plausíveis do que barbas verdes. 

O parentesco é exatamente esse rótulo. "Irmão" ou, na prática, algo como 

"aquele que acaba de sair do ovo no ninho onde eu a cabo de ganhar minhas 

penas" é um rótulo estatístico. Qualquer gene que f izer os indivíduos 

comportar-se com altruísmo em relação aos portadore s desse tipo de rótulo 

tem uma boa chance estatística de ajudar cópias de si mesmo, porque os 

irmãos têm uma boa chance estatística de ter genes iguais. Podemos 

considerar que a teoria da seleção por parentesco d e Hamilton é um modo 

de dar plausibilidade ao tipo de efeito barba verde . Cabe lembrar que não 

existe aqui a sugestão de que os genes "querem" aju dar cópias de si 

mesmos.Acontece simplesmente que qualquer gene que por acaso tenha o 

efeito de ajudar cópias de si mesmo tenderá, queren do ou não, a tornar-se 

mais numeroso na população. 

  



  Portanto, o parentesco pode ser visto como um mod o de dar 

plausibilidade a algo como o efeito barba verde. A teoria da seleção 

sexual de Fisher pode ser explicada como mais um mo do pelo qual o efeito 

barba verde pode se tornar plausível. Quando as fêm eas de uma população 

têm fortes preferências por características dos mac hos, disso decorre, 

pelo raciocínio que foi exposto, que cada corpo de macho tenderá a conter 

cópias de genes que fazem as fêmeas preferir as car acterísticas desse 

macho. Se um macho herdou uma cauda longa de seu pa i, são grandes as 

chances de que também tenha herdado de sua mãe os g enes que a fizeram 

escolher a cauda longa de seu pai. Se o macho tem c auda curta, há grandes 

chances de que ele possua genes que façam as fêmeas  preferir caudas 

curtas. Portanto, quando uma fêmea exerce sua escol ha de parceiro, seja 

qual for sua preferência, são boas as chances de qu e os genes que 

influenciam sua escolha estejam escolhendo cópias d e si mesmos nos 

machos. Eles estão escolhendo cópias de si mesmos u sando o comprimento da 

cauda do macho Como um rótulo, em uma versão mais c omplexa do modo como o 

gene da barba verde usa esse tipo de barba como um rótulo.  

  Se metade das fêmeas da população preferisse mach os de caudas 

longas e a outra metade, machos de caudas curtas, o s genes determinantes 

da escolha das fêmeas ainda assim estariam escolhen do cópias de si 

mesmos, mas não haveria uma tendência de que um ou outro tipo de cauda 

fosse favorecido no geral. Poderia haver uma tendên cia de a população 

dividir-se em duas - uma facção de cauda longa que prefere caudas longas, 

e uma facção de cauda curta que prefere caudas curt as. Mas qualquer 

divisão bidirecional na "opinião" das fêmeas é uma situação instável. No 

momento em que uma maioria, por mais insignificante  que fosse, começasse 

a aparecer entre as fêmeas privilegiando um tipo de  preferência em 

detrimento do outro, essa maioria seria reforçada n as gerações 

subseqüentes. Isto porque os machos preferidos pela s fêmeas da escola de 

pensamento minoritária teriam mais dificuldade para  encontrar parceiras, 

e as fêmeas da escola de pensamento minoritária ter iam filhos com 

relativamente mais dificuldade para encontrar parce iras, portanto as 

fêmeas minoritárias teriam menos netos. Sempre que pequenas minorias 

tendem a se tornar minorias ainda menores e que peq uenas maiorias tendem 

a se tornar maiorias mais numerosas, temos uma rece ita para um feedback 

positivo: 

 "Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância ; mas, ao que 

não tem, até o que tem lhe será tirado". Sempre que  temos um equilíbrio 

instável, inícios aleatórios e arbitrários são auto -alimentadores. É o 



que acontece quando cortamos o tronco de uma árvore : podemos não saber 

com certeza se ela cairá na direção norte ou sul, m as, após permanecer 

ereta por algum tempo, assim que ela começa a cair em uma direção e não 

na outra, nada pode trazê-la de volta. 

  

  Amarrando ainda mais fortemente os cordões de nos sas botas de 

alpinismo, preparamo-nos para fincar mais um pitão de escalada. Lembremos 

que a seleção pelas fêmeas está impelindo as caudas  dos machos em uma 

direção, enquanto a seleção "utilitária" as está im pelindo na outra 

("impelindo" no sentido evolutivo, obviamente), sen do o comprimento médio 

real das caudas um meio- termo entre os dois empurr ões. Examinemos agora 

uma quantidade denominada "discrepância de escolha" . Ela consiste na 

diferença entre o comprimento médio real da cauda d os machos na população 

e o comprimento de cauda "ideal" que a fêmea média na população realmente 

preferiria. As unidades em que se mede a discrepânc ia de escolha são 

arbitrárias, tanto quanto são arbitrárias as escala s de temperatura 

Fahrenheit e Celsius. Assim como a escala Celsius j ulga conveniente fixar 

seu ponto zero no ponto de congelamento da água, ju lgaremos conveniente 

fixar nosso zero no ponto onde o empurrão da seleçã o sexual se equilibra 

exatamente com o empurrão oposto da seleção utilitá ria. Em outras 

palavras, uma discrepância de escolha zero signific a que a mudança 

evolutiva sofre uma pausa porque os dois tipos opos tos de seleção anulam 

exatamente um ao outro.  

  Obviamente, quanto maior a discrepância de escolh a, mais forte 

o "empurrão" evolutivo exercido pelas fêmeas sobre o empurrão contrário 

da seleção natural utilitária. Não é no valor absol uto da discrepância de 

escolha em qualquer momento específico que estamos interessados, e sim em 

como a discrepância de escolha muda em gerações suc essivas. Em 

decorrência de determinada discrepância de escolha,  as caudas tornam-se 

mais longas, e ao mesmo tempo (lembremos que os gen es para a escolha de 

caudas longas estão sendo selecionados conjuntament e com os genes para 

ter caudas longas) a cauda ideal preferida pelas fê meas também se alonga. 

Após uma geração dessa seleção dual, tanto o compri mento médio das caudas 

como o comprimento médio preferido das caudas torna ram-se maiores mas 

qual aumentou mais? Este é um outro modo de pergunt ar o que acontecerá 

com a discrepância de escolha.  

  A discrepância de escolha poderia ter se mantido igual (se o 

comprimento médio das caudas e o comprimento médio preferido das caudas 

aumentassem ambos na mesma magnitude). Poderia ter se tornado menor (se o 



comprimento médio das caudas aumentasse mais do que  o comprimento 

preferido). Ou, por fim, poderia ter se tornado mai or (se o comprimento 

médio das caudas aumentasse um pouco mas o comprime nto médio preferido 

aumentasse ainda mais). Podemos começar a notar que , se a discrepância de 

escolha diminuir à medida que as caudas se alongare m, o comprimento das 

caudas evoluirá em direção a um comprimento em equi líbrio estável. Mas se 

a discrepância de escolha se tornar maior à medida que as caudas se 

alongarem, as gerações futuras deveriam, teoricamen te, ver as caudas 

crescer a velocidades cada vez maiores. Isto, sem d úvida alguma, é o que 

Fisher deve ter calculado antes de 1930, embora sua s breves palavras 

publicadas não tenham sido claramente compreendidas  pelos seus 

contemporâneos.  

  Tratemos primeiro do caso no qual a discrepância de escolha se 

torna cada vez menor com o passar das gerações. Ela  por fim se tornará 

tão pequena que o empurrão da preferência das fêmea s em uma direção é 

compensado exatamente pelo empurrão da seleção util itária na outra. A 

mudança evolutiva sofrerá então uma pausa; dizemos que esse sistema está 

em estado de equilíbrio. O aspecto interessante que  Lande provou é que, 

ao menos em certas condições, não existe apenas um ponto de equilíbrio, 

mas muitos (teoricamente, um número infinito dispos to em linha reta num 

gráfico, mas isso é matemática para o leitor!). Não  existe um único ponto 

de equilíbrio, mas muitos: para cada força da seleç ão utilitária 

empurrando numa direção, a força da preferência das  fêmeas evolui de modo 

a atingir um ponto que a compensa exatamente.  

  Portanto, se as condições são tais que a discrepâ ncia de 

escolha tende a diminuir com o passar das gerações,  a população fará uma 

pausa no ponto de equilíbrio mais "próximo". Nele, a seleção utilitária 

empurrando numa direção será exatamente compensada pela seleção das 

fêmeas empurrando na outra, e as caudas dos machos se manterão no mesmo 

comprimento, seja ele qual for. O leitor pode recon hecer que temos aqui 

um sistema de feedback negativo, mas um tipo de sis tema de feedback 

negativo meio esquisito. Sempre podemos identificar  um sistema de 

feedback negativo pelo que ocorre se o "perturbamos " de modo a afastá-lo 

de seu "ponto fixo" ideal. Se perturbamos a tempera tura de uma sala 

abrindo a janela, por exemplo, o termostato respond e ligando o aquecedor 

para compensar.  

  Como o sistema de seleção sexual poderia ser pert urbado? Cabe 

lembrar que estamos falando aqui na escala de tempo  evolutiva, portanto é 

difícil fazer experimentos - o equivalente a abrir a janela - e viver 



para ver os resultados. Mas, sem dúvida, na naturez a, o sistema é 

perturbado freqüentemente - por exemplo, por flutua ções espontâneas e 

aleatórias no número de machos devido a eventos for tuitos, favoráveis ou 

desfavoráveis. Sempre que isto ocorre, dadas as con dições que vimos 

discutindo, uma combinação de seleção utilitária e seleção sexual 

direcionará a população para o ponto mais próximo d o conjunto dos pontos 

de equilíbrio. Provavelmente não será o mesmo ponto  de equilíbrio 

anterior, mas outro ponto situado um pouquinho acim a, ou abaixo, na linha 

dos pontos de equilíbrio. Assim, com o passar do te mpo, a população pode 

mover-se ao longo da linha dos pontos de equilíbrio . Mover-se para cima 

na linha significa que as caudas se alongam - teori camente não há limites 

para quanto elas se alongam. Mover-se para baixo na  linha significa que 

as caudas se encurtam - teoricamente, podendo chega r a zero.  

  A analogia com o termostato é usada com freqüênci a para 

explicar a idéia de um ponto de equilíbrio. Podemos  desenvolver essa 

analogia para explicar a idéia mais difícil de uma linha de equilíbrios. 

Suponhamos que uma sala possui um dispositivo de aq uecimento e um 

dispositivo de resfriamento, cada qual com seu term ostato. Ambos os 

termostatos estão regulados para manter a sala na m esma temperatura fixa, 

21 graus. Se a temperatura cair abaixo de 21, o aqu ecedor é ligado e o 

refrigerador desliga-se. Se a temperatura superar o s 21 graus, o 

refrigerador liga-se e o aquecedor é desligado. A a nalogia no caso do 

comprimento da cauda da viuvinha não é com a temper atura (que se mantém 

aproximadamente constante a 21 graus),mas com a tax a de consumo total de 

eletricidade. O importante é que existem numerosos modos diferentes pelos 

quais a temperatura desejada pode ser obtida. Pode- se obtê-la fazendo com 

que os dois dispositivos trabalhem muito intensamen te, com o aquecedor a 

pleno vapor esquentando o ar enquanto o refrigerado r faz de tudo para 

neutralizar o calor. Ou pode-se obtê-la com o aquec edor esquentando um 

pouco menos o ar enquanto o refrigerador trabalha c orrespondentemente 

menos para neutralizar o calor. Ou ainda com ambos os dispositivos 

trabalhando pouquíssimo. Obviamente, esta última é a solução mais 

desejável do ponto de vista da conta de energia elé trica, mas, no que 

respeita ao objetivo de manter a temperatura fixa e m 21 graus, cada uma 

de uma longa série de taxas de trabalho é igualment e satisfatória. Temos 

uma linha de pontos de equilíbrio, e não um ponto ú nico. Dependendo dos 

detalhes do modo como o sistema foi ajustado, dos a trasos no sistema e de 

outras coisas do tipo das que preocupam os engenhei ros, é teoricamente 

possível a taxa de consumo de eletricidade da sala mover-se para cima e 



para baixo na linha de pontos de equilíbrio, enquan to a temperatura se 

mantém igual. Se a temperatura da sala for perturba da um pouco abaixo de 

21 graus, ela voltará, mas não necessariamente à me sma combinação de 

taxas de trabalho do aquecedor e do refrigerador. P ode retornar a um 

ponto diferente ao longo da linha de equilíbrio.  

  No aspecto prático da engenharia, seria muito dif ícil projetar 

uma sala para que existisse uma verdadeira linha de  equilíbrios. Essa 

linha, na prática, tende a "reduzir-se a um ponto".  Também o argumento de 

Russell Laride sobre uma linha de equilíbrios na se leção sexual baseia-se 

em suposições que podem muito bem não ser válidas n a natureza. Ele supõe, 

por exemplo, que haverá uma oferta constante de nov as mutações. Supõe que 

o ato de escolher da fêmea é inteiramente isento de  custos. Se esta 

suposição for violada, como é bem possível que seja , a “linha" de 

equilíbrio reduz-se a um único ponto de equilíbrio.  Mas, de qualquer 

modo, até agora só discutimos o caso no qual a disc repância de escolha 

diminui no decorrer das sucessivas gerações de sele ção. Sob outras 

condições, a discrepância de escolha pode aumentar.   

  Como já passou algum tempo desde que discutimos e ssa questão, 

convém relembrar o que isso significa. Temos uma po pulação cujos machos 

estão apresentando a evolução de algumas caracterís ticas, como o 

comprimento da cauda nas viuvinhas africanas, sob a  influência da 

preferência das fêmeas, que tende a alongar as caud as, e da seleção 

utilitária, que tende a encurtá-las. A razão de hav er um impulso na 

evolução na direção de caudas mais longas é que, to da vez que uma fêmea 

escolhe um macho do tipo que ela "gosta" ela está, devido à associação 

não aleatória de genes, escolhendo cópias dos própr ios genes que a 

fizeram escolher dessa maneira. Assim, na geração s eguinte, não só os 

machos tenderão a ter caudas mais longas, mas també m as fêmeas tenderão a 

apresentar uma preferência mais acentuada por cauda s longas. Não está 

claro qual desses dois processos incrementais terá a taxa maior, geração 

a geração. Até agora, consideramos ocaso no qual o comprimento da cauda 

aumenta, por geração, mais depressa do que a prefer ência. Consideraremos 

agora o outro caso possível, no qual a preferência aumenta a uma taxa 

ainda maior, por geração, do que o próprio comprime nto da cauda. Em 

outras palavras, discutiremos agora o caso no qual a discrepância de 

escolha aumenta com o passar das gerações, em vez d e diminuir, como nos 

parágrafos anteriores. 

  



  Agora, as conseqüências teóricas são ainda mais b izarras. Em 

vez de feedback negativo, temos feedback positivo. No decorrer das 

gerações, as caudas se tornam mais longas, mas o de sejo das fêmeas por 

caudas longas aumenta a uma taxa maior. Isto signif ica que, teoricamente, 

as caudas se tornarão ainda mais longas, e a uma ta xa sempre crescente de 

geração a geração. Em teoria, as caudas continuarão  a expandir-se mesmo 

depois de ter dez quilômetros de Comprimento. Na pr ática, obviamente, as 

regras do jogo terão sido mudadas muito antes de es ses comprimentos 

absurdos serem alcançados, do mesmo modo como nossa  máquina a vapor com 

seu regulador de Watt invertido não teria realmente  continuado a 

acelerar-se até 1 milhão de rotações por segundo. M as, embora tenhamos de 

atenuar as conclusões do modelo matemático quando c hegamos a extremos, as 

conclusões do modelo podem muito bem ser válidas no s limites de um 

conjunto de condições plausíveis na prática.  

  Hoje, cinqüenta anos mais tarde, podemos entender  o que Fisher 

queria dizer quando afirmou laconicamente que "é fá cil ver que a 

velocidade do desenvolvimento será proporcional ao desenvolvimento já 

alcançado, que, portanto, aumentará com o tempo exp onencialmente, ou em 

progressão geométrica". Seu fundamento lógico era c laramente igual ao de 

Lande quando ele afirmou: "As duas características afetadas por esse 

processo, o desenvolvimento da plumagem no macho e da preferência sexual 

por esse desenvolvimento na fêmea, devem, portanto,  avançar juntos e, 

enquanto o processo não for refreado por uma severa  seleção contrária, 

avançará com velocidade sempre crescente".  

  O fato de Fisher e Lande terem ambos chegado à me sma conclusão 

intrigante pelo raciocínio matemático não significa  que sua teoria seja 

um reflexo correto do que acontece na natureza. Com o afirmou uma das 

principais autoridades sobre a teoria da seleção se xual, Peter O'Donald, 

geneticista da Universidade de Cambridge, pode ser que a propriedade do 

descontrole no modelo de Lande esteja "embutida" em  suas suposições 

iniciais, de tal modo que não poderia deixar de eme rgir, sem grandes 

novidades, na outra ponta do raciocínio matemático.  Alguns teóricos, 

incluindo Alan Grafen e W. D. Hamilton, preferem ti pos alternativos de 

teoria, nos quais a escolha feita por uma fêmea rea lmente tem um efeito 

benéfico sobre sua prole, em um sentido utilitário,  eugênico. A teoria 

que eles estão elaborando em conjunto é a de que as  fêmeas das aves atuam 

como médicos fazendo um diagnóstico: escolhem os ma chos menos suscetíveis 

a parasitas. Uma plumagem brilhante, segundo esta t eoria 



caracteristicamente engenhosa de Hamilton, é para o  macho um modo de 

alardear sua saúde.  

  Seria muito demorado expor na íntegra a importânc ia teórica 

dos parasitas. Em poucas palavras, o problema de to das as teorias 

"eugênicas" da escolha das fêmeas sempre é que, se as fêmeas realmente 

pudessem escolher com êxito os machos portadores do s melhores genes, esse 

mesmo êxito reduziria a variedade de escolhas dispo níveis no futuro; se 

por fim só houvesse bons genes à disposição, não te ria sentido escolher. 

Os parasitas eliminam essa objeção teórica. A razão , segundo Hamilton, é 

que parasitas e hospedeiros travam uma incessante c orrida armamentista 

cíclica entre si. Isto, por sua vez, significa que os "melhores" genes em 

uma geração qualquer de aves não são iguais aos mel hores genes em 

gerações futuras. O que hoje vence a geração presen te de parasitas não 

adianta contra a geração seguinte, pois os parasita s evoluem. 

 Portanto, sempre haverá alguns machos que por acas o são 

geneticamente mais bem equipados do que outros para  vencer a safra 

corrente de parasitas. Assim, as fêmeas sempre pode m beneficiar sua prole 

escolhendo os mais sadios entre os da geração de ma chos em curso. O único 

critério geral que as sucessivas gerações de fêmeas  podem usar são os 

indicadores que qualquer veterinário usaria: olhos brilhantes, plumagem 

reluzente etc. Apenas os machos genuinamente sadios  podem exibir esses 

sintomas de saúde, portanto a seleção favorece os q ue os ostentam ao 

máximo, e até os exageram nas longas caudas em lequ e.  

  Mas a teoria dos parasitas, embora possa muito be m estar 

correta, não vem ao caso para meu capítulo sobre as  "explosões". Voltando 

à teoria do descontrole de Fisher/Lande, o necessár io agora é encontrar 

indícios comprovadores em animais reais. Como proce der na busca desses 

indícios? Que métodos poderiam ser usados? Uma abor dagem promissora foi 

empregada por Malte Andersson, da Suécia. Por coinc idência, ele trabalhou 

com a mesma ave que estou usando como exemplo aqui para discutir as 

idéias teóricas, a viuvinha africana, que ele estud ou em seu hábitat 

natural, no Quênia. Os experimentos de Andersson fo ram possibilitados por 

um avanço recente na tecnologia: a supercola. Seu r aciocínio foi: se é 

verdade que o comprimento real da cauda dos machos é um meio-termo entre, 

de um lado, um ótimo utilitário e, de outro, o que as fêmeas querem, 

deveria ser possível tornar um macho superatraente dando-lhe uma cauda 

extralonga. É aqui que entra a supercola. Descrever ei brevemente o 

experimento de Andersson, como um exemplo primoroso  de design 

experimental. 



  

  Andersson apanhou 36 machos de viuvinhas e os div idiu em nove 

grupos de quatro. Cada grupo de quatro recebeu o me smo tratamento. Um 

membro de cada um desses grupos (escrupulosamente e scolhido ao acaso, 

para evitar algum viés inconsciente) teve sua cauda  aparada para ficar 

com catorze centímetros de comprimento. A porção re movida foi colada, com 

a supercola de secagem rápida, na ponta da cauda do  segundo membro do 

grupo de quatro. Assim, o primeiro ficou com uma ca uda artificialmente 

encurtada, e o segundo, com a cauda artificialmente  alongada. A terceira 

ave ficou com a cauda intacta, para comparação. A q uarta também foi 

deixada com a cauda no mesmo comprimento, mas não i ntacta: as 

extremidades das penas foram cortadas e então novam ente coladas no mesmo 

lugar. Pode parecer um procedimento inútil, mas é u m bom exemplo de 

quanto se deve ser cuidadoso ao elaborar um experim ento. Poderia 

acontecer de a ave ser afetada não pelo comprimento  real de sua cauda em 

si, mas pelo fato de ter tido as penas da cauda man ipuladas ou de ter 

sido capturada e manuseada por um ser humano. O Gru po 4 foi um "controle" 

para tais efeitos.  

  A idéia era comparar o sucesso de cada ave no aca salamento com 

suas colegas tratadas diferentemente em seu grupo d e quatro. Depois de 

receber um dos quatro tipos de tratamento, cada mac ho foi libertado para 

voltar à sua morada anterior em seu próprio territó rio. Ali ele retomou 

sua atividade normal de tentar atrair fêmeas ao seu  território para ali 

se acasalarem, fazerem ninho e porem ovos. A questã o era: qual membro de 

cada grupo de quatro teria mais sucesso na atração de fêmeas? Andersson 

fez essa mensuração não pela observação das fêmeas,  mas pela contagem do 

número de ninhos contendo ovos no território de cad a macho. Ele descobriu 

que os machos com caudas alongadas artificialmente atraíram quase quatro 

vezes mais fêmeas do que os que tiveram a cauda art ificialmente 

encurtada. Os de cauda natural normal obtiveram um êxito intermediário.  

  Os resultados foram analisados estatisticamente -  para o caso 

de serem apenas resultantes do acaso. A conclusão f oi que, se atrair as 

fêmeas fosse o único critério, os machos seriam mai s bem- sucedidos com 

caudas mais longas do que as que realmente possuem.  Em outras palavras, a 

seleção sexual está constantemente impelindo as cau das (no sentido 

evolutivo) na direção de alongá-las. O fato de as c audas reais serem mais 

curtas do que as fêmeas prefeririam sugere que deve  haver alguma outra 

pressão seletiva que as mantém mais curtas - uma se leção "utilitária". 

Presume-se que os machos com caudas especialmente l ongas têm maior 



probabilidade de morrer mais cedo do que os machos com caudas médias. 

Infelizmente, Andersson não teve tempo para acompan har o destino 

subseqüente daqueles machos de cauda manipulada. Se  tivesse tido, segundo 

a previsão, os machos com penas extras grudadas na cauda deveriam, em 

média, morrer mais cedo do que os machos normais, p rovavelmente devido à 

maior vulnerabilidade a predadores. Por sua vez, de veríamos esperar que 

os machos com cauda encurtada pela manipulação prov avelmente vivessem 

mais tempo do que os machos normais. Isto porque su postamente o 

comprimento normal é um meio-termo entre o ótimo da  seleção sexual e o 

ótimo utilitário. Presume-se que as aves com caudas  artificialmente 

encurtadas estejam mais próximas do ótimo utilitári o, portanto devem 

viver mais tempo. Mas em tudo isto há um alto grau de suposição. Se a 

principal desvantagem utilitária de uma cauda longa  acabasse sendo o 

custo econômico de seu crescimento na ave e não um maior perigo de morte 

depois de ela ter crescido, não se esperaria que os  machos que receberam 

uma cauda extra-longa dada por Andersson de present e viessem, por isso, a 

morrer particularmente cedo.  

  Do modo como me expressei, pode parecer que a pre ferência das 

fêmeas tenderia a impulsionar as caudas e outros or namentos na direção do 

aumento de tamanho. Em teoria, como já vimos, não h á razão por que a 

preferência das fêmeas não viesse a exercer um impu lso exatamente na 

direção oposta - por exemplo, na direção de caudas cada vez mais curtas 

ao invés de mais compridas. A corruira tem uma caud a tão curta e empinada 

que ficamos tentados a pensar se ela não seria, tal vez, mais curta do que 

"deveria" ser para propósitos estritamente utilitár ios. A competição 

entre os machos da corruíra é acirrada, como podemo s deduzir pela altura 

desproporcional de seu canto. Essa cantoria sem dúv ida há de ser custosa, 

e sabe-se que um macho de corruíra chegou literalme nte a se matar de 

tanto cantar. Os machos bem-sucedidos têm mais de u ma fêmea em seu 

território, como as viuvinhas. Nesse clima competit ivo, poderíamos 

esperar a ocorrência de feedbacks positivos. A caud a curta da corruíra 

poderia representar o produto final de um processo descontrolado de 

encolhimento evolutivo?  

  Deixando as corruíras de lado, os leques do pavão  e as caudas 

da viuvinha e da ave-do-paraíso, com sua espalhafat osa exuberância, são 

vistos, muito plausivelmente, como produtos finais de uma evolução 

explosiva em espiral por feedback positivo. Fisher e seus sucessores 

modernos nos mostraram como isso poderia ter ocorri do. Essa idéia está 

ligada essencialmente à seleção sexual, ou será que  podemos encontrar 



analogias convincentes em outros tipos de evolução?  Vale a pena fazer 

esta pergunta, no mínimo porque existem aspectos de  nossa própria 

evolução com fortes indícios desse caráter explosiv o, notavelmente o 

crescimento extremamente rápido de nossos cérebros durante estes últimos 

milhões de anos. Já se aventou que isso é devido à própria seleção 

sexual, sendo a inteligência uma característica sex ualmente desejável (ou 

alguma manifestação da inteligência, como a capacid ade de lembrar os 

passos de uma longa e complexa dança ritual). Mas t ambém poderia ser 

verdade que o tamanho do cérebro cresceu explosivam ente sob a influência 

de um tipo diferente de seleção, análoga mas não id êntica à seleção 

sexual. Creio ser útil distinguir dois níveis de an alogia possível com a 

seleção sexual: uma analogia fraca, outra forte.  

  A analogia fraca é simples: qualquer processo evo lutivo no 

qual o produto final de um passo na evolução prepar a o cenário para o 

passo seguinte é potencialmente progressivo, às vez es explosivamente 

progressivo. Já encontramos esta idéia no capítulo anterior, na forma das 

"corridas armamentistas". Cada melhora evolutiva no  design do predador 

muda as pressões sobre a presa, fazendo com que ela  se aperfeiçoe na arte 

de evitar o predador. Isto, por sua vez, pressiona os predadores a se 

aperfeiçoar; portanto, temos uma espiral sempre asc endente. Como vimos, é 

provável que nem predadores nem presas necessariame nte desfrutem de uma 

taxa de êxito maior em decorrência dessa espiral, p ois seus inimigos 

estão se aperfeiçoando ao mesmo tempo. Mas, mesmo a ssim, tanto presas 

como predadores estão se tornando progressivamente mais bem equipados. 

Esta é, portanto, a analogia fraca com a seleção se xual. A analogia forte 

salienta que a essência da teoria de Fisher/Lande é  o fenômeno 

equivalente ao da "barba verde" segundo o qual os g enes determinantes da 

escolha das fêmeas tendem automaticamente a escolhe r cópias de si mesmos, 

um processo com uma tendência automática a tornar-s e explosivo. Não está 

claro se existem exemplos desse tipo de fenômeno al ém do caso da seleção 

sexual. 

Desconfio que um bom lugar para procurarmos analogi as com a 

evolução explosiva como a causada pela seleção sexu al seja na evolução 

cultural humana. Isto porque aqui, mais uma vez, a escolha por capricho é 

importante, e essa escolha pode estar sujeita à "mo da" ou ao efeito "a 

maioria sempre vence". Novamente, o alerta com que iniciei este capítulo 

tem de ser lembrado. A evolução "cultural" não é re almente uma evolução 

se formos rigorosos e puristas no emprego das palav ras; mas pode haver 

características comuns entre elas que justifiquem a lguma comparação de 



princípio. Ao fazer isso, não devemos menosprezar a s diferenças. Tiremos 

essas questões a limpo antes de retomar a questão e specífica das espirais 

explosivas.  

  Já se ressaltou muitas vezes - de fato, qualquer tolo pode 

perceber - que muitos aspectos da história humana t êm características bem 

semelhantes às da evolução. Se tirarmos uma amostra  de um aspecto 

específico da vida humana em intervalos regulares, digamos, uma amostra 

do estado do conhecimento científico, do tipo de mú sica que está sendo 

tocada, das modas no vestuário ou dos meios de tran sporte, em intervalos 

de um século ou talvez uma década, encontraremos te ndências. Se tivermos 

três amostragens, em períodos sucessivos - A, B e C  -, dizer que existe 

uma tendência é dizer que a mensuração feita no per íodo B será 

intermediária entre as mensurações feitas em A e C.  Embora haja exceções, 

todos concordarão que tendências desse tipo caracte rizam muitos aspectos 

da vida civilizada. Reconhecidamente, as direções d e algumas tendências 

às vezes se invertem (por exemplo, os comprimentos das saias), mas isto 

se aplica também à evolução genética.  

  Muitas tendências, particularmente as da tecnolog ia útil em 

oposição às da moda fútil, podem ser identificadas como melhoras, sem 

muita discussão sobre juízos de valor. Por exemplo,  não resta dúvida de 

que os veículos para nossa locomoção no mundo têm a presentado melhora 

constante e irreversível no decorrer dos últimos du zentos anos, passando 

dos veículos de tração animal aos movidos a vapor e  culminando hoje nos 

aviões supersônicos. Estou usando o termo melhora e m uma acepção neutra. 

Não estou afirmando que todos concordariam que a qu alidade de vida 

melhorou em decorrência dessas mudanças; pessoalmen te, muitas vezes tenho 

minhas dúvidas. Também não estou negando a noção po pular de que os 

padrões de habilidade no trabalho decaíram à medida  que a produção em 

massa foi substituindo os artesãos qualificados. Ma s, vendo os meios de 

transporte puramente da perspectiva do transporte, o que significa ir de 

uma parte do mundo a outra, não se pode questionar a tendência histórica 

a algum tipo de melhora, mesmo que seja apenas na v elocidade. 

Analogamente, ao longo de uma escala temporal de dé cadas, ou mesmo anos, 

existe uma melhora progressiva na qualidade do equi pamento de 

amplificação sonora de alta-fidelidade que é inegáv el, mesmo se o leitor 

concordar comigo que, às vezes, o mundo seria um lu gar mais agradável se 

o amplificador nunca tivesse sido inventado. Não fo ram os gostos que 

mudaram; é um fato objetivo e mensurável que a fide lidade da reprodução 

hoje é melhor do que em 1950, e que em 1950 ela era  melhor do que em 



1920. A qualidade da reprodução de imagens é inegav elmente melhor nos 

televisores modernos do que nos mais antigos, embor a, da mesma forma, o 

mesmo possa não valer para a qualidade dos programa s transmitidos. A 

qualidade das máquinas de matar na guerra mostra um a tendência colossal à 

melhora - elas são capazes de matar mais pessoas ma is depressa com o 

passar dos anos. O sentido em que isto não represen ta uma melhora é óbvio 

demais para merecer comentários.  

  Não existe dúvida de que, no sentido técnico estr ito, as 

coisas de fato melhoram com o passar do tempo. Mas isto só é obviamente 

verdade para as coisas tecnicamente úteis, como avi ões e computadores. Há 

muitos outros aspectos da vida humana que evidencia m verdadeiras 

tendências sem que elas sejam, em um sentido óbvio,  melhoras. As línguas 

claramente evoluem porque apresentam tendências, di vergem e, com o passar 

dos séculos, após divergirem elas se tornam cada ve z mais mutuamente 

ininteligíveis. As numerosas ilhas do Pacífico forn ecem um belo campo de 

estudo da evolução das línguas. As línguas de difer entes ilhas claramente 

têm semelhanças, e suas diferenças podem ser medida s precisamente pelo 

número de palavras que diferem entre elas, uma medi da que guarda estreita 

analogia com as medidas taxonômicas moleculares que  discutiremos no 

capítulo 10. As diferenças entre as línguas, medi d as em números de 

palavras divergentes, podem ser marcadas num gráfic o em relação à 

distância entre as ilhas, medida em quilômetros, re velando que os pontos 

no gráfico incidem sobre uma curva cuja forma matem ática precisa nos diz 

alguma coisa sobre as taxas de difusão de ilha a il ha. As palavras 

viajaram de canoa, pulando de ilha em ilha em inter valos proporcionais ao 

grau de dificuldade de acesso das ilhas em questão.  No âmbito de qualquer 

ilha individual, as palavras mudam a uma taxa const ante, de um modo muito 

parecido com o da mutação ocasional dos genes. Qual quer ilha, se 

totalmente isolada, apresentaria a mesma mudança ev olutiva em sua língua 

no decorrer do tempo e, portanto, alguma divergênci a em relação às 

línguas das outras ilhas. A proximidade entre ilhas  obviamente gera um 

fluxo de palavras entre elas, via canoa, cuja taxa é maior do que a 

existente entre ilhas que são distantes entre si. S uas línguas também têm 

um ancestral comum mais recente do que as línguas d e ilhas distantes 

entre si. Esses fenômenos, que explicam o padrão ob servado de semelhança 

entre ilhas próximas e distantes, são acentuadament e análogos aos fatos 

registrados para os tentilhões em diferentes ilhas do arquipélago 

Galápagos que originalmente inspiraram Darwin. Os g enes pulam de ilha em 



ilha nos corpos das aves, exatamente como as palavr as pulam de ilha em 

ilha em canoas. 

 Portanto, as línguas evoluem. Mas embora o inglês moderno tenha 

evoluído do inglês chauceriano, não creio que muita  gente esteja disposta 

a declarar que o inglês moderno é uma melhora em re lação ao inglês 

chauceriano. Normalmente, em se tratando de línguas , não passam pela 

nossa cabeça idéias de melhora ou qualidade. Na ver dade, se chegarem a 

passar, em geral as vemos como uma deterioração ou degeneração. Tendemos 

a considerar corretos os usos mais antigos, vendo a s mudanças recentes 

como corrupções. Mas ainda assim podemos detectar t endências afins da 

evolução que são progressivas em um sentido puramen te abstrato, 

destituído de juízos de valor. Podemos até mesmo en contrar indícios de 

feedback positivo, na forma de escaladas (ou, vendo  da outra direção, de 

degenerações) de significados. Por exemplo, a palav ra star era usada para 

indicar um ator de cinema de celebridade excepciona l. Degenerou, então, 

passando a significar qualquer ator que representas se um dos principais 

papéis do filme. Assim, para reaver o significado o riginal de 

"celebridade excepcional", foi preciso uma escalada  para o termo 

superstar. Posteriormente, a publicidade dos estúdi os começou a usar 

superstar para atores de quem nunca se ouvira falar , com isso provocando 

mais uma escalada, desta vez para megastar. Hoje em  dia temos um bom 

magote de alardeados megastars de quem eu, pelo men os, nunca tinha ouvido 

falar, o que indica que talvez seja hora de mais um a escalada. Será que 

em breve estaremos vendo anúncios sobre hyperstars?  Um feedback positivo 

semelhante depreciou a cotação da palavra chef. Ela  provém, 

evidentemente, do francês chef de cuisine, ou chefe  de cozinha. Portanto, 

por definição, cada cozinha só pode ter um chef. Ma s, talvez para 

satisfazer seu senso de dignidade, cozinheiros comu ns, até os que ficam 

virando hambúrgueres na chapa em lanchonetes, começ aram a se apresentar 

como chefs. O resultado é que hoje em dia com freqü ência se ouve a 

tautológica expressão head chef("chefe principal")!  

  Mas se esta é uma analogia para a seleção sexual,  ela se 

aplica, na melhor das hipóteses, apenas no sentido que denominei "fraco". 

Passarei agora direto ao que vejo como o que mais s e aproxima da analogia 

"forte": o mundo da música pop. Quem ouve uma conve rsa entre fãs de 

música pop ou escuta o palavreado dos disc-jóqueis no rádio descobre algo 

muito curioso: enquanto os outros gêneros de crític a de arte traem alguma 

preocupação com o estilo ou a habilidade da execuçã o, com o estado de 

espírito, o impacto emocional, com as qualidades e propriedades da forma 



de expressão artística, a subcultura da música pop preocupa-se quase 

exclusivamente com a popularidade em si. É evidente  que, em um disco, o 

importante não é a música que ele contém, mas quant as pessoas o estão 

comprando. Toda essa subcultura é obcecada pela cla ssificação dos discos 

nos chamados Top 20 ou Top 40, baseada unicamente n as vendas. O que 

realmente importa em um disco é se ele está ou não entre os vinte mais 

vendidos. Pensando bem, esse é um fato muito singul ar, além de muito 

interessante, se pensarmos na teoria de R. A. Fishe r sobre a evolução 

descontrolada. Provavelmente também é significativo  que um disc-jóquei 

raramente mencione a posição presente de um disco n as paradas sem 

mencionar também sua posição na semana anterior. Is to permite ao ouvinte 

avaliar não só a popularidade atual de um disco mas  também a taxa e a 

direção da mudança da popularidade.  

  Parece ser verdade que muitas pessoas compram um disco, ou 

tendem a comprá-lo, simplesmente porque um grande n úmero de pessoas o 

está comprando, ou almejam fazê-lo. A prova cabal d isso é sabermos que as 

gravadoras mandam representantes a lojas importante s para comprar uma 

vasta quantidade de seus próprios discos, a fim de empurrar as vendas 

para uma região onde o disco possa "decolar". (Não é tão difícil quanto 

parece conseguir esse efeito, pois a classificação dos Top 20 toma por 

base as receitas de vendas de uma pequena amostra d e lojas de discos. 

Quando se sabe quais são essas lojas cruciais, não é preciso comprar 

delas tantos discos assim para produzir um impacto significativo sobre as 

estimativas de vendas para todo o país. Também corr em histórias, de 

fontes fidedignas, sobre suborno de balconistas des sas lojas-chave.)  

  Em menor grau, esse mesmo fenômeno da popularidad e gerada pela 

popularidade é bem conhecido nos mundos das editora s, moda feminina e 

publicidade em geral. Uma das melhores coisas que u m anunciante pode 

dizer a respeito de determinado produto é que ele é  o que mais vende. As 

listas de best-sellers são publicadas semanalmente,  e sem dúvida é 

verdade que assim que um livro vende um número de e xemplares suficiente 

para aparecer numa dessas listas, suas vendas aumen tam ainda mais, 

simplesmente em virtude de terem aparecido ali. Os editores dizem que um 

livro "decolou", e os que têm algum conhecimento de  ciência até falam em 

"massa critica para decolagem". A analogia, neste c aso, é com a bomba 

atômica. O urânio 235 é estável enquanto não existe  em grande quantidade 

num mesmo lugar. Forma-se a massa crítica quando ex iste uma quantidade 

tal que, se excedida, ocorre uma reação em cadeia, ou seja, um processo 

descontrolado, com resultados devastadores. Uma bom ba atômica contém duas 



porções de urânio 235, ambas menores do que a massa  crítica. Quando a 

bomba é detonada, as duas porções são reunidas, a m assa crítica é 

excedida, e é o fim de uma cidade de porte médio. Q uando as vendas de um 

livro se tornam "criticas", os números chegam a um ponto no qual a 

propaganda boca a boca etc. causa uma decolagem súb ita e descontrolada 

das vendas. O ritmo das vendas de repente aumenta m uito em relação ao que 

era antes de ser atingida a massa crítica, podendo haver um período de 

crescimento exponencial antes do inevitável nivelam ento e subseqüente 

declínio. 

Não é difícil entender os fenômenos subjacentes. Ba sicamente, 

temos aqui mais exemplos de feedback positivo. As q ualidades reais de um 

livro, ou mesmo de um disco de música pop, não são desprezíveis na 

determinação das vendas, mas, ainda assim, sempre q ue há feedbacks 

positivos à espreita, é fatal existir um forte elem ento arbitrário 

determinando qual livro ou disco fará sucesso e qua l será um fiasco. Se a 

massa crítica e a decolagem são elementos important es em qualquer 

história de sucesso, a sorte com certeza tem um pap el importantíssimo, e 

além disso existe uma ampla margem para manipulação  e exploração por 

parte de quem entende o sistema. Por exemplo, vale a pena desembolsar uma 

quantia considerável na promoção de um livro ou de um disco até que ele 

atinja o ponto "crítico", porque a partir de então não será preciso 

gastar tanto com ele: os feedbacks positivos assume m o comando e fazem o 

trabalho de publicidade.  

  Os feedbacks positivos, neste caso, têm algo em c omum com os 

da seleção sexual segundo a teoria de Fisher/Lande,  mas também há 

diferenças. As pavoas que preferem pavões de caudas  longas são 

favorecidas somente porque outras fêmeas têm a mesm a preferência. As 

qualidades do macho em questão são arbitrárias e ir relevantes. Neste 

aspecto, o fã que quer determinado disco só porque ele está entre os Top 

20 está se comportando exatamente como uma pavoa. M as os mecanismos 

precisos de funcionamento dos feedbacks positivos n os dois casos são 

diferentes. E isto, suponho, nos leva de volta aond e começamos neste 

capítulo: o alerta de que não se deve levar longe d emais as analogias. 

  

  

  

  



 9. Pontuacionismo puncionado 

 Os filhos de Israel, segundo a história do Êxodo, l evaram 

quarenta anos atravessando o deserto do Sinai para chegar à terra 

prometida. São aproximadamente 320 quilômetros de d istância. Portanto, 

sua velocidade média foi cerca de 22 metros por dia , ou menos de um metro 

por hora - digamos, três metros por hora, levando e m conta as pausas 

noturnas. Não importa o modo como façamos os cálcul os, estamos lidando 

com uma velocidade média absurdamente baixa, muito mais baixa do que o 

proverbialmente lento passo de lesma (a incrível ve locidade de 50,2 

metros por hora é a marca da lesma recordista mundi al segundo o Guinness 

Book of Records). Mas evidentemente ninguém acredit a que a velocidade 

média foi contínua e uniforme. É óbvio que os israe litas viajaram 

intermitentemente, talvez acampando por longos perí odos em um local antes 

de prosseguir. É provável que muitos deles não tive ssem uma idéia muito 

clara de que estavam viajando em alguma direção esp ecífica; vaguearam a 

esmo de oásis em oásis, como os pastores nômades do  deserto costumam 

fazer. Ninguém, repito, realmente acredita que foi mantida uma velocidade 

contínua e uniforme.  
Mas suponhamos agora que dois jovens e eloqüentes h istoriadores 

irrompam em cena. A história bíblica até hoje, decl aram, foi dominada 

pela escola de pensamento "gradualista". Os histori adores "gradualistas" 

acreditam que os israelitas viajaram literalmente 2 2 metros por dia; 

desmontavam suas tendas toda manhã, arrastavam-se 2 2 metros em direção 

leste-nordeste e tornavam a montar acampamento. A ú nica alternativa ao 

"gradualismo" dizem os dois jovens historiadores, é  a nova e dinâmica 

escola de história "pontuacionista". Segundo os jov ens pontuacionistas 

radicais, os israelitas passavam a maior parte do t empo em "estase" sem 

se deslocar, acampados anos a fio num só lugar. E e ntão, rapidamente, se 

mudavam para um novo acampamento, onde permaneciam também por vários 

anos. Seu progresso em direção à terra prometida, e m vez de gradual e 

contínuo, foi espasmódico: longos períodos de estas e pontuados por breves 

períodos de movimentação rápida. Além disso, seus s urtos de deslocamento 

nem sempre foram na direção da terra prometida, e s im em direções quase 

aleatórias. Só quando examinamos em retrospectiva o  padrão 

macromigratório em grande escala podemos perceber u ma tendência na 

direção da terra prometida. 



  Tamanha é a eloqüência dos historiadores bíblicos  

pontuacionistas que eles se tornam astros da mídia.  Suas fotos aparecem 

na capa de revistas populares conceituadas. Nenhum documentário de 

televisão sobre a história bíblica está completo se m uma entrevista com 

pelo menos um pontuacionista eminente. Quem não tem  nenhuma erudição 

bíblica lembra-se apenas de um fato: na idade das t revas antes de os 

pontuacionistas entrarem em cena, todo mundo estava  equivocado. Note-se 

que o valor publicitário dos pontuacionistas nada t em a ver com o fato de 

eles poderem estar certos. Tem tudo a ver com a afi rmação de que as 

autoridades anteriores eram "gradualistas" e estava m erradas. É pelo fato 

de se alardearem como revolucionários que os pontua cionistas são ouvidos, 

e não porque podem estar certos.  

  Evidentemente, minha história sobre os pontuacion istas 

bíblicos não é verídica. Ela é uma parábola sobre u ma pretensa 

controvérsia análoga entre os estudiosos da evoluçã o biológica. Em alguns 

aspectos, é uma parábola injusta, porém não totalme nte; tem um fundo de 

verdade suficiente para justificar que seja contada  no início deste 

capítulo. Existe uma escola de pensamento altamente  divulgada entre os 

biólogos evolucionistas cujos proponentes se denomi nam pontuacionistas, e 

eles de fato inventaram o termo "gradualistas" para  designar seus 

predecessores mais influentes. Desfrutaram de uma e norme publicidade 

entre um público que não sabe quase mais nada a res peito de evolução, e 

isso em grande medida porque sua posição foi retrat ada, por informantes 

secundários mais do que por eles próprios, como rad icalmente diferente 

das posições dos evolucionistas anteriores, especia lmente Charles Darwin. 

Até aqui, minha analogia bíblica é justa.  

  A analogia é injusta em outro aspecto: no caso do s 

historiadores bíblicos, os "gradualistas" obviament e eram oponentes 

imaginários, fabricados pelos pontuacionistas; no c aso dos "gradualistas" 

evolucionistas, não é tão óbvio que eles sejam opon entes imaginários. 

Isso tem de ser demonstrado. É possível interpretar  as palavras de Darwin 

e de muitos outros evolucionistas como possuidoras de conotações 

gradualistas, mas então torna-se importante percebe r que o termo 

gradualista pode ser interpretado de maneiras difer entes para designar 

coisas diferentes. De fato, apresentarei uma interp retação da palavra 

"gradualista" segundo a qual praticamente todo mund o é gradualista. No 

caso evolucionista, ao contrário da parábola dos is raelitas, existe a 

possibilidade de uma controvérsia genuína, mas que se refere a pequenos 

detalhes que nem de longe justificam todo o alarde da mídia. 



Entre os evolucionistas, os "pontuacionistas" origi nalmente 

foram recrutados nas fileiras da paleontologia. A p aleontologia é o 

estudo dos fósseis. É um ramo importantíssimo da bi ologia, pois os 

ancestrais evolutivos morreram todos há muito tempo , e os fósseis nos 

fornecem os únicos testemunhos diretos sobre os ani mais e plantas do 

passado distante. Se quisermos saber como eram ance strais evolutivos, os 

fósseis são nossa maior esperança. Assim que as pes soas perceberam o que 

realmente eram os fósseis - escalas de pensamento a nteriores afirmavam 

que eles eram criações do demônio, ou ossos de pobr es pecadores afogados 

no dilúvio - ficou claro que qualquer teoria da evo lução precisava ter 

certas expectativas em relação ao registro fóssil. Mas tem havido alguma 

discussão acerca de quais são essas expectativas, e  é essa, em parte, a 

base do argumento pontuacionista. 

  

  É uma sorte termos fósseis. Isso graças ao extrao rdinariamente 

afortunado fato geológico de que ossos, conchas e o utras partes duras dos 

animais, antes de se decompor, podem ocasionalmente  deixar uma marca que 

depois atua como um molde, dando à rocha que vai en durecendo a forma que 

preservará a memória de um animal. Desconhecemos qu e proporção dos 

animais se fossiliza após a morte - eu, pessoalment e, consideraria uma 

honra ser fossilizado -, mas com certeza é uma prop orção ínfima. Mesmo 

assim, por menor que ela seja, qualquer evolucionis ta deve esperar que 

seja verdadeiras certas indicações do registro fóss il. Ficaríamos 

imensamente surpresos, por exemplo, se encontrássem os fósseis humanos 

aparecendo no registro antes do período em que os m amíferos supostamente 

evoluíram! Se um único crânio de mamífero, muito be m examinado, por acaso 

aparecesse em rochas de 500 milhões de anos, toda a  nossa teoria moderna 

da evolução cairia por terra. A propósito, esta é u ma resposta suficiente 

à balela, veiculada pelos criacionistas e seus comp anheiros de viagem 

jornalistas, de que toda a teoria da evolução é uma  tautologia "que não 

se presta à refutação". Ironicamente, também é a ra zão por que os 

criacionistas adoram as falsas pegadas humanas que foram esculpidas 

durante a depressão para lograr turistas nos sítios  paleontológicos de 

dinossauros do Texas.  

  De qualquer maneira, se classificarmos nossos fós seis 

legítimos em ordem, do mais antigo ao mais recente,  a teoria da evolução 

espera ver algum tipo de seqüência ordenada em vez de uma tremenda 

confusão. E, o que é mais importante para este capí tulo, diferentes 

versões da teoria da evolução, por exemplo, o "grad ualismo" e o 



"pontuacionismo" poderiam esperar ver diferentes ti pos de padrões. Tais 

expectativas somente podem ser postas à prova se co ntarmos com algum meio 

de datar os fósseis, ou pelo menos de saber a ordem  em que se 

depositaram. Os problemas da datação de fósseis e s uas soluções requerem 

uma breve digressão, a primeira de várias para a qu al peço a paciência do 

leitor. Elas são necessárias para a explicação do t ema principal deste 

capítulo. 

Há muito tempo já sabemos como classificar os fósse is na ordem 

em que se depositaram. O método é inerente ao própr io termo "depositar-

se". Fósseis mais recentes obviamente se depositara m por cima de fósseis 

mais antigos ao invés de por baixo deles; portanto,  jazem acima dos mais 

antigos em sedimentos de rochas. Ocasionalmente, su blevantamentos 

vulcânicos podem virar de cabeça para baixo uma por ção de rocha e então, 

é claro, a ordem em que encontramos os fósseis à me dida que cavamos para 

baixo será exatamente inversa; mas isso é suficient emente raro para ser 

óbvio quando ocorre. Embora raramente encontremos u m registro histórico 

completo quando cavamos para baixo através das roch as em uma determinada 

área, podemos montar um bom registro a partir de po rções sobrepostas em 

diferentes áreas (na verdade, embora eu use a image m de "cavar para 

baixo", os paleontólogos quase nunca cavam nessa di reção através dos 

estratos de rocha; têm maior probabilidade de encon trar fósseis expostos 

pela erosão em várias profundidades). Muito antes d e saberem como datar 

fósseis em milhões de anos reais, os paleontólogos haviam elaborado um 

esquema confiável de eras geológicas, e sabiam muit o detalhadamente a 

ordem das eras. Certos tipos de conchas são indicad ores tão confiáveis da 

idade das rochas que estão entre os principais indi cadores usados na 

prospecção de petróleo. Isoladamente, porém só nos podem informar sobre 

as idades relativas dos estratos de rocha, nunca so bre suas idades 

absolutas. 

Mais recentemente, avanços na física nos deram méto dos de 

determinar as datas absolutas, em milhões de anos, para rochas e os 

fósseis que elas contêm. Esses métodos dependem do fato de que elementos 

radioativos específicos se desintegram a taxas conh ecidas com exatidão. É 

como se cronômetros de precisão em miniatura houves sem sido 

convenientemente enterrados nas rochas. Cada cronôm etro começou a 

funcionar no momento em que foi depositado. Tudo o que o paleontólogo 

teve de fazer foi escavar, retirá-lo e ver a hora m arcada no mostrador. 

Diferentes tipos de cronômetros geológicos baseados  no decaimento de 

elementos radioativos funcionam a taxas diferentes.  O cronômetro de 



radio- carbono anda a um ritmo bem rápido, tão rápi do que, após alguns 

milhares de anos, sua mola já está quase toda desen rolada e o relógio 

deixa de ser confiável. Ele é útil para datar mater ial orgânico na escala 

temporal arqueológica/histórica que lida com centen as ou alguns milhares 

de anos, mas não serve para a escala temporal evolu tiva, que lida com 

milhões de anos.  

  Para a escala de tempo evolutiva são apropriados outros tipos 

de relógio, como o de potássio-argônio. O relógio d e potássio- argônio é 

tão lento que seria inadequado para a escala tempor al 

arqueológica/histórica. Seria como tentar usar o po nteiro das horas de um 

relógio normal para cronometrar uma corrida de cem metros rasos. Para 

cronometrar a megamaratona que é a evolução, algo c omo o relógio de 

potássio-argônio é exatamente o que precisamos. Out ros "cronômetros" 

radioativos, cada qual com sua taxa de desaceleraçã o característica, são 

o de rubídio-estrôncio e o de urânio-tório-chumbo. Assim, esta digressão 

mostrou que, se um paleontólogo se vê diante de um fóssil, em geral pode 

saber quando o animal viveu, em uma escala temporal  absoluta de milhões 

de anos. Enveredamos por esta discussão sobre dataç ão e cronometragem, o 

leitor há de lembrar-se, porque estávamos interessa dos nas expectativas 

quanto ao registro fóssil que vários tipos de teori a evolucionista - 

"pontuacionista", "gradualista" etc. - deveriam ter . É hora de examinar 

quais são essas várias expectativas. 

 Suponhamos, primeiro, que a natureza foi extremame nte bondosa 

para os paleontólogos (ou talvez perversa, pensando  no trabalho extra 

envolvido), dando-lhes um fóssil de cada animal que  já viveu. Se 

pudéssemos realmente examinar um registro fóssil as sim completo, 

cuidadosamente classificado em ordem cronológica, o  que nós, 

evolucionistas, esperaríamos ver? Bem, se fôssemos "gradualistas" no 

sentido caricaturado na parábola dos israelitas, de veríamos esperar ver 

algo como o seguinte: seqüências cronológicas de fó sseis sempre 

apresentarão tendências evolutivas uniformes com ta xas fixas de mudança. 

Em outras palavras, se tivermos três fósseis,A, B e  C, sendo A ancestral 

de B, que por sua vez é ancestral de C, deveríamos esperar que B tivesse 

uma forma proporcionalmente intermediária entre A e  C. Por exemplo, se o 

comprimento das pernas de A é de vinte centímetros e o das de C é de 

quarenta centímetros, as pernas de B deveriam ser i ntermediárias, e seu 

comprimento exato seria proporcional ao tempo decor rido entre a 

existência de A e B. 



 Se levarmos a caricatura do gradualismo à sua conc lusão lógica, 

exatamente como calculamos a velocidade média dos i sraelitas em 22 metros 

por dia, também podemos calcular a taxa média de al ongamento das pernas 

na linha evolutiva da linhagem de A a C. Se, digamo s, A viveu 20 milhões 

de anos antes de C (para ajustar o exemplo vagament e à realidade, o 

membro mais antigo conhecido da família dos cavalos , o Hyracotherium, 

viveu há cerca de 50 milhões de anos e tinha o tama nho de um cachorro 

pequeno), temos uma taxa de crescimento evolutivo d e cinqüenta 

centímetros de perna a cada 20 milhões de anos, ou 2,5 milionésimos de 

centímetro por ano. Ora, a caricatura do gradualist a supostamente 

acredita que as pernas cresceram uniformemente, ao longo das gerações, 

exatamente a essa taxa lentíssima: digamos dez mili onésimos de centímetro 

por geração, supondo uma geração que, como a do cav alo, seja de 

aproximadamente quatro anos. O gradualista supostam ente acredita que, ao 

longo de todos esses milhões de gerações, os indiví duos com pernas dez 

milionésimos de centímetro mais compridas do que a média tinham uma 

vantagem sobre os possuidores de pernas de comprime nto médio. Acreditar 

nisso equivale a acreditar que os israelitas viajar am 22 metros por dia 

pelo deserto.  

  O mesmo vale até para uma das mudanças evolutivas  mais rápidas 

conhecidas, o aumento de tamanho do crânio humano, de um ancestral 

semelhante ao Australopithecus, com um volume cereb ral aproximado de 

quinhentos centímetros cúbicos (cc), ao volume cere bral médio do Homo 

sapiens moderno, por volta de 1400 cc. Esse aumento  de cerca de 900 cc, 

quase uma triplicação de volume cerebral, foi ating ido em não mais de 3 

milhões de anos. Pelos padrões evolutivos, essa é u ma taxa de mudança 

rápida: o cérebro parece ter inchado como um balão;  de fato, visto de 

alguns ângulos, o crânio humano moderno realmente l embra um balão 

bulboso, esférico, em comparação com o crânio mais achatado, de testa 

inclinadas, do Australopithecus. Mas se pudéssemos contar o número de 

gerações em 3 milhões de anos (digamos, aproximadam ente quatro por 

século), a taxa média de evolução é menor do que um  centésimo de 

centímetro cúbico por geração. A caricatura de grad ualista supostamente 

acredita que houve uma mudança lenta e inexorável, de geração a geração, 

de modo que em todas as gerações os filhos eram um tantinho mais bem 

dotados de cérebro do que seus pais: 0,01 cc mais b em dotados. 

Presumivelmente, o centésimo extra de centímetro cú bico proporcionaria a 

cada geração sucessiva uma vantagem significativa n a sobrevivência em 

comparação com a geração anterior. 



  

  Mas um centésimo de centímetro cúbico é uma quant idade 

irrisória se comparada à variação de tamanho dos cé rebros encontrada 

entre os humanos modernos. Cita-se com muita freqüê ncia o fato de Anatole 

France nada tolo, e laureado com o prêmio Nobel - t er um cérebro menor do 

que 1000 cc, enquanto do outro lado da escala já fo ram vistos cérebros de 

2000 cc: Oliver Cromwell é muitas vezes citado como  exemplo, embora eu 

não tenha certeza quanto à veracidade dessa afirmaç ão. Assim, o 

incremento médio de 1 cc por geração, que a caricat ura do gradualista 

supõe conferir uma significativa vantagem na sobrev ivência, é apenas um 

centésimo de milésimo da diferença entre os cérebro s de Anatole France e 

Oliver Cromwell! Ainda bem que a caricatura de grad ualista não existe na 

realidade.  

  Mas então, se esse tipo de gradualista é uma cari catura 

inexistente - um moinho de vento para as lanças dos  pontuacionistas -, 

haverá algum outro tipo de gradualista que realment e exista e tenha 

convicções defensáveis? Mostrarei que a resposta é afirmativa, e que as 

fileiras dos gradualistas, neste segundo sentido, i ncluem todos os 

evolucionistas sensatos - inclusive, quando examina mos atentamente suas 

convicções, aqueles que se intitulam pontuacionista s. Mas precisamos 

entender por que os pontuacionistas pensaram que su as idéias eram 

revolucionárias e sensacionais. O ponto de partida para discutir esse 

assunto é a evidente existência de "lacunas" no reg istro fóssil, e é 

dessas lacunas que trataremos a seguir.  

  A partir de Darwin, os evolucionistas perceberam que, se 

classificarmos todos os fósseis de que dispomos em ordem cronológica, 

eles não formam uma seqüência uniforme de mudanças quase - 

imperceptíveis. Podemos, é certo, discernir tendênc ias a mudanças no 

longo prazo - pernas alongam-se progressivamente, c rânios tornam-se 

progressivamente mais bulbosos etc. -,mas as tendên cias conforme são 

vistas no registro fóssil em geral são abruptas, nã o suaves. Darwin, e a 

maioria dos que o seguiram, supôs que isso ocorre p orque o registro 

fóssil é imperfeito. A idéia de Darwin era que um r egistro fóssil 

completo, se o tivéssemos, iria mostrar mudanças su aves e não abruptas. 

Mas, dado que a fossilização é muito aleatória e en contrar os fósseis que 

existem é quase igualmente aleatório, é como se tiv éssemos um rolo de 

filme de cinema no qual falta a maioria dos quadros . É verdade que 

podemos ver um certo tipo de movimento quando proje tamos nosso filme de 

fósseis, mas ele é mais cheio de trancos que os de Charlie Chaplin, pois 



mesmo o mais velho e riscado dos filmes de Chaplin não perdeu totalmente 

nove décimos de seus quadros.  

  Os paleontólogos americanos Niles Eldredge e Step hen Jay 

Gould, quando propuseram pela primeira vez sua teor ia do equilíbrio 

pontuado, em 1972, fizeram o que desde então vem se ndo apontado como uma 

suposição muito original. Eles aventaram que, na re alidade, o registro 

fóssil pode não ser tão imperfeito quanto julgamos.  Talvez as "lacunas" 

sejam um reflexo real do que de fato ocorreu em vez  de serem as 

irritantes mas inevitáveis conseqüências de um regi stro fóssil 

imperfeito. Talvez, sugeriram os dois paleontólogos , em certo sentido a 

evolução realmente tenha ocorrido em súbitos rompan tes, pontuando longos 

períodos de "estase" nos quais não ocorre nenhuma m udança evolutiva em 

uma dada linhagem.  

  Antes de passarmos aos súbitos rompantes que eles  tinham em 

mente, existem alguns significados concebíveis de " súbitos rompantes" que 

eles com toda a certeza não tinham em mente. Têm de  ser tirados do 

caminho, pois já foram causa de graves equívocos. E ldredge e Gould 

certamente concordariam que algumas lacunas importa ntíssimas realmente se 

devem a imperfeições no registro fóssil. E lacunas bem grandes, ainda por 

cima. Por exemplo, os estratos de rochas do cambria no, datados de 

aproximadamente 600 milhões de anos, são os mais an tigos em que 

encontramos a maioria dos principais grupos de inve rtebrados. E 

encontramos muitos deles já em estado avançado de e volução, logo da 

primeira vez em que aparecem. É como se tivessem si do simplesmente 

colocados ali, sem nenhuma história evolutiva. Nem é preciso dizer que os 

criacionistas vibraram com essa aparência de coloca ção súbita. Mas os 

evolucionistas de todas as vertentes acreditam que isso realmente 

representa uma lacuna enorme no registro fóssil, um a lacuna que se deve 

simplesmente ao fato de, por alguma razão, terem si do pouquíssimos os 

fósseis de períodos anteriores a 600 milhões de ano s atrás que 

perduraram. Uma boa razão poderia ser que muitos de sses animais só tinham 

partes moles no corpo, sem nenhuma concha ou osso p ara fossilizar. Os 

criacionistas podem achar que isso é sofisma. O que  desejo mostrar aqui é 

que, quando estamos falando em lacunas dessa magnit ude, não há nenhuma 

diferença nas interpretações de "pontuacionistas" e  "gradualistas". Ambas 

as escolas de pensamento desprezam igualmente os ch amados criacionistas 

científicos, e ambas concordam que os grandes hiato s são reais, que eles 

são verdadeiras imperfeições no registro fóssil. Am bas as escolas de 

pensamento concordam que a única explicação alterna tiva para o 



aparecimento repentino de tantos tipos de animais c omplexos na era 

cambriana é a criação divina, alternativa que ambas  rejeitariam.  

  Existe um outro sentido concebível em que se pode ria afirmar 

que a evolução ocorre em arrancos súbitos, porém nã o é o mesmo sentido 

proposto por Eldredge e Gould, ao menos na maioria de seus textos. É 

concebível que algumas das aparentes "lacunas" no r egistro fóssil 

realmente reflitam mudanças súbitas em uma única ge ração. É concebível 

que intermediários nunca tenham existido realmente;  é concebível que 

grandes mudanças evolutivas tenham ocorrido em uma única geração. Um 

filho pode nascer tão diferente do pai a ponto de s e enquadrar 

apropriadamente em uma espécie diferente da de seu genitor. Seria um 

indivíduo mutante, e a mutação seria tão grande que  nos referiríamos a 

ela como macromutação. As teorias da evolução depen dentes de 

macromutações são chamadas teorias de saltação. Com o a teoria do 

equilíbrio pontuado é freqüentemente confundida com  a verdadeira 

saltação, é importante discutir aqui a saltação e m ostrar por que ela não 

pode ser um fator significativo na evolução.  

  As macromutações - mutações de grande efeito - oc orrem sem 

dúvida nenhuma. O que está em questão não é se elas  ocorrem ou não, mas 

se têm algum papel na evolução; em outras palavras,  se elas são 

incorporadas ao pool genético de uma espécie ou se,  ao contrário, sempre 

são eliminadas pela seleção natural. Um célebre exe mplo de macromutação é 

a "antenapédia" das drosófilas. Em um inseto normal , as antenas têm algo 

em comum com as pernas, e se desenvolvem no embrião  de maneira 

semelhante. Mas as diferenças também são marcantes,  e esses dois tipos de 

membros são usados para fins muito diferentes: as p ernas para andar, as 

antenas para o tato, o olfato e os sentidos em gera l. As moscas 

antenapédicas são aberrações nas quais as antenas s e desenvolvem 

exatamente como pernas. Ou, em outras palavras, são  moscas que não têm 

antenas e sim um par extra de pernas, que crescem n os lugares onde 

deveria haver antenas. Essa é uma verdadeira mutaçã o, pois resulta de um 

erro de cópia do DNA. E essa mosca mutante se repro duz sem variação de 

tipo se receber cuidados no laboratório para que po ssa sobreviver até ser 

capaz de se reproduzir. Soltas na natureza, elas nu nca sobreviveriam por 

muito tempo, pois seus movimentos são desajeitados e seus sentidos vitais 

são prejudicados. 

 Portanto, realmente ocorrem macromutações. Mas ela s têm algum 

papel na evolução? Os chamados saltacionistas acred itam que as 

macromutações são um meio de possibilitar grandes s altos na evolução em 



uma única geração. Richard Goldschmidt, que já enco ntramos no capítulo 4, 

foi um verdadeiro saltacionista. Se o saltacionismo  estivesse correto, as 

aparentes "lacunas" no registro fóssil poderiam não  ser lacunas. Por 

exemplo, um saltacionista poderia acreditar que a t ransição do 

Australopithecus de testa oblíqua para o Homo sapie ns de testa abaulada 

ocorreu em um único passo macromutacional, numa úni ca geração. A 

diferença de forma entre as duas espécies provavelm ente é menor do que a 

existente entre uma drosófila normal e uma antenapé dia, sendo 

teoricamente concebível que o primeiro Homo sapiens  tenha sido uma 

criança anormal - provavelmente segregada e persegu ida-filha de um casal 

de Australopithecus normais.  

  Há muito boas razões para rejeitar todas essas te orias 

saltacionistas da evolução. Uma delas, bastante tri vial, é que, se uma 

nova espécie realmente surgisse num único passo mut acional, os membros 

dessa nova espécie teriam muita dificuldade para en contrar parceiros de 

acasalamento Mas, a meu ver, essa razão é menos rev eladora e interessante 

do que duas outras que já foram vislumbradas em nos sa discussão sobre por 

que grandes saltos pela Terra dos Biomorfos devem s er descartados. A 

primeira delas foi exposta pelo grande estatístico e biólogo R. A. 

Fisher, que já encontramos em capítulos anteriores tratando de outros 

temas. Fisher foi um ferrenho oponente de todas as formas de 

saltacionismo, numa época em que o saltacionismo es tava muito mais em 

voga do que hoje, e ele usou a seguinte analogia: p ensemos num 

microscópio cujo foco é quase perfeito, mas não tot almente, e que está, 

em outros aspectos, bem ajustado para uma visão nít ida. Quais são as 

probabilidades de que, se fizermos alguma mudança a leatória no estado do 

microscópio (correspondente a uma mutação), melhore m o foco e a qualidade 

geral da imagem? Fisher explicou: 

  

 É suficientemente óbvio que qualquer grande desarr anjo terá uma 

probabilidade muito pequena de melhorar o ajuste, e nquanto no caso de 

alterações muito menores do que a menor dentre as e fetuadas 

intencionalmente pelo criador ou operador, a chance  de melhora deve ser 

quase exatamente um meio. 

  

  

  Já comentei que o que Fisher julgava "fácil ver" poderia impor 

exigências formidáveis às capacidades mentais de ci entistas comuns; o 

mesmo vale para o que ele julgava "suficientemente óbvio". Mesmo assim, 



uma reflexão mais aprofundada quase sempre mostra q ue Fisher estava certo 

e, neste caso, para nossa satisfação, conseguimos p rovar isso sem 

demasiadas dificuldades. Lembremos que estamos supo ndo que o microscópio 

já está quase no foco correto antes de começarmos. Suponhamos que a lente 

esteja ligeiramente mais baixa do que deveria estar  para um foco perfeito 

- digamos, um décimo de polegada perto demais da lâ mina. Agora, se a 

movermos um tantinho, digamos, um centésimo de pole gada, numa direção 

aleatória, quais são as probabilidades de que o foc o melhore? Ora, se por 

acaso a movermos para baixo em um centésimo de pole gada, o foco piorará. 

Se a movermos para cima em um centésimo de polegada , o foco melhorará. 

Como a estamos movendo em uma direção aleatória, a probabilidade de cada 

uma dessas duas eventualidades ocorrer é de um meio . Quanto menor o 

movimento do ajuste, em relação ao erro inicial, ma is a chance de melhora 

se aproximará de um meio. Isto completa a justifica ção da segunda parte 

da afirmação de Fisher.  

 Mas agora suponhamos que movemos o tubo do microsc ópio por uma 

grande distância - equivalente a uma macro mutação - também em direção 

aleatória; suponhamos que o movemos uma polegada in teira. Neste caso, não 

importa em que direção ocorre o movimento, para cim a ou para baixo; de 

qualquer modo pioraremos o foco em relação à posiçã o anterior. Se por 

acaso o movermos para baixo, ele passará a estar um a polegada e um décimo 

distante de sua posição ideal (e provavelmente esma gará a lâmina). Se por 

acaso o movermos para cima, estará nove décimos de polegada longe da 

posição ideal. Antes da movimentação, ele estava a apenas um décimo de 

polegada da posição ideal, e por isso, em qualquer direção, nossa grande 

movimentação "macromutacional" foi ruim. Fizemos o cálculo para um grande 

movimento ("macromutação") para um movimento muito pequeno 

("micromutação"). Obviamente, podemos fazer o mesmo  cálculo para uma 

série de tamanhos intermediários de movimento, mas é um exercício inútil. 

Creio que agora realmente ficou suficientemente óbv io que, quanto menor o 

movimento que fizermos, mais nos aproximaremos do c aso extremo em que a 

probabilidade de uma melhora é de metade, e quanto maior o movimento que 

fizermos, mais nos aproximaremos do caso extremo em  que a probabilidade 

de melhora é zero.  

  O leitor terá notado que este argumento depende d a suposição 

inicial de que o microscópio já estava bem próximo do foco ideal antes de 

começarmos a fazer ajustes aleatórios. Se o microsc ópio começasse a duas 

polegadas do foco, uma mudança aleatória de uma pol egada teria cinqüenta 

por cento de chance de ser uma melhora, exatamente como uma mudança 



aleatória de um centésimo de polegada tinha essa me sma chance. Neste 

caso, a "macromutação" parece ter a vantagem de mov er o microscópio e 

acertar o foco mais rapidamente. O argumento de Fis her evidentemente se 

aplica, aqui, a "megamutações" correspondentes, dig amos, a movimentos de 

seis polegadas numa direção aleatória.  

  Sendo assim, por que Fisher pôde fazer sua suposi ção inicial 

de que o microscópio já estava quase no foco no com eço do processo? Essa 

suposição decorre do papel do microscópio na analog ia. O microscópio, 

após seu ajuste aleatório, corresponde a um animal mutante. Antes do 

ajuste aleatório, corresponde ao genitor normal, se m mutação, do suposto 

animal mutante. Como ele é um genitor, tem deter so brevivido tempo 

suficiente para se reproduzir e, portanto, não pode  estar tão longe do 

ajuste perfeito.Analogamente, o microscópio, antes do ajuste aleatório, 

não pode estar tão distante do foco ideal, ou o ani mal que ele representa 

na analogia não poderia ter sobrevivido. Esta é ape nas uma analogia, e 

não tem sentido ficar debatendo se "tão longe" sign ifica uma polegada, um 

décimo de polegada ou um milésimo de polegada. O im portante é que, se 

considerarmos mutações de magnitude sempre crescent e, chegará um ponto no 

qual, quanto maior for a mutação, menos provável é que ela seja benéfica, 

enquanto se considerarmos mutações de magnitudes se mpre decrescentes, 

chegará um ponto no qual a chance de uma mutação se r benéfica é de 

cinqüenta por cento.  

  O argumento sobre a possibilidade de macromutaçõe s como a da 

antenapédia chegarem a ser benéficas (ou pelo menos  não chegarem a ser 

danosas) e, portanto, de poderem ocasionar mudança evolutiva, leva à 

questão de quanto é macro a mutação que estamos con siderando. Quanto mais 

"macro" ela for, mais provável é que seja pernicios a e menos provável que 

venha a ser incorporada à evolução de uma espécie. De fato, praticamente 

todas as mutações estudadas em laboratórios de gené tica - que são 

acentuadamente macro, pois, de outro modo, os genet icistas não as 

notariam - são danosas aos animais que as apresenta m (ironicamente, já 

conheci pessoas para quem isso é um argumento contr a o darwinismo!). O 

argumento do microscópio de Fisher fornece, portant o, uma razão para o 

ceticismo quanto às teorias da evolução por "saltaç ão", ao menos em sua 

forma mais extrema.  

  A outra razão geral para não acreditarmos na verd adeira 

saltação também é estatística, e sua força também d epende 

quantitativamente de quanto é macro a macromutação que postulamos. Neste 

caso, está em foco a complexidade das mudanças evol utivas. Muitas das 



mudanças evolutivas nas quais estamos interessados,  ainda que não todas 

elas, são avanços na complexidade do design. O exem plo extremo do olho, 

discutido em capítulos anteriores, esclarece o argu mento. Animais com 

olhos como os nossos evoluíram de ancestrais sem ol ho nenhum. Um 

saltacionista extremo poderia postular que essa evo lução ocorreu em um 

único passo mutacional. Um genitor não tinha olho n enhum, apenas pele 

onde poderia haver um olho. Teve um filho anormal,c om olho plenamente 

desenvolvido, todo completo, com cristalino de foco  variável, íris como 

um diafragma para "controlar a abertura’", retina c om milhões de 

fotocélulas tricolores, tudo com nervos corretament e conectados ao 

cérebro para dar ao animal uma visão em cores ester eoscópica binocular 

correta. 

  No modelo dos biomorfos, supusemos que esse tipo de melhora 

multidimensional não podia ocorrer. Recapitulando a  razão de essa ser uma 

suposição razoável: para fazer um olho a partir do nada seria preciso não 

apenas uma melhora, mas um grande número de melhora s. Qualquer uma delas 

é, por si só, altamente improvável, mas não a ponto  de ser impossível. 

Quanto maior o número de melhoras simultâneas que t enhamos em mente, mais 

improvável é sua ocorrência simultânea. A coincidên cia de ocorrerem 

simultaneamente equivale a saltar uma grande distân cia através da Terra 

dos Biomorfos e caírem um local específico predeter minado. Se decidirmos 

considerar um número suficientemente grande de melh oras, sua ocorrência 

conjunta torna-se tão improvável a ponto de ser, pa ra todos os efeitos, 

impossível. Esse argumento já foi suficientemente d esenvolvido, mas pode 

ser útil fazer uma distinção entre dois tipos de ma cromutações 

hipotéticas;ambos parecem ser refutados pelo argume nto da complexidade, 

mas, na verdade, apenas um deles é descartado por e sse argumento. Por 

motivos que ficarão claros, eu os chamo de macromut ações Boeing 747 e 

macromutações Stretched Dc8 [DC8 alongado].  

  As macromutações Boeing 747 são aquelas realmente  excluídas 

pelo argumento da complexidade mencionado acima. De vem seu nome ao 

memorável equívoco do astrônomo Sir Fred Hoyle quan to à teoria da seleção 

natural. Ele comparou a seleção natural, em sua pre tensa improbabilidade, 

a um furacão abatendo-se sobre um depósito de ferro -velho e por acaso 

montando um Boeing 747. Como vimos no capítulo 1, e ssa é uma analogia 

totalmente falsa para se aplicar à seleção natural,  mas é uma excelente 

analogia para a idéia de que certos tipos de macrom utação originam 

mudança evolutiva. Na verdade, o erro fundamental d e Hoyle foi ter 

pensado (sem perceber) que a teoria da seleção natu ral dependia da 



macromutação. A idéia de uma única macromutação ori ginar um olho que 

funcionava plenamente com as propriedades relaciona das acima onde antes 

só havia pele é, de fato, tão improvável quanto um furacão montar um 

Boeing 747. Por isso é que me refiro a esse tipo de  macromutação 

hipotética como Boeing 747.  

  As mutações Stretched Dc8 são as que, embora poss am ser 

grandes na magnitude de seus efeitos, não o são no aspecto da 

complexidade. O Stretched DC8 é um avião que foi fe ito modificando-se um 

avião mais antigo, o DC8. Ele é parecido com um DC8 , mas tem a fuselagem 

alongada. Foi uma melhora pelo menos de um ponto de  vista: podia 

transportar mais passageiros que o DC8 original. O alongamento é um 

grande aumento no comprimento e, neste sentido, é a nálogo a uma 

macromutação. Mais interessante é acrescentar numer osas poltronas, 

cinzeiros, lâmpadas de leitura, seletores de música  de doze canais e 

bocais de circulação de ar. À primeira vista, parec e haver muito mais 

complexidade em um Stretched DC8 do que em um DC8 c omum; mas há mesmo? A 

resposta é não, ou pelo menos não na medida em que as coisas "novas" no 

avião alongado são apenas "mais da mesma coisa". Os  biomorfos do capítulo 

3 freqüentemente apresentam macromutações da varied ade Stretched DC8.  

  Que relação tem isso com as macromutações em anim ais reais? A 

resposta é que algumas mutações reais causam grande s mudanças muito 

semelhantes à mudança de um DC8 para um Stretched D C8, e algumas delas, 

embora em certo sentido sejam "macro" mutações, for am definitivamente 

incorporadas à evolução. As cobras, por exemplo, tê m todas muito mais 

vértebras do que suas ancestrais. Poderíamos ter ce rteza disso mesmo se 

não dispuséssemos de nenhum fóssil, pois as cobras têm muito mais 

vértebras do que seus parentes que sobreviveram. Al ém disso, diferentes 

espécies de cobras possuem números de vértebras dif erentes, o que 

significa que esses números devem ter mudado na evo lução desde seu 

ancestral comum, e ainda por cima com grande freqüê ncia.  

  Ora, para mudar o número de vértebras de um anima l, é preciso 

fazer mais do que simplesmente introduzir-lhe um os so extra. Cada 

vértebra vem associada a um conjunto de nervos, de vasos sangüíneos, de 

músculos etc., exatamente como cada fileira de polt ronas em um avião tem 

seus conjuntos de almofadas, apoios de cabeça, entr adas para fone de 

ouvido, luzes de leitura com seus fios corresponden tes etc. A parte média 

do corpo de uma cobra, assim como a do corpo de um avião, compõe-se de 

vários segmentos, muitos dos quais são exatamente i guais entre si, por 

mais complexos que possam ser individualmente. Port anto, para acrescentar 



novos segmentos, basta um simples processo de dupli cação. Como já existe 

maquinário genético para produzir um segmento de co bra - maquinário 

genético de alta complexidade, que exigiu muitas ge rações de evolução 

gradual passo a passo -, novos segmentos podem faci lmente ser 

acrescentados por um único passo mutacional. Se con cebermos os genes como 

"instruções para um embrião em desenvolvimento", um  gene para inserir 

segmentos extras poderia ordenar, simplesmente: "ma is da mesma coisa 

aqui". Imagino que as instruções para construir o p rimeiro Stretched DC 

foram mais ou menos nesse estilo. 

  Podemos ter certeza de que, na evolução das cobra s, os números 

de vértebras mudaram em inteiros, não em frações. N ão dá para imaginar 

uma cobra com 26,3 vértebras. Ou a cobra tinha 26 o u 27, e é óbvio que 

deve ter havido casos em que um filhote teve pelo m enos uma vértebra 

inteira a mais do que seus genitores tinham. Isto s ignifica que o filhote 

tinha todo um conjunto extra de nervos, vasos sangü íneos, feixes de 

músculos etc. Em certo sentido, portanto, essa cobr a foi uma 

macromutante, mas só no sentido fraco, o do "Stretc hed DC8". É fácil 

acreditar que cobras individuais com dúzia de vérte bras a mais do que 

seus genitores poderiam ter surgido num único passo  mutacional. O 

"argumento da complexidade" contra a evolução por s altação não se aplica 

às macromutações do tipo Streched DC8 porque, se ex aminarmos com atenção 

a natureza da mudança envolvida, elas não são, em u m sentido real, 

verdadeiras macromutações. São macromutações apenas  se considerarmos, 

ingenuamente, o produto acabado, o adulto. Se consi derarmos os processos 

de desenvolvimento embrionário, elas mostram ser mi cromutações, no 

sentido de que apenas uma pequena mudança nas instr uções embrionárias 

produziram um grande efeito visível no adulto. O me smo se aplica às 

antenapédias das drosófilas e a muitas outras chama das "mutações 

homeóticas". 

  Isto conclui minha digressão sobre macromutação e  evolução 

saltatória. Ela foi necessária, pois a teoria do eq uilíbrio pontuado com 

freqüência é confundida com a evolução saltatória. Mas foi uma digressão, 

pois a teoria do equilíbrio pontuado é o principal tema deste capítulo, 

e, na verdade, ela não tem ligação com a macromutaç ão e a verdadeira 

saltação. 

As "lacunas" que Eldredge e Gould e os demais "pont uacionistas" 

mencionam, portanto, não se relacionam com a verdad eira saltação, e são 

lacunas muito menores do que as que assanham os cri acionistas. Além 

disso, Eldredge e Gould originalmente introduziram sua teoria não como 



uma oposição radical e revolucionária ao darwinismo  comum, "convencional" 

- que é como mais tarde passou a ser interpretada - , mas como algo 

decorrente do darwinismo convencional aceito há mui to tempo e 

propriamente compreendido. Para chegarmos a essa co mpreensão apropriada, 

infelizmente teremos de fazer mais uma digressão, d esta vez sobre a 

questão de como se originam novas espécies, o proce sso conhecido como 

"especiação". 

  A resposta de Darwin à questão da origem das espé cies foi, em 

um sentido geral, que as espécies descendiam de out ras espécies. Além 

disso, a árvore genealógica da vida é ramificada, o u seja, uma espécie 

ancestral pode ter originado mais de uma espécie mo derna. Por exemplo, os 

atuais leões e tigres pertencem a espécies diferent es, mas ambos surgiram 

de uma única espécie ancestral, provavelmente não m uito tempo atrás. Essa 

espécie ancestral pode ter sido uma dessas duas esp écies modernas; pode 

ter sido uma terceira espécie moderna; ou talvez es teja atualmente 

extinta. De modo semelhante, humanos e chimpanzés c laramente pertencem a 

espécies diferentes, mas seus ancestrais de alguns milhões de anos atrás 

pertenciam a uma única espécie. Especiação é o proc esso pelo qual uma 

única espécie se torna duas espécies, uma das quais  pode ser a mesma que 

a original.  

  A razão de a especiação ser considerada um proble ma difícil é 

que todos os membros da espécie única que poderá vi r a tornar-se espécie 

ancestral são capazes de cruzamento entre si - de f ato, para muita gente, 

isso é o que define uma "espécie única". Portanto, toda vez que uma nova 

espécie-filha começa a "brotar", o processo corre o  risco de ser 

frustrado pelo cruzamento entre espécimes das duas vertentes. Dá para 

imaginar os que poderiam vir a ser os ancestrais do s leões e os que 

poderiam vir a ser os ancestrais dos tigres deixand o de dividir-se porque 

cruzavam entre si e assim permaneciam semelhantes. A propósito: não se 

deve levar longe demais o meu uso do termo "frustra do" como se os leões e 

tigres ancestrais "quisessem", em algum sentido, se parar-se uns dos 

outros. Ocorre apenas que, de fato, as espécies obv iamente divergiram uma 

da outra na evolução, e à primeira vista o fato do cruzamento entre os 

respectivos espécimes dificulta vermos como essa di vergência se deu. 

 Parece quase certo que a principal resposta corret a a esse 

problema é óbvia. Não haverá problema de cruzamento  entre leões e tigres 

ancestrais se eles por acaso estiverem em diferente s partes do mundo, 

onde não têm acesso uns aos outros. É claro que não  foram para 

continentes diferentes para permitir que ocorresse a divergência: eles 



não se consideravam ancestrais dos leões ou ancestr ais dos tigres! Mas, 

dado que a espécie ancestral única disseminou-se pa ra continentes 

diferentes - digamos, África e Ásia-, os que por ac aso estavam na Africa 

não puderam mais cruzar com os que por acaso estava m na Ásia, pois nunca 

se encontraram. Se havia alguma tendência de os ani mais nos dois 

continentes evoluírem em direções diferentes, seja sob a influência da 

seleção natural, seja sob a influência do acaso, o cruzamento entre eles 

não mais constituiu uma barreira para que divergiss em e por fim se 

tornassem duas espécies distintas.  

Falei em continentes diferentes para dar clareza ao  argumento, 

mas o princípio da separação geográfica como uma ba rreira para o 

cruzamento pode aplicar-se a animais em lados difer entes de um deserto, 

de uma cordilheira, de um rio ou até de uma rodovia . 

Também pode aplicar-se a animais separados simplesm ente pela 

barreira da distância. Os musaranhos da Espanha não  podem cruzar com os 

da Mongólia, podendo divergir, no aspecto evolutivo , dos musaranhos da 

Mongólia mesmo que tenha havido uma cadeia ininterr upta de cruzamentos 

ligando os musaranhos das duas regiões. Mesmo assim , a idéia da separação 

geográfica como a chave da especiação fica mais cla ra se raciocinarmos da 

perspectiva de uma verdadeira barreira física, como  um mar ou uma 

cordilheira. De fato, os conjuntos de ilhas são pro vavelmente viveiros 

férteis para novas espécies.  

  Eis, portanto, nosso quadro neodarwinista ortodox o de como uma 

espécie típica "nasce", divergindo de uma espécie a ncestral. Começamos 

com a espécie ancestral, uma grande população basta nte uniforme de 

animais que cruzam entre si, distribuídos por uma v asta massa de terra. 

Poderia ser qualquer tipo de animal, mas continuemo s falando dos 

musaranhos. Essa massa de terra é dividida em duas por uma cordilheira, 

uma região hostil que os musaranhos não tendem a at ravessar; mas passar 

para o outro lado não é impossível e, muito ocasion almente, um ou dois 

espécimes vão parar nas planícies do lado oposto. A li podem prosperar e 

originar uma população de sua espécie, isolada da p opulação principal. 

Agora passam a ocorrer cruzamentos separados em cad a uma dessas duas 

populações, cada qual misturando seus genes do seu lado da montanha mas 

não do lado oposto. Com o passar do tempo, quaisque r mudanças na 

composição genética de uma população disseminam-se,  pelo cruzamento, por 

toda a população local, mas não para a população do  lado oposto. Algumas 

dessas mudanças podem ser ocasionadas pela seleção natural, podendo 

diferir dos dois lados da cordilheira: não podemos esperar que as 



condições climáticas, os predadores e os parasitas sejam exatamente os 

mesmos dos dois lados. Algumas das mudanças podem s er devidas somente ao 

acaso. Sejam quais forem as razões das mudanças gen éticas, o cruzamento 

tende a disseminá-las dentro de cada uma das duas p opulações, mas não 

entre as duas. Assim, as duas populações divergem g eneticamente: tornam-

se cada vez mais dessemelhantes.  

  Elas se tornam tão dessemelhantes que, após um te mpo, os 

naturalistas as veriam como pertencentes a "raças" diferentes. Após mais 

um tempo, terão divergido tanto que as classificarí amos como espécies 

diferentes. Agora imaginemos que ocorra um aquecime nto climático que 

facilite a travessia das montanhas, e que então alg uns membros da nova 

espécie comecem a voltar esparsamente às suas regiõ es de origem 

ancestrais. Quando encontrarem os descendentes de s eus primos que não 

viam há tanto tempo, terão divergido tanto em sua c onstituição genética 

que não pode mais haver cruzamento bem-sucedido ent re eles. Se chegarem a 

cruzar e produzir híbridos, essa prole resultante é  doentia, ou estéril, 

como as mulas. Portanto, a seleção natural penaliza  qualquer preferência, 

da parte dos indivíduos de qualquer um dos dois lad os, pela hibridação 

com a outra espécie ou mesmo outra raça. A seleção natural, com isso, 

conclui o processo de "isolamento reprodutivo" que começou com a 

intervenção fortuita de uma cordilheira. A "especia ção" está completa. 

Agora temos duas espécies onde anteriormente só exi stia uma, e as duas 

espécies podem coexistir na mesma área sem cruzarem  entre si.  

  Na verdade, a probabilidade maior é de que as dua s espécies 

não venham a coexistir por muito tempo. Não porque cruzariam entre si, 

mas porque competiriam. Um princípio amplamente ace ito da ecologia é o de 

que duas espécies com o mesmo modo de vida não coex istirão por muito 

tempo no mesmo lugar, pois competirão, e uma ou out ra será impelida à 

extinção. É claro que nossas duas populações de mus aranhos poderiam não 

ter mais o mesmo modo de vida; por exemplo, a nova espécie, durante seu 

período de evolução do outro lado das montanhas, po deria ter acabado por 

especializar-se como predadora de um tipo diferente  de inseto. Mas se 

existir uma competição significativa entre as duas espécies, a maioria 

dos ecologistas esperaria que uma ou outra acabaria  por extinguir-se na 

área em que se sobrepõem. Se por acaso a espécie le vada à extinção fosse 

a original, a ancestral, diríamos que ela foi subst ituída pela nova 

espécie, a imigrante. 

  



  A teoria da especiação resultante da separação ge ográfica 

inicial há muito tempo tem sido a pedra fundamental  do preponderante 

neodarwinismo ortodoxo, sendo até hoje aceita por t odas as vertentes como 

o principal processo gerador de novas espécies (há quem acredite que 

também existem outros processos). Sua incorporação ao darwinismo moderno 

deveu-se, em grande medida, à influência do eminent e zoólogo Ernst Mayr. 

O que os "pontuacionistas" fizeram, quando pela pri meira vez expuseram 

sua teoria, foi perguntar-se: dado que, como a maio ria dos 

neodarwinistas, aceitamos a teoria ortodoxa de que a especiação começa 

com o isolamento geográfico, o que deveríamos esper ar ver no registro 

fóssil? Pensemos na população hipotética de musaran hos, com uma nova 

espécie que divergiu do lado oposto da cordilheira,  regressou por fim às 

regiões de origem ancestrais e muito possivelmente impeliu a espécie 

ancestral para a extinção. Suponhamos que esses mus aranhos houvessem 

deixado fósseis; suponhamos até que o registro fóss il fosse perfeito, sem 

lacunas causadas por uma lamentável omissão de está gios fundamentais. O 

que deveríamos esperar encontrar nesses fósseis? Um a transição suave de 

uma espécie ancestral para uma espécie descendente?  Certamente que não, 

ao menos se estivermos escavando na principal massa  de terra onde viveram 

os musaranhos ancestrais originais, para onde volto u a nova espécie. 

Pensemos na história do que realmente aconteceu na principal massa de 

terra. Lá estavam os musaranhos ancestrais, vivendo  e se reproduzindo 

felizes da vida, sem nenhuma razão específica para mudar. 

Reconhecidamente, seus primos do outro lado da mont anha estavam ocupados 

evoluindo, mas seus fósseis estão todos do lado opo sto das montanhas, 

portanto não os encontramos na principal massa de t erra onde fazemos 

nossas escavações. E então, de repente (isto é, de repente pelos padrões 

geológicos),a nova espécie volta, compete com a esp écie principal e, 

talvez, a substitui. Subitamente, mudam os fósseis que encontramos à 

medida que vamos escavando em partes superiores dos  estratos da principal 

massa de terra. Antes eram todos da espécie ancestr al. Agora, 

abruptamente e sem transições visíveis, aparecem fó sseis da nova espécie 

e desaparecem os da espécie mais antiga.  

  As "lacunas", longe de ser imperfeições importuna s ou 

embaraços incômodos, são, afinal de contas, exatame nte o que deveríamos 

de fato esperar, se levarmos a sério nossa teoria n eodarwiniana ortodoxa 

da especiação. A razão de a "transição" da espécie ancestral para a 

espécie descendente parecer ter abruptamente dado u m salto é apenas que, 

quando examinamos uma série de fósseis de qualquer dado lugar, 



provavelmente não estamos observando nenhum evento evolutivo: estamos 

observando um evento migratório, a chegada de uma n ova espécie 

proveniente de outra área geográfica. Decerto que h ouve eventos 

evolutivos, e uma espécie de fato evoluiu, provavel mente de modo gradual, 

a partir de outra. Mas para ver a transição evoluti va documentada nos 

fósseis, teríamos de escavar em outro lugar - neste  caso, do lado oposto 

das montanhas.  

  O que Eldredge e Gould quiseram mostrar, portanto , poderia ter 

sido modestamente apresentado como uma prestimosa a juda a Darwin e seus 

sucessores para a resolução do que lhes parecera um a embaraçosa 

dificuldade. Na verdade, foi assim, ao menos em par te, que tudo foi 

apresentado - inicialmente. Os darwinistas sempre h aviam sido incomodados 

pelas aparentes lacunas no registro fóssil, e parec em ter sido forçados a 

recorrer a sofismas sobre imperfeição de provas, O próprio Darwin 

escrevera:  

 O registro geológico é extremamente imperfeito, e este fato em 

grande medida há de explicar por que não encontramo s variedades 

intermináveis, ligando todas as formas de vida exti ntas e existentes 

pelos mais tênues passos graduados. Quem rejeitar e stas idéias sobre a 

natureza do registro geológico rejeitará justificad amente toda a minha 

teoria. 

Eldredge e Gould poderiam ter escolhido como sua me nsagem 

principal a seguinte: não se preocupe, Darwin, mesm o que o registro 

fóssil fosse perfeito, você não deveria esperar ver  uma progressão 

tenuemente graduada se escavasse em um só local, pe la razão de que a 

maior parte da mudança evolutiva aconteceu em outro  lugar! E poderiam ter 

prosseguido dizendo: 

  

 Darwin, quando você afirmou que o registro fóssil e ra 

imperfeito, estava sendo muito comedido. Não só ele  é imperfeito, mas há 

boas razões para esperar que seja particularmente i mperfeito justo quando 

se torna interessante, justo quando a mudança evolu tiva está ocorrendo; 

isto acontece em parte porque a evolução em geral o correu em um lugar 

diferente daquele onde encontramos a maioria de nos sos fósseis, e em 

parte porque, mesmo se tivermos a felicidade de esc avar em uma das 

pequenas áreas distantes onde ocorreu a maior parte  da mudança evolutiva, 

essa mudança (embora ainda assim gradual) ocupa tão  breve intervalo de 

tempo que precisaríamos  de um registro fóssil extremamente rico para 

reconstituí-la! 



  

  

  Mas não - em vez disso, eles preferiram, especial mente em 

trabalhos mais recentes, que foram avidamente acomp anhados por 

jornalistas, vender suas idéias como radicalmente o postas de Darwin e à 

síntese neodarwinista. Fizeram isso enfatizando o “ adualismo" da visão 

darwinista da evolução em oposição ao “pontuacionis mo" súbito, 

espasmódico e esporádico que eles próprios defendem . E especialmente 

Gould chegou mesmo a ver analogias entre eles própr ios e as velhas 

escolas do "catastrofismo" e "saltacionismo". Sobre  o saltacionismo já 

discutimos. O catastrofismo foi uma tentativa feita  nos séculos xviii e 

xix de conciliar alguma forma de criacionismo com o s incômodos fatos do 

registro fóssil. Os catastrofistas acreditavam que a evidente progressão 

do registro fóssil na verdade refletia uma série de  criações separadas, 

cada qual encerrada por uma catastrófica extinção e m massa. A última 

delas foi o dilúvio de Noé.  

As comparações entre, de um lado, o pontuacionismo moderno e, de 

outro, o catastrofismo e o saltacionismo têm uma fo rça puramente poética. 

Elas são, se me é permitido cunhar um paradoxo, pro fundamente 

superficiais. Soam impressionantes em uma esfera "a rtística", literária, 

mas nada acrescentam à compreensão fundamentada, e podem fornecer um 

conforto e uma ajuda espúrios aos criacionistas mod ernos em sua luta 

preocupantemente bem-sucedida para subverter a educ ação e a publicação de 

livros didáticos nos Estados Unidos. O fato é que, no sentido mais 

completo e mais sério, Eldredge e Gould são, na rea lidade, tão 

gradualistas quanto Darwin e qualquer um de seus se guidores. Ocorre 

apenas que eles querem comprimir toda a mudança gra dual em breves 

rompantes em vez de supô-la ocorrendo o tempo todo;  e eles ressaltam que 

a maior parte da mudança gradual acontece em áreas geográficas distantes 

das regiões onde a maioria dos fósseis são escavado s.  

 Portanto, não é realmente ao gradualismo de Darwin  que os 

pontuacionistas se opõem: gradualismo significa que  cada geração é apenas 

ligeiramente diferente da geração anterior; seria p reciso ser um 

saltacionista para opor-se a essa noção, o que Eldr edge e Gould não são. 

Na realidade, é à pretensa crença de Darwin na cons tância das taxas de 

evolução que eles e os demais pontuacionistas fazem  objeção. Não a 

aceitam porque pensam que a evolução (ainda assim u ma inegável evolução 

gradualista) ocorre depressa durante surtos relativ amente breves de 

atividade (eventos de especiação, que impõem uma es pécie de atmosfera de 



crise na qual a pretensa resistência normal à mudan ça evolutiva é 

vencida), e que a evolução ocorre muito lentamente ou nem sequer ocorre 

durante longos períodos intermediários de estase. Q uando dizemos 

"relativamente" breves, queremos dizer, obviamente,  breves em relação à 

escala temporal geológica em geral. Mesmo os espasm os evolutivos dos 

pontuacionistas, embora possam ser instantâneos pel os padrões geológicos, 

ainda assim têm uma duração que é medida em dezenas  ou centenas de 

milhares de anos.  

  Uma idéia do célebre evolucionista americano G. L edyard 

Stebbins é esclarecedora neste assunto. Ele não est á especificamente se 

referindo à evolução espasmódica, mas apenas tentan do salientar a 

velocidade em que a mudança evolutiva pode ocorrer,  quando vista no 

contexto da escala temporal do tempo geológico disp onível. Ele imagina 

uma espécie de animal, mais ou menos do tamanho de um camundongo. Supõe, 

então, que a seleção natural começa a favorecer um aumento de tamanho do 

corpo, mas apenas muito ligeiramente. Talvez os mac hos maiores tenham uma 

ligeira vantagem na competição pelas fêmeas. Em qua lquer momento, os 

machos de tamanho médio são ligeiramente menos bem- sucedidos do que os 

que são um pouquinho maiores do que a média. Stebbi ns designa um número 

exato para a vantagem matemática desfrutada pelos i ndivíduos maiores em 

seu exemplo hipotético. Escolhe um valor tão infini tesimal que não seria 

mensurável pelos observadores humanos. E a taxa de mudança evolutiva que 

ele ocasiona é, conseqüentemente, tão lenta que não  seria notada durante 

um período de vida humana normal. No que diz respei to ao cientista 

estudando a evolução ao vivo, portanto, esses anima is não estão 

evoluindo. Mas eles estão evoluindo, muito lentamen te, a uma taxa 

determinada pela suposição matemática de Stebbins e ,mesmo a essa taxa 

baixíssima, eles acabarão por atingir o tamanho de elefantes. Quanto 

tempo isso irá demorar? Evidentemente, muito tempo pelos padrões humanos, 

mas os padrões humanos são irrelevantes. Estamos fa lando de tempo 

geológico. Stebbins calcula que, a essa taxa baixís sima de evolução que 

ele supôs, seriam necessárias cerca de 12 mil geraç ões para os animais 

evoluírem de um peso médio de quarenta gramas (tama nho de camundongo) 

para um peso médio superior a 6 milhões de gramas ( tamanho de elefante). 

Supondo que cinco anos seja o tempo de uma geração,  o que é mais do que o 

tempo de uma geração de camundongos, mas menos que uma geração de 

elefantes, 12 mil gerações abrangeriam aproximadame nte 60 mil anos. Esse 

tempo é demasiado breve para ser medido pelos métod os geológicos comuns 

de datação de registro fóssil. Como afirma Stebbins : "A origem de um novo 



tipo de animal em 100 mil anos ou menos é vista pel os paleontólogos como 

"súbita"" ou "instantânea". 

 Os pontuacionistas não estão falando de saltos evo lutivos, e 

sim de episódios de evolução relativamente rápida. E mesmo esses 

episódios não têm de ser rápidos pelos padrões huma nos para parecer 

instantâneos pelos padrões geológicos. Independente mente do que possamos 

pensar sobre a teoria do equilíbrio pontuado em si,  é muito fácil 

confundir gradualismo (a convicção, sustentada tant o pelos 

pontuacionistas modernos como por Darwin, de que nã o existem saltos 

abruptos entre uma geração e a seguinte) com "hipót ese da velocidade 

evolutiva constante" (à qual os pontuacionistas se opõem e que 

pretensamente, embora não realmente, Darwin defendi a). Não são, de modo 

algum, a mesma coisa. O certo é caracterizar as idé ias dos 

pontuacionistas como "gradualistas, mas com longos períodos de "estase" 

(estagnação evolutiva) pontuando breves episódios d e mudança gradual 

rápida". A ênfase, então, incide sobre os longos pe ríodos de estase como 

os fenômenos, anteriormente não notados, que de fat o requerem explicação. 

É a ênfase sobre a estase que constitui a verdadeir a contribuição dos 

pontuacionistas, e não sua alardeada oposição ao gr adualismo, pois em 

verdade eles são tão gradualistas quanto todos os d emais. 

  

  Mesmo a ênfase sobre a estase pode ser encontrada , em forma 

menos exagerada, na teoria da especiação de Mayr. E le supunha que, de 

duas raças geograficamente separadas, a população a ncestral original 

numerosa tende menos a mudar do que a população nov a, a "filha" (do outro 

lado das montanhas no nosso exemplo dos musaranhos) . Isto não apenas 

porque a população filha é a que se mudou para nova s pastagens, onde as 

condições provavelmente são diferentes e as pressõe s da seleção natural 

se modificam. É também porque existem algumas razõe s teóricas (que Mayr 

salientou mas cuja importância pode ser questionada ) para pensarmos que 

grandes populações reprodutivas apresentam uma tend ência inerente a 

resistir à mudança evolutiva. Uma analogia apropria da é com um grande 

objeto pesado: é difícil deslocá-lo. Populações peq uenas, afastadas da 

principal, em virtude de serem pequenas têm inerent emente maior 

probabilidade de mudar, de evoluir, diz a teoria. P ortanto, embora em meu 

exemplo as duas populações ou raças de musaranhos t enham divergido uma da 

outra, Mayr prefere supor que a população ancestral  original é 

relativamente estática enquanto a nova população di verge dela. O galho da 



árvore evolutiva não se bifurca em dois ramos iguai s; em vez disso, 

existe um galho principal do qual brota um pequeno ramo lateral.  

  Os proponentes do equilíbrio pontuado apoderaram- se dessa 

suposição de Mayr e a magnificaram na irredutível c onvicção de que a 

"estase", ou ausência de mudança evolutiva, é a nor ma de uma espécie. 

Para eles, nas grandes populações existem forças ge néticas que resistem 

ativamente à mudança evolutiva. A mudança evolutiva , segundo eles, é um 

evento raro, coincidente com a especiação. A coinci dência com a 

especiação, ainda na concepção dessa vertente, ocor re porque as condições 

em que são formadas novas espécies - separação geog ráfica de 

subpopulações pequenas e isoladas - são exatamente aquelas nas quais as 

forças que normalmente resistem à mudança evolutiva  são afrouxadas ou 

anuladas. A especiação é uma época de convulsão, ou  revolução. E é 

durante esses períodos de convulsão que a mudança e volutiva se concentra. 

Durante a maior parte da história de uma linhagem, ela permanece 

estagnada.  

  Não é verdade que na opinião de Darwin a evolução  ocorria a 

uma taxa constante. Ele com toda a certeza não acre ditava nisso do modo 

ridiculamente extremo como satirizei minha parábola  sobre os filhos de 

Israel, e não creio que realmente acreditasse nela em nenhum sentido 

importante. A citação da célebre passagem a seguir,  da quarta edição de A 

origem das espécies (e das edições posteriores), ir rita Gould porque, 

para ele, não é representativa do pensamento geral de Darwin: 

  

 Muitas espécies, uma vez formadas, nunca passam po r nenhuma 

mudança adicional [...]; e os períodos durante os q uais as espécies 

sofreram modificações, embora longos quando medidos  em anos, foram 

provavelmente curtos em comparação com os períodos durante os quais elas 

conservaram a mesma forma. 

 Gould quer descartar essa sentença e outras semelh antes, 

argumentando: 

 Não se pode fazer história citando seletivamente e  procurando 

notas de rodapé restritivas. O teor geral e o impac to histórico são os 

critérios apropriados. Os contemporâneos ou descend entes de Darwin alguma 

vez o interpretaram como um saltacionista? 

 Gould tem razão, evidentemente, com respeito ao te or geral e ao 

impacto histórico, mas a sentença final desta sua c itação é uma gafe 

tremendamente reveladora. É óbvio que ninguém jamai s interpretou Darwin 

como saltacionista e é óbvio que Darwin foi consist entemente hostil ao 



saltacionismo, mas o importante é que o saltacionis mo não vem ao caso 

quando estamos discutindo o equilíbrio pontuado. Co mo ressaltei, a teoria 

do equilíbrio pontuado, pela própria interpretação de Eldredge e Gould, 

não é uma teoria saltacionista. Os saltos que ela p ostula não são 

verdadeiros saltos de uma única geração. Distribuem -se por numerosas 

gerações no decorrer de períodos de talvez dezenas de milhares de anos, 

pelas estimativas do próprio Gould. A teoria do equ ilíbrio pontuado é uma 

teoria gradualista, embora enfatize longos períodos  de estase entremeando 

surtos relativamente breves de evolução gradualista . Gould desnorteou-se 

com sua própria ênfase retórica sobre a semelhança puramente poética ou 

literária entre, de um lado, o pontuacionismo e, de  outro, o verdadeiro 

saltacionismo.  

  Acho que esclareceria a questão se, nesta altura,  eu resumisse 

um conjunto de possíveis pontos de vista sobre os r itmos da evolução. Em 

uma vertente, temos o verdadeiro saltacionismo, sob re o qual já discuti o 

suficiente. Não existem verdadeiros saltacionistas entre os biólogos 

modernos. Todos os que não são saltacionistas são g radualistas, e isso 

inclui Eldredge e Gould, não importa como eles poss am preferir chamar-se. 

No gradualismo, podemos distinguir várias posições com respeito aos 

ritmos da evolução (gradual).  

  Algumas dessas posições, como vimos, têm uma seme lhança 

puramente superficial ("literária" ou "poética") co m o verdadeiro 

saltacionismo antigradualista, sendo essa a razão p or que são às vezes 

confundidas com ele.  

  Em outro extremo, temos o tipo de "hipótese da ve locidade 

Constante" que caricaturei na parábola do Êxodo no inicio deste Capitulo. 

Um defensor extremo da hipótese da velocidade const ante acredita que a 

evolução avança de modo extremamente lento o tempo todo, de maneira 

constante e inexorável, esteja ou não ocorrendo alg uma ramificação ou 

especiação. Ele acredita que a quantidade da mudanç a evolutiva é 

estritamente proporcional ao tempo decorrido. Ironi camente, em nossos 

dias uma forma de teoria da velocidade constante ve m contando com o favor 

de geneticistas moleculares modernos. Existem boas razões para acreditar 

que a mudança evolutiva na esfera das moléculas de proteína de fato 

avança de modo extremamente lento a um ritmo consta nte, como os 

hipotéticos filhos de Israel; e isto mesmo se as ca racterísticas 

externamente visíveis, como braços e pernas, estive rem evoluindo de 

maneira acentuadamente pontuada. Já tratamos deste assunto no capítulo 5, 

e tornarei a mencioná-lo no próximo capítulo. Mas n o que diz respeito à 



evolução adaptativa de estruturas em grande escala e padrões de 

comportamento, praticamente todos os evolucionistas  rejeitariam a 

hipótese da velocidade constante, e Darwin com cert eza a teria rejeitado. 

Todos os que não são defensores da hipótese da velo cidade constante são 

defensores da hipótese da velocidade variável.  

 Na esfera da hipótese da velocidade variável, pode mos 

distinguir dois tipos de posição, denominadas "hipó tese da velocidade 

variável discreta" e "hipótese da velocidade contin uamente variável". Um 

"discretista" extremo não só acredita que a evoluçã o tenha velocidade 

variável, mas também julga que a velocidade muda ab ruptamente de um nível 

discreto a outro, como a caixa de câmbio de um auto móvel. Ele poderia 

acreditar, por exemplo, que a evolução tem apenas d uas velocidades: muito 

rápida e nula (não posso evitar lembrar da humilhaç ão de meu primeiro 

boletim escolar, escrito pela monitora, informando meu desempenho de 

garoto de sete anos nas tarefas de dobrar roupas, t omar banho frio e 

outras rotinas diárias da vida de colégio interno: "Dawkins tem apenas 

três velocidades: lenta; muito lenta e nula"). A ev olução "nula" é a 

"estase" que os pontuacionistas julgam caracterizar  as grandes 

populações. A evolução em alta velocidade é a que o corre durante a 

especiação, em pequenas populações isoladas na peri feria de grandes 

populações evolutivamente estáticas. Segundo essa c oncepção, a evolução 

está sempre em uma ou outra dessas duas marchas, nu nca em um ponto 

intermediário. Eldredge e Gould pendem para o discr etismo, e neste 

aspecto são genuinamente radicais. Podem ser chamad os “defensores da 

velocidade variável discreta". A propósito: não exi ste nenhuma razão 

específica para que um defensor da hipótese da velo cidade variável 

discreta deva necessariamente enfatizar a especiaçã o como um período de 

evolução em alta velocidade. Na prática, porém, é o  que a maioria deles 

faz. 

Os defensores da "hipótese da velocidade continuame nte 

variável’" por outro lado, acreditam que os ritmos da evolução flutuam 

continuamente, de muito rápido a muito lento e nulo , com todos os ritmos 

intermediários. Não vêem nenhuma razão específica p ara salientar certas 

velocidades mais do que outras. Em particular, a es tase, para eles, é 

apenas um caso extremo de evolução ultralenta. Para  um pontuacionista, a 

estase tem uma característica muito especial: ela n ão é apenas uma 

evolução tão lenta que sua taxa é zero, não é apena s a ausência passiva 

de evolução por inexistir uma força impelindo para a mudança. A estase, 

para os pontuacionistas, representa uma resistência  positiva à mudança 



evolutiva. É quase como se considerassem que as esp écies tomam 

providências ativamente para não evoluir, apesar de  haver forças 

impelindo para a evolução. 

Há mais biólogos de acordo em que a estase é um fen ômeno real do 

que biólogos de acordo sobre suas causas. Tomemos c omo exemplo extremo o 

celacanto Latimeria. Os celacantos firam um grande grupo de "peixes" (na 

verdade, embora sejam chamados de peixes, eles têm parentesco muito mais 

próximo conosco do que com as trutas e os arenques)  que existiram em 

grande número há mais de 250 milhões de anos e apar entemente se 

extinguiram mais ou menos na mesma época em que os dinossauros. Eu disse 

que eles aparentemente se extinguiram porque em 193 8, para grande espanto 

dos zoólogos, um peixe esquisito, com quase um metr o e meio de 

comprimento e barbatanas singulares um tanto longas , parecidas com 

pernas, apareceu entre os animais apanhados por um pesqueiro de alto-mar 

na costa sul-africana. Embora quase destruídos ante s que seu valor 

incalculável fosse reconhecido, seus restos em deco mposição felizmente 

chamaram a atenção de um competente zoólogo sul-afr icano bem a tempo. Mal 

acreditando em seus próprios olhos, ele identificou  o animal como um 

celacanto vivo, dando-lhe a denominação de Latimeri a. Desde então, alguns 

outros espécimes foram pescados na mesma área, e a espécie agora já foi 

devidamente estudada e descrita. É um "fóssil vivo" , pois quase não mudou 

desde a época de seus ancestrais fósseis, centenas de milhões de anos 

atrás. 

Portanto, existe a estase. Como devemos interpretá- la? Como 

explicá-la? Alguns de nós diriam que a linhagem con ducente ao Latimeria 

não mudou porque a natureza não a impeliu. Em certo  sentido, ele não teve 

"necessidade" de evoluir porque esses animais havia m encontrado um modo 

de vida bem-sucedido nas profundezas do oceano, ond e as condições não 

sofreram grandes mudanças. Talvez nunca tenham part icipado de corridas 

armamentistas. Seus primos que emergiram em terra f irme evoluíram, 

forçados pela seleção natural, sob uma variedade de  condições hostis, 

incluindo corridas armamentistas. Outros biólogos, entre eles alguns dos 

que se intitulam pontuacionistas, poderiam dizer qu e a linhagem 

conducente ao moderno Latimeria resistiu ativamente  à mudança, apesar de 

quaisquer que possam ter sido as pressões da seleçã o natural. Quem está 

com a razão? No caso específico do Latimeria é difí cil saber, mas, em 

princípio, há um modo de procurarmos descobrir. Par a sermos justos, 

paremos de pensar no caso específico do Latimeria. Ele é um exemplo 

notável, mas muito extremo, e os pontuacionistas nã o fariam questão de 



usá-lo. Eles acreditam que são comuns os exemplos d e estase menos 

extremos e de mais curto prazo; acreditam que, de f ato, esses exemplos 

são a regra, pois as espécies possuem mecanismos ge néticos que resistem 

ativamente à mudança, mesmo havendo forças da seleç ão natural 

pressionando para que mudem. Pois existe um experim ento muito simples 

que, ao menos em princípio, podemos fazer para test ar essa hipótese. 

Podemos usar populações vivendo em estado natural e  impor a elas nossas 

próprias forças de seleção. Segundo a hipótese de q ue as espécies 

resistem ativamente à mudança, deveríamos constatar  que, se tentarmos 

fazer cruzamentos visando a uma determinada qualida de, a espécie 

empacaria, por assim dizer, e se recusaria a mover- se, pelo menos durante 

algum tempo. Se tentássemos fazer cruzamentos selet ivos com o gado para 

obter grande produção de leite, por exemplo, deverí amos fracassar. Os 

mecanismos genéticos da espécie deveriam mobilizar suas forças 

antievolução e combater a pressão para mudar. Se te ntássemos fazer 

evoluir em galinhas taxas de produção de ovos, deve ríamos fracassar. Se 

os promotores de touradas, para fomentar seu despre zível "esporte" 

tentassem aumentar a coragem de seus touros pelo cr uzamento seletivo, 

deveriam fracassar. Esses fracassos deveriam ser ap enas temporários, 

evidentemente. Por fim, como uma represa rompendo-s e sob pressão, as 

pretensas forças antievolução serão vencidas, e a l inhagem poderá então 

mover-se rapidamente para um novo equilíbrio. Mas d everíamos encontrar 

pelo menos alguma resistência ao iniciar um novo pr ograma de cruzamento 

seletivo. 

O fato, obviamente, é que não fracassamos quando te ntamos moldar 

a evolução cruzando seletivamente animais e plantas  em cativeiro, e 

tampouco encontramos dificuldades durante o período  inicial. Espécies 

animais e vegetais em geral são imediatamente recep tivas ao cruzamento 

seletivo, e os criadores não encontram indício algu m de forças 

antievolutivas intrínsecas. O máximo que pode acont ecer é os criadores 

encontrarem dificuldades após várias gerações de cr uzamentos seletivos 

bem-sucedidos. Isto porque, após algumas gerações d e cruzamentos 

seletivos, a variação genética disponível se esgota , e temos de aguardar 

novas mutações. É concebível que os celacantos tenh am parado de evoluir 

porque pararam de sofrer mutação - talvez por serem  protegidos dos raios 

cósmicos no fundo do mar! - mas ninguém, que eu sai ba, já aventou isso a 

sério e, seja como for, não é isso que os pontuacio nistas querem dizer 

quando afirmam que as espécies têm uma resistência inerente à mudança 

evolutiva. 



  

  Eles estão se referindo a algo mais na linha do a rgumento que 

apresentei no capítulo 7 sobre os genes "cooperativ os": a idéia de que os 

grupos de genes são tão bem adaptados uns aos outro s que resistem à 

invasão de novos genes mutantes que não sejam membr os do clube. Essa é 

uma idéia bem complexa, que pode ser tornada plausí vel. De fato, foi um 

dos alicerces teóricos da já mencionada idéia da in ércia de Mayr. Mesmo 

assim, o fato de não encontrarmos uma resistência i nicial sempre que 

tentamos fazer cruzamentos seletivos leva-me a pens ar que, se as 

linhagens prosseguem por muitas gerações sem sofrer  mudanças quando 

deixadas na natureza, isso não ocorre porque elas r esistem à mudança, mas 

porque não há pressão da seleção natural em favor d a mudança. Elas não 

mudam porque os indivíduos que permanecem iguais so brevivem melhor do que 

os que mudam. 

 Portanto, os pontuacionistas são, na verdade, tão gradualistas 

quanto Darwin ou qualquer outro darwinista; eles si mplesmente inserem 

longos períodos de estase entre surtos de evolução gradual. Como afirmei, 

o único aspecto em que os pontuacionistas diferem d as outras escolas 

darwinistas é na forte ênfase sobre a estase como a lgo positivo: como uma 

resistência ativa à mudança evolutiva em vez de sim plesmente uma ausência 

de mudança evolutiva. E esse é o único aspecto em q ue eles muito 

provavelmente estão errados, O que me resta agora é  esclarecer o mistério 

de por que eles pensaram estar tão distantes do dar winismo e do 

neodarwinismo. 

A resposta está na confusão de dois significados da  palavra 

"gradual", associada à confusão, que me esforcei pa ra esclarecer aqui mas 

que está por trás das concepções de muitas pessoas,  entre pontuacionismo 

e saltacionismo. Darwin foi um ferrenho anti- salta cionista, e isso o 

levou a salientar, vezes sem conta, o caráter extre mamente gradual das 

mudanças evolutivas que estava propondo. A razão di sso é que, para ele, 

saltação significava o que chamei de macromutação B oeing 747. Significava 

o súbito surgimento, como Palas Atena da cabeça de Zeus, de órgãos 

complexos novinhos em folha a um único toque da var inha de condão 

genética. Significava olhos complexos e funcionais totalmente formados 

brotando de simples pele em uma única geração. A ra zão de Darwin conceber 

assim o saltacionismo é ser exatamente isso o que s ignificava para a 

maioria de seus oponentes mais influentes, que real mente o consideravam 

um fator fundamental da evolução. 

  



  O duque de Argyll, por exemplo, aceitava a evidên cia de que a 

evolução ocorrera, mas desejava fazer a criação div ina entrar 

clandestinamente pela porta dos fundos. Não era o ú nico. Muitos 

vitorianos pensavam que, em vez de uma criação únic a e definitiva no 

Jardim do Éden, a divindade fizera repetidas interv enções, em pontos 

cruciais da evolução. Para eles, órgãos complexos c omo os olhos, em vez 

de evoluir de outros menos complexos de modo lento e gradual como 

afirmava Darwin, haviam aparecido no mundo num únic o instante. Aquelas 

pessoas percebiam, corretamente, que tal evolução " instantânea", se 

ocorresse, implicaria a intervenção sobrenatural; é  nisso que 

acreditavam. As razões são aquelas estatísticas que  mencionei ao falar 

sobre os furacões e os Boeings 747.  

 O saltacionismo 747, na realidade, é apenas uma fo rma atenuada 

de criacionismo. Vendo do ângulo oposto, a criação divina é o fator 

supremo da saltação. É o supremo salto da argila in animada ao homem 

totalmente formado. Darwin também percebeu isso. Em  uma carta a Sir 

Charles Lyell, o principal geólogo de sua época, el e escreveu: 

  

 Se eu estivesse convicto de que precisaria desse t ipo de 

adições à teoria da seleção natural, eu a rejeitari a como imprestável 

[...]. Não daria nada pela teoria da seleção natura l se ela exigisse 

adições milagrosas em qualquer estágio de descendên cia.   

  

  Isso não é uma questão secundária. Na concepção d e Darwin, 

todo o objetivo da teoria da evolução pela seleção natural era fornecer 

uma explicação não milagrosa para a existência de a daptações complexas. E 

esse, tenha o valor que tiver, é também o objetivo deste livro. Para 

Darwin, qualquer evolução que precisasse da ajuda d e Deus para dar seus 

passos não era evolução coisa nenhuma. Tal idéia de stituía de sentido a 

tese da evolução. Isto posto, é fácil ver por que D arwin constantemente 

reiterou o caráter gradual da evolução. É fácil ver  por que ele escreveu 

a sentença abaixo, citada no capítulo 4: 

  

 Se fosse possível demonstrar que existiu algum órg ão complexo 

que não poderia absolutamente ter sido formado por numerosas e sucessivas 

modificações pequenas, minha teoria cairia totalmen te por terra. 

  

  



  Há outro modo de ver a importância fundamental do  caráter 

gradual da evolução para Darwin. Seus contemporâneo s, como muita gente 

ainda hoje, tinham dificuldade para acreditar que o  corpo humano e outras 

entidades também complexas poderiam,concebivelmente , ter surgido por 

meios evolutivos. Se pensarmos na ameba unicelular como nosso ancestral 

remoto - como até bem pouco tempo atrás era moda pe nsar -,para muita 

gente é difícil imaginar como teria sido preenchida  a lacuna entre a 

ameba e o homem. Essas pessoas acham inconcebível q ue desses princípios 

tão simples poderia ter emergido algo tão complexo.  Darwin recorreu à 

idéia dos pequenos passos graduais como meio de ven cer esse tipo de 

incredulidade. Podemos ter dificuldade para imagina r uma ameba 

transformando-se em um homem, diz o argumento, mas não temos dificuldade 

para imaginar uma ameba transformando-se em um tipo  ligeiramente 

diferente de ameba. E então não é difícil imaginá-l a transformando-se em 

um tipo ligeiramente diferente de um tipo ligeirame nte diferente de... e 

assim por diante. Como vimos no capítulo 3, esse ar gumento só vence nossa 

incredulidade se salientarmos que houve um número e xtremamente grande de 

passos pelo caminho, e apenas se cada passo for bem  pequeno. Darwin lutou 

constantemente contra essa fonte de incredulidade, e constantemente fez 

uso da mesma arma: a ênfase na mudança gradual, qua se imperceptível, 

distribuída por incontáveis gerações. 

 A propósito, vale a pena citar o característico ex emplo 

comparativo de L. B. S. Haldane para combater a mes ma fonte de 

incredulidade. Algo semelhante à transição da ameba  para o homem ocorre 

em todo útero materno em apenas nove meses, ele arg umentou. 

Reconhecidamente, o desenvolvimento é um processo m uito diferente da 

evolução; mesmo assim, qualquer um que seja cético quanto à possibilidade 

de uma transição de uma única célula para um homem precisa apenas 

refletir sobre seu próprio início fetal para aquiet ar suas dúvidas. 

Espero não ser considerado pedante por salientar, a  propósito, que a 

escolha da ameba para o título de ancestral honorár io está simplesmente 

seguindo uma tradição caprichosa. Uma bactéria seri a uma escolha melhor, 

mas mesmo as bactérias, como as conhecemos, são org anismos modernos.  

Retomando a argumentação: Darwin deu grande ênfase ao caráter 

gradual da evolução devido ao que ele estava tentan do refutar. Os 

equívocos acerca da evolução que prevaleciam no séc ulo xix. No contexto 

da época, o significado de "gradual" era "oposto à saltação". Eldredge e 

Gould, no contexto do final do século xx, empregam "gradual" num sentido 

bem diferente. Eles usam o termo, com efeito, embor a não explicitamente, 



na acepção de "em velocidade constante", e o opõem à noção que eles 

próprios têm de "pontuação". Criticam o gradualismo  definido pela 

"hipótese da velocidade constante". Sem dúvida, est ão certos ao fazê-lo: 

em sua forma extrema, essa hipótese é tão absurda q uanto minha parábola 

do Êxodo. 

Mas atrelar essa crítica justificável a uma critica  a Darwin é 

simplesmente confundir dois significados distintos do termo "gradual". No 

sentido em que Eldredge e Gould se opõem ao gradual ismo, não há nenhuma 

razão específica para duvidar que Darwin teria conc ordado com eles. No 

sentido do termo em que Darwin era um gradualista f errenho, Eldredge e 

Gould também são gradualistas. A teoria do equilíbr io pontuado é apenas 

uma nota de rodapé sem grande importância para o da rwinismo, que o 

próprio Darwin poderia muito bem ter aprovado se a questão houvesse sido 

discutida em sua época. Como nota de rodapé sem gra nde importância, ela 

não merece uma dose particularmente grande de publi cidade. A razão de ter 

recebido tanta publicidade, e de eu ter sentido a n ecessidade de dedicar-

lhe todo um capítulo deste livro, é simplesmente qu e a teoria foi 

alardeada - alardeada em excesso por alguns jornali stas - como se fosse 

radicalmente oposta às idéias de Darwin e seus suce ssores. Por que isso 

aconteceu?  

  Existem pessoas no mundo que desejam desesperadam ente não ter 

de acreditar no darwinismo. Parecem enquadrar-se em  três classes 

principais. Na primeira estão aquelas que, por razõ es religiosas, querem 

que a própria evolução não seja verdade. Na segunda , aquelas que não têm 

razão para negar que a evolução ocorreu mas, por mo tivos políticos ou 

ideológicos, têm aversão ao mecanismo da teoria de Darwin. Destas, 

algumas acham a idéia da seleção natural inaceitave lmente dura e 

implacável; outras confundem seleção natural com al eatoriedade, e 

portanto "ausência de sentido", e se sentem ofendid as em sua dignidade; 

outras ainda confundem o darwinismo com darwinismo social, que tem 

conotações racistas e outras conotações desagradáve is. Na terceira 

classe, que inclui muitos dos que trabalham no que denominam "mídia", 

estão as pessoas que simplesmente gostariam de ento rnar o caldo, talvez 

porque isso produza bom material jornalístico, e o darwinismo tornou-se 

suficientemente bem estabelecido e respeitável para  ser um caldo deveras 

tentador. 

Seja qual for o motivo, a conseqüência é que, se um  acadêmico 

respeitado deixa escapar a menor insinuação de crít ica a algum detalhe da 

atual teoria darwinista, com grande avidez o fato é  agarrado e 



desproporcionalmente exaltado. Tamanha é a sofregui dão que parece haver 

um potente amplificador provido de um microfone fin amente sintonizado 

para detectar de modo seletivo qualquer coisa que s oe ligeiramente como 

uma oposição ao darwinismo. E isto é deplorável, po is o debate e a 

crítica sérios constituem um elemento de importânci a vital para qualquer 

ciência, e seria trágico se os acadêmicos sentissem  a necessidade de 

calar-se por causa desses microfones. Nem é preciso  dizer que o 

amplificador, embora potente, não é de alta-fidelid ade: a distorção é 

tremenda! Um cientista que cautelosamente sussurra alguma ligeira dúvida 

a respeito de alguma nuança corrente do darwinismo está sujeito a Ouvir 

suas palavras ressoarem e ecoarem, distorcidas e qu ase irreconhecíveis, 

através dos famintos alto-falantes.  

  Eldredge e Gould não sussurram - gritam, com eloq üência e 

poder! O que eles gritam é com freqüência muito sut il, mas a mensagem é 

interpretada como "há algo errado com o darwinismo" . 

 Aleluia! "Os próprios cientistas" afirmaram! O edi tor do 

Biblical Creation escreveu: 

 É inegável que a credibilidade de nossa posição rel igiosa e 

científica foi acentuadamente reforçada pelo recent e arrefecimento dos 

ânimos combativos dos neodarwinistas. E isso é algo  que temos de explorar 

ao máximo. 

 Eldredge e Gould têm sido, ambos, vigorosos combat entes na luta 

contra o criacionismo tacanho e intolerante. Bradar am seus protestos 

contra o uso indevido de suas palavras, mas descobr iram que, para essa 

parte de sua mensagem, os microfones subitamente fo ram desligados. Posso 

entendê-los e me solidarizar com eles, pois tive um  problema semelhante 

com um conjunto diferente de microfones, no meu cas o sintonizados para a 

política em vez da religião. 

O que tem de ser dito agora, alto e bom som, é a ve rdade: a 

teoria do equilíbrio pontuado enquadra-se firmement e na síntese neo-

darwinista. Sempre se enquadrou. Levará um bom temp o para reparar os 

danos causados pela retórica bombástica, mas eles s erão reparados. A 

teoria do equilíbrio pontuado será vista nas devida s proporções, como uma 

interessante mas pequena ruga na superfície da teor ia neodarwinista. Ela 

certamente não fornece nenhuma base para um "arrefe cimento nos ânimos 

combativos dos neodarwinistas", e nenhuma base para  a afirmação de Gould 

de que a teoria sintética (outro nome para neodarwi nismo) "está 

efetivamente morta". É como se a descoberta de que a Terra não é uma 



esfera perfeita, mas um esferóide ligeiramente acha tado, fosse alardeada 

na primeira página com a manchete:  

COPÉRNICO ERROU. COMPROVADA A TEORIA DA TERRA PLANA. 

Mas, para ser justo, o comentário de Gould não visa va tanto ao 

pretenso "gradualismo" da síntese darwinista quanto  a uma outra 

proposição dela. É a asserção, contestada por Eldre dge e Gould, de que 

toda a evolução, mesmo na mais grandiosa escala tem poral geológica, é uma 

extrapolação de eventos que ocorrem no âmbito das p opulações ou espécies. 

Eles acreditam que existe uma forma superior de sel eção, que denominam 

"seleção de espécies". Deixo este assunto para o pr óximo capítulo, que 

também é o momento ideal para falar de outra escola  de biólogos que, 

sobre bases igualmente frágeis, foram em alguns cas os interpretados como 

antidarwinistas: os chamados "cladistas transformad os". Eles se inserem 

no campo geral da taxonomia, a ciência da classific ação.  

  

  

 10. A verdadeira e única árvore da vida 
  

  Este livro tem por tema principal a evolução como  a solução do 

problema do "design" complexo, a evolução como a ve rdadeira explicação 

dos fenômenos que, na opinião de Paley, provavam a existência de um 

relojoeiro divino. É por isso que falo tanto sobre olhos e 

ecolocalização. Mas há todo um outro conjunto de co isas que a teoria da 

evolução explica. São os fenômenos da diversidade: o padrão dos 

diferentes tipos de animais e plantas espalhados pe lo mundo e a 

distribuição de características entre eles. Embora eu esteja tratando 

principalmente de olhos e outros elementos de mecan ismo complexo, não 

devo negligenciar este outro aspecto do papel da ev olução na contribuição 

para nossa compreensão da natureza. Portanto, este capítulo trata da 

taxonomia. 

  

  Taxonomia é a ciência da classificação. Para algu mas pessoas, 

ela tem a imerecida reputação de ser maçante, geran do uma associação 

inconsciente com museus empoeirados e cheiro de for mol, quase como se 

fosse confundida com taxidermia. Na verdade, ela na da tem de maçante. Por 

razões que não compreendo muito bem,é um dos campos  mais acerbamente 

polêmicos de toda a biologia. Interessa aos filósof os e aos 

historiadores. Tem papel importante a desempenhar e m qualquer discussão 



sobre evolução. E das fileiras dos taxonomistas eme rgiram alguns dos mais 

vociferantes biólogos modernos que se pretendem ant idarwinistas. 

Embora os taxonomistas estudem principalmente anima is e plantas, 

pode-se classificar todo tipo de coisa: rochas, nav ios de guerra, livros 

de uma biblioteca, estrelas, línguas. A classificaç ão ordenada é com 

freqüência representada como uma conveniência, uma necessidade prática, o 

que, de fato, é parte da verdade. Os livros de uma grande biblioteca são 

quase inúteis se não forem organizados de algum mod o não aleatório, para 

que os livros sobre um assunto específico possam se r encontrados quando 

precisamos deles. A ciência, ou talvez arte, da bib lioteconomia é um 

exercício de taxonomia aplicada. Pelo mesmo tipo de  razão, os biólogos 

encontram mais facilidade em seu trabalho quando po dem enquadrar animais 

e plantas em categorias com nomes, sobre as quais e xiste consenso. Mas 

dizer que essa é a única razão da taxonomia animal e vegetal seria deixar 

de lado o principal. Para os biólogos evolucionista s, a classificação dos 

organismos vivos tem algo muito especial, algo que não se aplica a nenhum 

outro tipo de taxonomia. Da idéia de evolução decor re que existe uma 

única árvore genealógica ramificada correta para to dos os seres vivos, e 

podemos basear nela a nossa taxonomia. Em adição a seu caráter único, 

essa taxonomia tem a singular propriedade que denom ino aninhamento 

perfeito. O que isso significa e a razão de sua gra nde importância são o 

tema essencial deste capítulo.  

  Tomemos a biblioteca como exemplo de taxonomia nã o biológica. 

Não existe uma única solução correta para o problem a de como devem ser 

classificados os livros de uma biblioteca ou livrar ia. Um bibliotecário 

poderia dividir seu acervo segundo as principais ca tegorias a seguir: 

ciência, história, literatura, outras artes, obras estrangeiras etc. Cada 

um desses departamentos principais da biblioteca se ria subdividido. A ala 

de ciência da biblioteca poderia ser subdividida em  biologia, geologia, 

química, física etc. Os livros do setor de biologia  da ala de ciência 

poderiam ser subdivididos em prateleiras destinadas  a fisiologia, 

anatomia, bioquímica, entomologia etc. Por fim, em cada prateleira, os 

livros poderiam ser guardados em ordem alfabética. Outras alas principais 

da biblioteca, a de história, a de literatura, a de  línguas estrangeiras 

etc., subdivididas de modo semelhante. Essa bibliot eca, portanto, é 

hierarquicamente dividida de modo a possibilitar ao  leitor ir direto ao 

livro que deseja. A classificação hierárquica é con veniente porque 

permite ao usuário orientar-se rapidamente pelo ace rvo. É pelo mesmo tipo 



de razão que as palavras nos dicionários são organi zadas em ordem 

alfabética.  

 Mas não existe uma hierarquia única e obrigatória para os 

livros de uma biblioteca. Um outro bibliotecário po deria decidir 

organizar o mesmo acervo de um modo diferente e ain da assim hierárquico. 

Por exemplo, ele poderia não determinar uma ala sep arada para os livros 

estrangeiros, preferindo organizar os livros indepe ndentemente da língua 

em que foram escritos, segundo suas áreas temáticas  apropriadas: os 

livros de biologia em alemão na seção de biologia, os livros de história 

em alemão na seção de história e assim por diante. Um terceiro 

bibliotecário poderia adotar a política radical de organizar todos os 

livros, independentemente do assunto, por ordem cro nológica de 

publicação, servindo-se de cartões indexados (ou eq uivalentes 

computadorizados) para encontrar os livros de assun tos específicos.  

 Esses três planos para a biblioteca são bem difere ntes entre 

si, mas provavelmente todos funcionariam de maneira  adequada e seriam 

considerados aceitáveis por muitos leitores, menos por um colérico 

associado de um clube londrino que certa vez ouvi e sbravejar no rádio 

porque o comitê de seu clube contratara um bibliote cário. A biblioteca 

havia funcionado por cem anos sem organização, ele não via por que 

precisava ser organizada naquele momento. O entrevi stador delicadamente 

lhe perguntou como ele achava que os livros deveria m ser arrumados. "Os 

mais altos à esquerda, os mais baixos à direita", e le bradou sem 

hesitação. As livrarias populares classificam seus livros em seções 

principais que refletem a demanda da massa. Em vez de ciência, história, 

literatura, geografia etc., seus principais setores  são jardinagem, 

culinária, "títulos de televisão", ocultismo e, com o já vi certa ocasião, 

uma estante identificada em letras garrafais como " RELIGIÃO E UFOLOGIA". 

Portanto, não existe uma solução correta para o pro blema de como 

classificar livros. Os bibliotecários podem discord ar racionalmente entre 

si quanto à política de classificação, mas os crité rios que permitirão 

ganhar ou perder a discussão não incluirão a "verda de" ou "correção" de 

um sistema classificatório em comparação com outro.  Em vez disso, os 

critérios empregados na argumentação serão "conveni ência para os 

usuários", "rapidez na localização dos livros" etc.  Neste sentido, a 

taxonomia dos livros de um bibliotecário pode ser c onsiderada arbitrária. 

Isto não implica que não seja importante elaborar u m bom sistema 

classificatório - longe disso. O que significa é qu e não existe um único 

sistema classificatório que, em um mundo de informa ções perfeitas, 



contaria como consenso universal como a única class ificação correta. Por 

outro lado, a taxonomia dos seres vivos, comoveremo s, tem essa 

propriedade fundamental ausente na taxonomia dos li vros - pelo menos se 

adotarmos um ponto de vista evolucionista. 

  Evidentemente é possível conceber um sem-número d e sistemas 

para classificar os seres vivos, mas demonstrarei q ue todos, exceto um, 

são tão arbitrários quanto a taxonomia de qualquer bibliotecário. Se o 

requisito for a mera conveniência, o administrador de um museu poderia 

classificar seus espécimes por tamanho e condições de conservação: 

grandes espécimes empalhados, pequenos espécimes de sidratados espetados 

em painéis de cortiça, espécimes engarrafados em so lução conservante, 

espécimes microscópicos em lâminas etc. Esse tipo d e agrupamento por 

conveniência é comum nos zoológicos. No zôo londrin o, os rinocerontes são 

abrigados na "Casa dos Elefantes" tão-somente porqu e precisam do mesmo 

tipo de jaulas altamente reforçadas que os elefante s. Um especialista em 

biologia aplicada poderia classificar os animais em  nocivos (subdivididos 

em pragas médicas, pragas agrícolas e animais de mo rdida ou picada 

diretamente perigosa), benéficos (subdivididos de m odos semelhantes) e 

neutros. Um nutricionista poderia classificar os an imais segundo o valor 

nutricional de sua carne para os seres humanos, nov amente com uma 

elaborada subdivisão das categorias. Minha avó cert a vez bordou um livro 

infantil de pano sobre animais que classificava os bichos pelo tipo de 

patas. Os antropólogos registraram numerosos sistem as complexos de 

taxonomia animal usados por tribos do mundo todo. 

  

  Mas, de todos os sistemas de classificação que po deriam ser 

imaginados, um deles é excepcional - excepcional no  sentido de que 

palavras como "correto" e "incorreto", "verdadeiro"  ou "falso" podem ser 

aplicadas a ele gerando consenso, desde que haja in formação perfeita. 

Esse sistema único é aquele baseado nas relações ev olutivas. Para evitar 

confusão, darei a esse sistema o nome que os biólog os dão à sua forma 

mais estrita: taxonomia cladística.  

  Na taxonomia cladística, o critério supremo para o agrupamento 

de organismos é a proximidade de parentesco entre p rimos ou, em outras 

palavras, o caráter relativamente recente dos ances trais comuns. As aves, 

por exemplo, distinguem-se de não-aves já pelo fato  de serem todas 

descendentes de um ancestral comum, que não é ances tral de nenhuma não-

ave. Os mamíferos são todos descendentes de um ance stral comum, que não é 

ancestral de nenhum não-mamífero. Aves e mamíferos têm um ancestral comum 



mais remoto, que também é o ancestral de numerosos outros animais,como as 

cobras, lagartos e tuataras. Os animais que descend em desse ancestral 

comum são chamados amniotas. Assim, aves e mamífero s são amniotas. 

"Répteis" não é um verdadeiro termo taxonômico, seg undo os cladistas, 

pois se define por exceção: todos os amniotas excet o aves e mamíferos. Em 

outras palavras, o ancestral comum mais recente de todos os "répteis" 

(cobras, tartarugas etc.) também é ancestral de alg uns não- "répteis", ou 

seja, das aves e mamíferos.  

  Entre os mamíferos, ratos e camundongos têm um an cestral comum 

recente, e o mesmo se pode dizer de leopardos e leõ es, e de chimpanzés e 

humanos. Animais de parentesco próximo são os que t êm um ancestral comum 

recente. Animais de parentesco mais distante têm um  ancestral comum mais 

antigo. Animais de parentesco muito distante, como pessoas e lesmas, têm 

um ancestral comum muitíssimo remoto. Os organismos  nunca podem ser 

totalmente sem parentesco entre si, pois está prati camente certo que a 

vida como a conhecemos originou-se apenas uma vez n a Terra.  

  A verdadeira taxonomia cladística é estritamente hierárquica, 

uma expressão que usarei na acepção de que ela pode  ser representada como 

uma árvore cujos ramos sempre divergem e nunca mais  tornam a convergir. A 

meu ver (algumas escolas de taxonomistas que mencio naremos adiante 

discordariam),ela é estritamente hierárquica não po rque a classificação 

hierárquica é conveniente, como a classificação de um bibliotecário, nem 

porque tudo no mundo se enquadra naturalmente em um  padrão hierárquico, 

mas simplesmente porque o padrão de descendência ev olutiva é 

hierárquico.Assim que a árvore da vida se ramifica além de uma certa 

distância mínima (basicamente, as fronteiras das es pécies), os ramos 

nunca mais tornam a juntar-se (pode haver raríssima s exceções, como na 

origem da célula eucariótica mencionada no capítulo  7). Aves e mamíferos 

descendem de um ancestral comum, mas agora são ramo s separados da árvore 

evolutiva e nunca mais tornarão a juntar-se: nunca haverá um híbrido de 

ave e mamífero. Um grupo de organismos que têm essa  propriedade de 

descenderem todos de um ancestral comum, que não é ancestral de não-

membros do grupo, é chamado "dado", palavra origina da do grego, 

significando ramo de árvore.  

  Um outro modo de representar essa idéia de hierar quia estrita 

é segundo o "aninhamento perfeito". Escrevemos os n omes de qualquer 

conjunto de animais numa grande folha de papel e de senhamos um círculo ao 

redor de conjuntos aparentados. Por exemplo, rato e  camundongo estariam 

unidos por um pequeno círculo indicando que são par entes próximos, com um 



ancestral comum recente. O porquinho-da-índia e a c apivara seriam unidos 

por outro pequeno círculo, O círculo do rato!Camund ongo e o do porquinho-

da-índia/capivara, por sua vez, seriam unidos um ao  outro (junto com o 

dos castores, porcos-espinhos, esquilos e muitos ou tros animais) em um 

círculo maior rotulado com seu próprio nome, roedor es. Os círculos 

interiores estão "aninhados" nos círculos maiores, mais exteriores. Em 

alguma outra parte da folha de papel, leão e tigre estariam unidos um ao 

outro em um círculo menor. Este circulo estaria inc luído junto com outros 

em um círculo denominado fclijrns. Gatos, cães, don inhas, ursos etc. 

estariam todos unidos, numa série de círculos dentr o de círculos, em um 

único círculo maior denominado carnívoros. O circul o dos roedores e o dos 

carnívoros fariam parte de uma série mais global de  círculos dentro de um 

círculo enorme denominado mamíferos.  

  O importante nesse sistema de círculos dentro de círculos é o 

fato de eles se aninharem com perfeição. Nunca, em nenhuma ocasião 

isolada, existe intersecção entre os círculos que d esenhamos. Toda vez 

que há sobreposição entre dois círculos, um deles e stá inteiramente 

dentro do outro. A área circundada pelo mais intern o sempre está 

totalmente contida dentro do externo: nunca existem  sobreposições 

parciais. Essa propriedade do "aninhamento" taxonôm ico perfeito não é 

encontrada nos livros, línguas, tipos de solo ou es colas de pensamento em 

filosofia. Se um bibliotecário traça um círculo ao redor de livros de 

biologia e outro ao redor de livros de teologia, de scobrirá que os dois 

círculos têm partes sobrepostas. Na zona de sobrepo sição há títulos como 

"Biologia e Fé Cristã". 

  Pelas aparências, poderíamos esperar que a classi ficação das 

línguas tivesse a propriedade do aninhamento perfei to. Como vimos no 

capítulo 8, as línguas evoluem de um modo muito sem elhante ao dos 

animais. As línguas que divergiram recentemente de um ancestral comum, 

como o sueco, o norueguês e o dinamarquês, têm muit o mais semelhanças 

entre si do que com línguas que divergiram há mais tempo, como o 

islandês. Mas as línguas não apenas divergem; també m se fundem. O inglês 

moderno é um híbrido de línguas germânicas e români cas que haviam 

divergido muito antes, e portanto o inglês não se e ncaixaria nitidamente 

em nenhum diagrama de aninhamento hierárquico. Verí amos que os círculos 

que contêm o inglês teriam uma intersecção, uma sob reposição parcial. Os 

círculos classificatórios da biologia nunca apresen tam intersecções 

assim, pois a evolução biológica acima do nível das  espécies é sempre 

divergente.  



  Voltando ao exemplo da biblioteca, nenhum bibliot ecário pode 

evitar inteiramente o problema dos intermediários o u sobreposições. De 

nada adianta pôr as seções de biologia e teologia l ado a lado e os livros 

intermediários no corredor entre elas, pois, neste caso, o que faremos 

com os livros que são intermediários entre biologia  e química, entre 

física e teologia, história e teologia, história e biologia? Acho que 

tenho razão em dizer que o problema dos intermediár ios é uma parte 

inerente, inescapável de todos os sistemas taxonômi cos com exceção 

daquele que se origina da biologia evolucionista. P essoalmente, um 

problema que quase chega a me causar desconforto fí sico é a modesta 

tarefa de tentar classificar o que ocorre em minha vida profissional: 

organizar meus livros nas estantes, as separatas de  textos científicos 

que os colegas me enviam (com a melhor das intençõe s), arquivar 

documentos administrativos, velhas cartas etc. Seja m quais forem as 

categorias que adotamos para um sistema de arquivam ento, existem sempre 

itens incômodos que não se encaixam, e a desagradáv el decisão me obriga, 

lamento dizer, a deixar papéis avulsos em cima da m esa, às vezes por anos 

a fio, até que seja seguro descartá-los. É freqüent e recorrer-se à 

insatisfatória categoria "diversos" a qual, uma vez  iniciada, tem a 

ameaçadora tendência de crescer. As vezes me pergun to se bibliotecários e 

administradores de museus, especialmente museus de biologia, não seriam 

particularmente propensos a úlceras.  

  Na taxonomia dos seres vivos esses problemas de a rquivamento 

não existem. Não existem animais "diversos". Se nos  mantivermos acima do 

nível das espécies e se estudarmos apenas animais m odernos (ou animais em 

uma determinada fatia do tempo, como veremos adiant e), não haverá 

intermediários importunos. Se um animal parece ser um intermediário 

importuno, digamos que pareça ser exatamente um int ermediário entre 

mamífero e ave, um evolucionista pode ter certeza d e que esse animal 

decididamente tem de ser uma coisa ou outra. A apar ência de intermediário 

sem dúvida nenhuma é uma ilusão. O pobre bibliotecá rio não pode ter essa 

certeza. É perfeitamente possível um livro pertence r simultaneamente aos 

departamentos de história e biologia. Os biólogos c ladistas nunca se 

entregam a discussões bibliotecárias sobre ser ou n ão "conveniente" 

classificar as baleias como mamíferos, peixes, ou i ntermediários entre 

mamíferos e peixes. Nossas argumentações giram em t orno apenas de fatos. 

Acontece que, neste caso, os fatos levam todos os b iólogos modernos à 

mesma conclusão. As baleias são mamíferos, e não pe ixes, e não são, nem 

mesmo no mais ínfimo grau, intermediários. Não são mais proximamente 



aparentadas com os peixes do que os humanos, os orn itorrincos com seu 

bico de pato ou quaisquer outros mamíferos.  

  De fato, é importante entender que todos os mamíf eros - 

humanos, baleias, ornitorrincos e os demais - têm e xatamente a mesma 

proximidade de parentesco com os peixes, pois todos  os mamíferos são 

ligados aos peixes por intermédio do mesmo ancestra l comum. O mito de que 

os mamíferos, por exemplo, formam uma escada, ou "e scala", com os 

"inferiores" sendo mais proximamente aparentados co m os peixes do que os 

"superiores", é um esnobismo que não tem relação ne nhuma com a evolução. 

É uma noção antiga, pré-evolucionista, às vezes den ominada "a grande 

cadeia dos seres", que deveria ter sido destruída p ela evolução mas foi, 

misteriosamente, absorvida no modo como muitas pess oas concebem a 

evolução. 

Nesta altura, não posso resistir a chamar a atenção  para a 

ironia no desafio que os criacionistas adoram lança r aos evolucionistas: 

"Apresentem seus intermediários. Se a evolução foss e verdade, deveria 

haver animais a meio caminho entre um gato e um cão , ou entre um sapo e 

um elefante. Mas alguém já viu um sapefante?". Já v i panfletos 

criacionistas que tentam ridicularizar a evolução c om desenhos de 

grotescas quimeras, a parte posterior de um cavalo enxertada na parte 

dianteira de um cão, por exemplo. Os autores parece m imaginar que os 

evolucionistas deveriam esperar que tais animais ex istam. Isso não só é 

uma compreensão equivocada da teoria - é a antítese  dela. Uma das mais 

fortes suposições da teoria da evolução é a de que intermediários desse 

tipo não devem existir. Essa é a idéia principal de  minha comparação 

entre animais e livros de uma biblioteca. 

Assim, a taxonomia dos seres vivos evoluídos possui  a 

propriedade singular de permitir o consenso perfeit o em um mundo de 

informação perfeita. Foi isso que eu quis dizer qua ndo afirmei que termos 

como "verdadeiro" e "falso" podiam ser aplicados a declarações sobre a 

taxonomia cladística, mas não a declarações sobre a  taxonomia dos 

bibliotecários. Ë preciso fazer duas ressalvas. Pri meiro, no mundo real 

não temos informação perfeita. Os biólogos podem di scordar uns dos outros 

sobre os fatos da genealogia, e pode ser difícil de cidir as discussões 

devido à imperfeição das informações - insuficiênci a de fósseis, digamos. 

Retomarei este assunto mais adiante. Segundo, um ti po diferente de 

problema surge se tivermos fósseis demais. O caráte r distinto, bem 

definido da classificação poderia evaporar se tentá ssemos incluir todos 

os animais que já viveram em vez de apenas os anima is modernos. Isto 



porque, por maior que seja a distância entre dois a nimais modernos - 

digamos, entre uma ave e um mamífero-, eles algum d ia, há muito tempo, 

tiveram um ancestral comum. Se surgisse a tarefa de  tentar inserir esse 

ancestral em nossa classificação moderna, poderíamo s ter problemas.  

  No momento em que começamos a levar em consideraç ão animais 

extintos, deixa de ser verdadeira a afirmação de qu e inexistem 

intermediários. Ao contrário, agora temos de nos ha ver com séries 

potencialmente Contínuas de intermediários. A disti nção entre aves 

modernas e não-aves modernas, como os mamíferos, é nítida apenas porque 

os intermediários que convergem em direção a um anc estral comum estão 

todos mortos. Para reforçar mais esta idéia, pensem os novamente em uma 

criatura hipoteticamente "generosa" que nos fornece  um registro fóssil 

completo, com um fóssil de cada animal que já viveu . Quando introduzi 

esta fantasia no capítulo anterior, mencionei que, de certo ponto de 

vista, a natureza na verdade estava sendo perversa.  Naquele momento 

pensava na trabalheira que daria estudar e descreve r todos os fósseis, 

mas agora chegamos a outro aspecto dessa paradoxal perversidade. Um 

registro fóssil completo dificultaria muito classif icar animais em grupos 

distintos que pudessem ser nomeados. Se tivéssemos um registro fóssil 

completo, deveríamos ter de abrir mão de nomes dist intos e recorrer a 

algum tipo de notação matemática ou gráfica de esca las móveis. A mente 

humana dá preferência muito acentuada a nomes disti ntos; por isso, em 

certo sentido, é bom mesmo que o registro fóssil se ja pobre.  

  Se considerarmos todos os animais que já viveram em vez de 

apenas os animais modernos, palavras como "humano" e "ave" se tornam tão 

nebulosas e indistintas em suas fronteiras quanto t ermos como "alto" e 

"gordo". Os zoólogos podem ter uma discussão interm inável sobre um 

determinado fóssil ser ou não ser uma ave. De fato,  com freqüência eles 

debatem exatamente isso com respeito ao célebre fós sil do arqueoptérix. 

Acontece que se "ave/não-ave" é uma distinção mais clara do que 

"alto/baixo" é tão-somente porque no caso ave/não-a ve os intermediários 

incômodos estão todos mortos. Se uma peste curiosam ente seletiva se 

abatesse e matasse todas as pessoas de altura inter mediária, "alto" e 

"baixo" passariam a ter um significado tão preciso quanto "ave" e 

"mamífero". 

  Não é apenas a classificação zoológica que se sal va da 

ambigüidade desconcertante apenas pelo conveniente fato de que a maioria 

dos intermediários está hoje extinta. O mesmo se po de dizer da ética e do 

direito dos seres humanos. Nossos sistemas legais e  morais estão 



fortemente direcionados para nossa espécie. O diret or de um zoológico tem 

o direito legal de "sacrificar" um chimpanzé que es teja excedendo a 

capacidade de abrigo do zôo, enquanto qualquer suge stão de que poderíamos 

"sacrificar" um zelador ou bilheteiro excedentes se ria recebida com 

gritos de incredulidade e indignação. O chimpanzé é  propriedade do 

zoológico. Os humanos, hoje em dia, supostamente nã o são propriedade de 

ninguém, mas os fundamentos para essa discriminação  contra os chimpanzés 

raramente são especificados, e duvido que exista um  fundamento 

defensável. Tamanho é o viés estarrecedor em favor da própria espécie que 

existe em nossas atitudes inspiradas em valores cri stãos que o aborto de 

um único zigoto humano (sendo a maioria deles desti nada a ser abortada 

espontaneamente, de qualquer modo) pode gerar mais solidariedade moral e 

indignação moralista do que a vivissecção de qualqu er número de 

chimpanzés adultos inteligentes! Já ouvi cientistas  liberais e 

respeitáveis, que não tinham nenhuma intenção de co rtar chimpanzés vivos, 

ainda assim defenderem ardorosamente seu direito de  fazê-lo se o 

desejassem, sem a interferência da lei. Essas pesso as com freqüência são 

as primeiras a se encolerizar diante da menor viola ção dos direitos 

humanos. A única razão de podermos aceitar com tant a naturalidade essa 

parcialidade é os intermediários entre humanos e ch impanzés estarem todos 

mortos. 

O último ancestral comum de humanos e chimpanzés vi veu talvez há 

apenas 5 milhões de anos, sendo, sem dúvida, mais r ecente do que o 

ancestral comum de chimpanzés e orangotangos,e talv ez 30 milhões de anos 

mais recente que o ancestral comum de chimpanzés e macacos não 

antropóides nem prossímios. Os chimpanzés têm em co mum com os humanos 

mais de 99 por cento dos genes. Se, em várias ilhas  esquecidas do mundo, 

fossem descobertos sobreviventes de todos os interm ediários até o 

ancestral comum de humanos e chimpanzés, quem duvid aria que nossas leis e 

convenções morais seriam profundamente afetadas, em  especial porque 

presumivelmente haveria algum tipo de cruzamento en tre esses 

intermediários ao longo do espectro? Ou teríamos de  atribuir plenos 

direitos humanos a todo o espectro (direito de voto  aos chimpanzés) ou 

teria de haver algum sistema complexo, tipo aparthe id, de leis 

discriminatórias, ficando a cargo dos tribunais dec idir se determinados 

indivíduos seriam legalmente "chimpanzés" ou legalm ente "humanos"; e as 

pessoas se preocupariam caso sua filha dissesse que rer casar-se com um 

"deles". Suponho que o mundo já tenha sido exaustiv amente explorado para 

esperarmos que essa fantasia punitiva venha a reali zar-se. Mas quem acha 



que existe algo de óbvio e evidente nos "direitos" humanos deveria 

refletir que é sorte esses intermediários incômodos  não terem 

sobrevivido. Alternativamente, talvez se os chimpan zés não tivessem sido 

descobertos até hoje eles agora seriam vistos como intermediários 

constrangedores.  

  Quem leu os capítulos anteriores poderia comentar  que toda 

essa argumentação - de que as categorias se confund em se não nos 

ativermos aos animais contemporâneos - supõe que a evolução se processa a 

uma velocidade constante em vez de ser pontuada. Qu anto mais nossa 

concepção da evolução se aproximar do extremo da mu dança suave e 

contínua, mais pessimistas seremos quanto à própria  possibilidade de 

aplicar a todos os animais que já viveram designaçõ es como "ave" ou "não-

ave", "humano" ou "não-humano". Um saltacionista ex tremo poderia 

acreditar que houve realmente um primeiro humano, c ujo cérebro mutante 

foi duas vezes maior que o de seu pai e o de seu ir mão assemelhado a um 

chimpanzé.  

  Os defensores do equilíbrio pontuado não são, em grande 

medida, verdadeiros saltacionistas, como já vimos. Mesmo assim, para eles 

o problema da ambigüidade de nomes há de ser menos grave do que para 

aqueles que têm uma visão mais contínua da marcha e volutiva. O problema 

da denominação surgiria mesmo para os pontuacionist as se literalmente 

todos os animais que já viveram fossem preservados como fósseis, pois os 

pontuacionistas são, na verdade, gradualistas quand o refletimos a fundo. 

Mas como ele, supõem que é particularmente improváv el encontrarmos 

fósseis documentando breves períodos de rápida tran sição e que é 

particularmente provável encontrarmos fósseis docum entando longos 

períodos de estase, o "problema da denominação" ser ia real. Para um não-

pontuacionista, "a espécie" é definível apenas porq ue os intermediários 

incômodos estão mortos. Um antipontuacionista extre mo, com uma visão de 

longo prazo de toda a história evolutiva, não pode ver “a espécie" como 

uma entidade distinta. Ele só pode ver um contínuo nebuloso. Do seu ponto 

de vista, uma espécie nunca teve um início claramen te definido, e só às 

vezes tem um fim claramente definido (extinção); co m freqüência uma 

espécie não termina de modo decisivo; apenas se tra nsforma gradualmente 

em uma nova espécie. Um pontuacionista, por outro l ado, julga que uma 

espécie surgiu em um momento especifico (rigorosame nte falando, em sua 

concepção existe um período de transição com duraçã o de dezenas de 

milhares de anos, mas essa duração é pequena pelos padrões geológicos). 

Além disso, ele julga que uma espécie tem um fim de finido, ou pelo menos 



de ocorrência rápida, e não uma transformação gradu al em uma nova 

espécie. Como na concepção pontuacionista a maior p arte da vida de uma 

espécie é passada em estase inalterada, e como uma espécie tem um começo 

e um fim distintos, um pontuacionista pode afirmar que uma espécie tem um 

"tempo de vida" definido. O não-pontuacionista não julgaria que uma 

espécie tem um "tempo de vida" como um organismo in dividual. O 

pontuacionista extremo vê "a espécie" como uma enti dade distinta que 

realmente merece seu nome. O antipontuacionista ext remo vê “a espécie" 

como um trecho arbitrário de um rio continuamente e m movimento, sem uma 

razão particular para traçar linhas delimitando seu  início e seu fim.  

  No livro de um pontuacionista sobre a história de  um grupo de 

animais - digamos, a história dos cavalos nos últim os 30 milhões de anos 

-, os personagens do drama podem ser todos espécies  em vez de organismos 

individuais, pois o autor pontuacionista concebe as  espécies como 

"coisas" reais, com sua própria identidade distinta . Espécies surgem em 

cena subitamente e desaparecem subitamente, substit uídas por espécies 

sucessoras. Será uma história de sucessões, à medid a que uma espécie dá 

lugar a outra. Mas se um antipontuacionista escreve r a mesma história, 

usará os nomes das espécies apenas como uma vaga co nveniência. Quando ele 

olha longitudinalmente no tempo, deixa deveras espé cies como entidades 

distintas. Os atores reais do drama serão organismo s individuais em 

populações que mudam. Em seu livro, serão animais i ndividuais que darão 

lugar a animais individuais descendentes, e não esp écies que darão lugar 

a espécies. Não surpreende, portanto, que os pontua cionistas tendem a 

acreditar em um tipo de seleção natural no âmbito d as espécies, o que 

eles consideram análogo à seleção darwiniana na esf era individual usual. 

Os não-pontuacionistas, por sua vez, tendem a julga r que a seleção 

natural não atua em um âmbito maior que o do organi smo individual. A 

idéia da "seleção de espécies" tem menos atrativo p ara eles, pois não 

concebem as espécies como entidades com existência distinta no decorrer 

do tempo geológico. 

  

  Este é um momento conveniente para tratarmos da h ipótese da 

seleção de espécies, que sobrou, por assim dizer, d o capítulo anterior. 

Não dedicarei a ela muito tempo, pois em The Extend ed Phenotype já 

explicitei minhas dúvidas sobre sua pretensa import ância na evolução. É 

verdade que a grande maioria das espécies que já vi veram extinguiu-se. 

Também é verdade que novas espécies surgem a uma ta xa que no mínimo 

compensa a taxa de extinção, de modo que existe um tipo de "pool de 



espécies" cuja composição está sempre mudando. E é verdade que o 

recrutamento não aleatório para o pool de espécies e a eliminação não 

aleatória de espécies desse pool poderiam, teoricam ente, constituir um 

tipo de seleção natural de nível superior. É possív el que certas 

características das espécies influam em sua probabi lidade de extinguir-se 

ou de gerar novas espécies. Antes de mais nada, as espécies que vemos no 

mundo tenderão a ter o que quer que seja necessário  para virem ao mundo - 

para serem "especiadas"- e o que quer que seja nece ssário para não se 

extinguirem. Poderíamos chamar isso de uma forma de  seleção natural, se 

quiséssemos, mas desconfio que essa característica está mais para a 

seleção de um só passo do que para a seleção cumula tiva. Sou cético 

quanto à suposição de que esse tipo de seleção tem alguma grande 

importância na explicação da evolução. Isso pode si mplesmente refletir 

minha concepção tendenciosa do que é importante. Co mo afirmei no início 

deste capítulo, o que eu desejo principalmente em u ma teoria da evolução 

é que ela explique os mecanismos complexos e bem es truturados como o 

coração, as mãos, os olhos e a ecolocalização. Ning uém, nem mesmo o mais 

ardoroso defensor da seleção de espécies, acha que esse tipo de seleção 

fornece essa explicação. Algumas pessoas julgam que  a seleção de espécies 

pode explicar certas tendências de longo prazo no r egistro fóssil, como a 

tendência muito comumente observada ao maior tamanh o do corpo com o 

passar das eras. Os cavalos modernos, como vimos, s ão maiores do que seus 

ancestrais de 30 milhões de anos atrás. Os defensor es da seleção de 

espécies opõem-se à idéia de que isso ocorreu graça s a uma consistente 

vantagem individual: para eles, a tendência encontr ada nos fósseis não 

indica que, no âmbito da espécie, os cavalos de gra nde porte 

individualmente foram mais bem-sucedidos do que os de pequeno porte 

individualmente, de um modo consistente. Vejamos a seguir o que eles 

julgam que ocorreu. Havia numerosas espécies, um po ol de espécies; em 

algumas delas, o tamanho médio do corpo era grande,  e em outras, pequeno 

(talvez porque em algumas espécies se saíram melhor  os indivíduos 

grandes, e em outras os indivíduos pequenos). As es pécies de grande porte 

tinham menor probabilidade de se extinguir (ou maio r probabilidade de 

gerar novas espécies semelhantes a si próprias) do que as espécies de 

pequeno porte. Independentemente do que ocorresse n o âmbito da espécie, 

segundo os defensores da seleção de espécies, a ten dência fóssil ao maior 

porte deveu-se a uma sucessão de espécies de porte progressivamente 

maior. É até possível que na maioria das espécies o s indivíduos menores 

fossem favorecidos, e ainda assim a tendência fóssi l poderia ser ao porte 



maior. Em outras palavras, a seleção de espécies po deria favorecer aquela 

minoria de espécies nas quais os indivíduos maiores  fossem favorecidos. 

Esse argumento foi defendido, reconhecidamente no p apel de advogado do 

diabo, pelo teórico neodarwinista George C. Wiiliam s, muito antes que a 

idéia moderna da seleção de espécies surgisse em ce na. 

Poderíamos dizer que temos aqui, e talvez em todos os pretensos 

exemplos de seleção de espécies, não tanto uma tend ência de evolução, e 

sim uma tendência de Sucessão, como a tendência a h aver plantas cada vez 

maiores à medida que um trecho de solo a ser coloni zado sucessivamente 

por pequenas ervas, ervas maiores, arbustos e por f im pelas árvores de 

floresta maduras, o "clímax" dessa sucessão. Seja c omo for, não importa 

se chamarmos o processo de tendência de sucessão ou  de evolução, os 

defensores da seleção de espécies podem muito bem e star certos em 

acreditar que é esse tipo de tendência que eles, co mo paleontólogos, 

estão encontrando freqüentemente em sucessivos estr atos do registro 

fóssil. Mas, como já mencionei, ninguém quer afirma r que a seleção de 

espécies é uma explicação importante para a evoluçã o de adaptações 

complexas. Eis por quê.  

  As adaptações complexas, na maioria dos casos, sã o 

propriedades não de espécies, mas de indivíduos. Es pécies não têm olhos e 

corações; os indivíduos é que têm. Se uma espécie s e extingue em razão de 

visão deficiente, isto presumivelmente significa qu e cada indivíduo dessa 

espécie morreu porque tinha visão deficiente. A qua lidade da visão é uma 

propriedade de animais individuais. Que tipos de ca racterísticas podemos 

dizer que as espécies têm? A resposta deve ser: car acterísticas que 

afetam a sobrevivência e a reprodução da espécie, d e modos que não podem 

ser reduzidos à soma de seus efeitos sobre a sobrev ivência e a reprodução 

dos indivíduos.  

 No exemplo hipotético dos cavalos, supus que aquel a minoria de 

espécies nas quais os indivíduos maiores fossem fav orecidos tinha menor 

probabilidade de extinguir-se do que a maioria das espécies nas quais os 

indivíduos menores fossem favorecidos. Mas isso não  é nada convincente. É 

difícil conceber razões por que a probabilidade de sobreviver de uma 

espécie deveria ser dissociada da soma das probabil idades de sobreviver 

dos membros individuais dessa espécie.  

  Como exemplo melhor de uma característica atribuí vel a uma 

espécie, temos ocaso hipotético a seguir. Suponhamo s que em algumas 

espécies todos os indivíduos se sustentam da mesma maneira. Todos os 

coalas, por exemplo, vivem em eucaliptos e só comem  folhas dessa árvore. 



Espécies como essa podem ser chamadas de uniformes.  Outras espécies 

poderiam conter uma diversidade de indivíduos que s e sustentam de 

maneiras diferentes. Cada indivíduo poderia ser tão  especializado quanto 

um coala individual, mas a espécie como um todo con tém uma variedade de 

hábitos alimentares. Alguns membros da espécie não comem nada além de 

folhas de eucalipto, outros nada além de trigo, out ros só inhame, outros 

apenas casca de lima e assim por diante. Chamemos e ste segundo tipo de 

espécies variegadas. Ora, creio que é fácil imagina r circunstâncias em 

que espécies uniformes teriam maior probabilidade d e se extinguir do que 

espécies variegadas. Os coalas dependem totalmente da disponibilidade de 

eucaliptos, e uma praga dos eucaliptos análoga ao f ungo do olmo acabaria 

com eles. Nas espécies variegadas, por outro lado, alguns membros da 

espécie sobreviveriam a qualquer praga específica e m plantas 

alimentícias, e a espécie poderia prosseguir. També m é fácil acreditar 

que as espécies variegadas têm maior probabilidade do que as espécies 

uniformes de engendrar novas espécies-filhas. Aqui,  talvez, haveria 

exemplos de verdadeira seleção de espécies. Diferen temente de visão curta 

ou de pernas longas, a "uniformidade" e a "variegaç ão" são verdadeiras 

características pertinentes à esfera das espécies. O problema é que 

exemplos assim são raríssimos. 

Existe uma teoria interessante, do evolucionista am ericano 

Egbert Leigh, que pode ser interpretada como possív el candidata a exemplo 

de verdadeira seleção no âmbito de espécies, embora  tenha sido proposta 

antes que a expressão "seleção de espécies" entrass e em voga. Leigh 

estava interessado no eterno problema da evolução d o comportamento 

"altruísta" em indivíduos. Ele reconheceu, corretam ente, que, se os 

interesses do indivíduo conflitam com os da espécie , os interesses do 

indivíduo - interesses de curto prazo - têm de prev alecer. Nada, 

aparentemente, pode impedir a marcha dos genes egoí stas. Mas Leigh fez a 

seguinte sugestão interessante: deve haver alguns g rupos de espécies nos 

quais, por acaso, o que é melhor para o individuo c oincide em grande 

medida com o que é melhor para a espécie; e deve ha ver outras espécies 

nas quais os interesses do indivíduo por acaso se d istanciam 

acentuadamente dos interesses da espécie. Sendo tud o o mais igual, o 

segundo tipo de espécie bem poderia ter maior proba bilidade de extinguir-

se. Assim, uma forma de seleção de espécies poderia  favorecer não a 

abnegação individual, mas as espécies nas quais os indivíduos não 

precisariam sacrificar seu próprio bem-estar. Poder íamos então ver o 

comportamento individual aparentemente altruísta ev oluindo, pois a 



seleção de espécies favoreceu aquelas nas quais o a uto-interesse do 

indivíduo é mais bem servido por seu próprio aparen te altruísmo. 

Talvez o mais notável exemplo de característica ver dadeiramente 

atribuível à espécie seja o modo de reprodução, sex uada ou assexuada. Por 

razões cuja explicação não caberia neste livro, a r eprodução sexuada 

constitui um grande enigma teórico para os darwinis tas. Muitos anos 

atrás, R. A. Fisher, em geral hostil a qualquer idé ia de seleção em 

níveis acima do organismo individual, dispôs-se a a brir uma exceção para 

o caso especial da própria sexualidade. As espécies  de reprodução 

sexuada, ele argumentou, por motivos que, mais uma vez, não discutirei 

aqui (eles não são tão óbvios quanto se poderia ima ginar), são capazes de 

evoluir mais depressa do que as de reprodução assex uada. Evoluir é algo 

que as espécies fazem, e não que os organismos indi viduais fazem; não se 

pode dizer que um organismo está evoluindo. Assim, Fisher estava dizendo 

que a seleção no âmbito das espécies é parcialmente  responsável pelo fato 

de a reprodução sexuada ser tão comum entre os anim ais modernos. Mas, 

sendo assim, estamos diante de um caso de seleção d e um só passo, e não 

de seleção cumulativa. 

Segundo esse argumento, as espécies assexuadas, qua ndo ocorrem, 

tendem a se extinguir porque não evoluem com rapide z suficiente para 

acompanhar as mudanças do meio. As espécies sexuada s tendem a não se 

extinguir porque podem evoluir com rapidez suficien te para acompanhar as 

mudanças. Portanto, o que vemos à nossa volta são s obretudo espécies 

sexuadas. Mas a "evolução" cuja taxa varia entre os  dois sistemas é, 

evidentemente, a evolução darwiniana comum, por sel eção cumulativa no 

âmbito individual. A seleção de espécies, assim com o é posta, é uma 

simples seleção de um só passo, escolhendo entre ap enas duas 

características, reprodução sexuada ou assexuada, e volução lenta ou 

evolução rápida. O maquinário da sexualidade, órgão s sexuais, 

comportamento sexual, o mecanismo celular da divisã o das células sexuais, 

tudo isso tem de ter sido reunido pela seleção cumu lativa darwiniana 

clássica, de nível inferior, e não pela seleção de espécies. De qualquer 

modo, ocorre que o consenso moderno é contra a velh a teoria de que a 

sexualidade é mantida por algum tipo de seleção no âmbito de grupos ou 

espécies. 

Para concluir a discussão sobre a seleção de espéci es, ela 

poderia explicar o padrão das espécies existentes n o mundo em qualquer 

período específico. Disso decorre que ela também po deria explicar o fato 

de os padrões das espécies mudarem com o passar das  eras geológicas, ou 



seja, poderia explicar a mudança nos padrões do reg istro fóssil. Mas ela 

não é uma força significativa na evolução do comple xo maquinário da vida, 

O máximo que pode fazer é escolher entre vários maq uinários complexos 

alternativos, dado que esses maquinários complexos já foram montados pela 

verdadeira seleção darwiniana. Como já expliquei, a  seleção de espécies 

pode ocorrer, mas ela não parece fazer grande coisa ! Retomo agora o tema 

da taxonomia e seus métodos. 

Afirmei que a taxonomia cladística tem, em relação aos tipos de 

taxonomia dos bibliotecários, a vantagem de existir  na natureza um padrão 

hierárquico único, verdadeiro, esperando para ser d escoberto. Tudo o que 

temos de fazer é desenvolver métodos para descobri- lo. Infelizmente, 

existem dificuldades práticas. O mais interessante bicho-papão do 

taxonomista é a convergência evolutiva. Esse é um f enômeno importante ao 

qual já dediquei meio capítulo. No capítulo 4, vimo s que, vezes sem 

conta, descobrem-se semelhanças entre animais não a parentados em 

diferentes partes do mundo, porque têm modos de vid a semelhantes. No Novo 

Mundo, as formigas-correição são parecidas com sua contrapartida no Velho 

Mundo. Semelhanças espantosas evoluíram entre peixe s-elétricos sem 

parentesco da África e América do Sul, e entre os l obos verdadeiros e o 

tilacino, o "lobo" marsupial da Tasmânia. Em todos esses casos, afirmei 

simplesmente, sem justificar, que tais semelhanças eram convergentes: que 

haviam evoluído independentemente em animais não ap arentados. Mas como 

sabemos que eles não são aparentados? Se os taxonom istas usam as 

semelhanças para medir a proximidade de parentesco,  por que não se 

deixaram enganar pelas assombrosas semelhanças que parecem unir esses 

pares de animais? Ou, vendo a questão do ângulo opo sto é mais 

preocupante: quando os taxonomistas nos dizem que d ois animais têm 

realmente um parentesco próximo - digamos, coelhos e lebres -, quem 

garante que os taxonomistas não se deixaram enganar  por uma grande 

convergência? 

Essa é, de fato, uma questão preocupante, pois a hi stória da 

taxonomia está repleta de casos de taxonomistas pos teriores declarando 

que seus predecessores se enganaram precisamente po r essa razão. No 

capítulo 4, vimos que um taxonomista argentino apon tara os litopternos 

como ancestrais dos verdadeiros cavalos, mas hoje e les são considerados 

convergentes. Durante muito tempo se acreditou que o porco-espinho 

africano era parente próximo dos porcos-espinhos am ericanos, mas hoje se 

julga que os revestimentos espinhosos dos dois grup os evoluíram 

independentemente. Presume-se que os espinhos fosse m úteis pelas mesmas 



razões nos dois continentes. Quem pode garantir que  futuras gerações de 

taxonomistas não tornarão a mudar de idéia? Que con fiança podemos ter na 

taxonomia se a evolução convergente é uma forjadora  de semelhanças 

enganosas tão poderosa? A principal razão de eu, pe ssoalmente, estar 

otimista, é a entrada em cena de novas técnicas efi cazes baseadas na 

biologia molecular.  

  Relembrando capítulos anteriores: todos os animai s, plantas e 

bactérias, por mais diferentes entre si que possam parecer, são 

espantosamente uniformes quando descemos ao nível m olecular elementar. 

Isto fica muito evidente no próprio código genético . O dicionário 

genético tem 64 palavras de DNA de três letras. Cad a uma dessas palavras 

tem uma tradução precisa para a língua das proteína s (um aminoácido 

específico ou um sinal de pontuação). Essa língua p arece ser arbitrária, 

no mesmo sentido em que as línguas humanas são arbi trárias (no som da 

palavra "casa", por exemplo, não há nada intrínseco  que sugira ao leitor 

algum atributo de uma habitação). Isto posto, é ime nsamente significativo 

que cada ser vivo, não importa quanto seja diferent e de outros na 

aparência externa, "fale" quase a mesma língua no n ível dos genes. O 

código genético é universal. Considero isso uma pro va quase conclusiva de 

que todos os organismos descendem de um único ances tral comum. A 

probabilidade de um mesmo dicionário de "significad os" arbitrários surgir 

duas vezes é quase inconcebivelmente pequena. Como vimos no capítulo 6, 

pode ter havido, algum dia, outros organismos que u saram uma linguagem 

diferente, mas eles não estão mais entre nós. Todos  os organismos 

sobreviventes descendem de um único ancestral, do q ual herdaram um 

dicionário genético quase idêntico, embora arbitrár io, idêntico em quase 

todas as suas 64 palavras de DNA. 

Pense no impacto desse fato sobre a taxonomia. Ante s da era da 

biologia molecular, os zoólogos só podiam estar seg uros do parentesco 

próximo de animais que tivessem em comum várias car acterísticas 

anatômicas. A biologia molecular de repente abriu u ma nova arca do 

tesouro contendo semelhanças a serem adicionadas à parca lista oferecida 

pela anatomia e embriologia. As 64 identidades (sem elhanças é um termo 

muito fraco) do dicionário genético comum são apena s o começo. A 

taxonomia transformou-se. As outrora vagas conjetur as sobre parentesco 

agora são quase certezas estatísticas. 

A quase completa universalidade "palavra por palavr a" do 

dicionário genético é, para o taxonomista, um exces so de uma coisa boa. 

Depois de nos dizer que todos os seres vivos são ap arentados, ela não 



pode nos dizer que pares são parentes mais próximos  do que outros. Mas 

outras informações moleculares podem, pois nos most ram graus variados de 

semelhança em vez de total identidade. Lembremos qu e o produto do 

maquinário de tradução genética são moléculas de pr oteína. Cada molécula 

de proteína é uma sentença, uma cadeia de palavras de aminoácido do 

dicionário. Podemos ler essas sentenças, seja em su a forma traduzida para 

proteínas, seja em sua forma original de DNA. Embor a todos os seres vivos 

compartilhem o mesmo dicionário, não produzem, todo s, as mesmas sentenças 

com seu dicionário comum. Isto nos dá a oportunidad e de descobrir vários 

graus de parentesco. As sentenças de proteína, embo ra difiram nos 

detalhes, são com freqüência semelhantes no padrão geral. Para qualquer 

par de organismos, sempre podemos encontrar sentenç as que são semelhantes 

o bastante para obviamente constituírem versões um pouquinho "truncadas" 

da mesma sentença ancestral. Já vimos isso no exemp lo das pequeninas 

diferenças entre as seqüências de histona de vacas e ervilhas. 

 Hoje os taxonomistas podem comparar sentenças mole culares 

exatamente como poderiam comparar crânios ou ossos da perna. Podem supor 

que sentenças de proteína ou DNA muito semelhantes provêm de parentes 

próximos, e sentenças mais diferentes, de parentes mais distantes. Essas 

sentenças são todas construídas a partir do dicioná rio universal de 

apenas 64 palavras. A beleza da biologia molecular moderna está em 

podermos medir exatamente a diferença entre dois an imais com o número 

exato de palavras diferentes em suas respectivas ve rsões de uma sentença 

específica. No caso do hiperespaço genético do capí tulo 3, podemos medir 

exatamente quantos passos separam um afim de outro,  ao menos no que 

concerne a uma molécula de proteína específica. 

 Uma vantagem adicional de usar sentenças molecular es em 

taxonomia é que segundo uma influente escola de gen eticistas, 

"neutralistas" (tornaremos a encontrá-los no próxim o capítulo), a maior 

parte da mudança evolutiva que ocorre no nível mole cular é neutra. Isto 

significa que ela não se deve à seleção natural, se ndo efetivamente 

aleatória; portanto exceto por uma ocasional má sor te, o bicho-papão da 

convergência não está presente para desnortear o ta xonomista. Um fato 

relacionado é que, como já vimos, qualquer tipo de molécula parece 

evoluir a uma taxa aproximadamente constante em gru pos de animais muito 

diferentes. Isto significa que o número de diferenç as entre moléculas 

comparáveis em dois animais - digamos, o citocromo humano e o citocromo 

do javali africano - é uma boa medida do tempo deco rrido desde que seu 

ancestral comum viveu. Temos um "relógio molecular"  bem preciso. O 



relógio molecular nos permite estimar não só que pa res de animais têm os 

ancestrais comuns mais recentes, mas também aproxim adamente quando 

viveram esses ancestrais comuns. 

 A esta altura, o leitor pode estar confuso com uma  aparente 

inconsistência. Todo este livro salienta a importân cia suprema da seleção 

natural. Então, como podemos agora salientar a alea toriedade da mudança 

evolutiva no nível molecular? Antecipando o capítul o 11, na realidade não 

existe incompatibilidade com respeito à evolução de  adaptações, que são o 

tema principal deste livro. Nem mesmo o mais ardoro so neutralista acha 

que órgãos complexos funcionais como olhos e mãos e voluíram por deriva 

aleatória. Todo biólogo Sensato concorda que eles s ó podem ter evoluído 

pela seleção natural. Ocorre apenas que os neutrali stas pensam 

corretamente, a meu ver - que essas adaptações são a ponta do iceberg- 

provavelmente a maior parte da mudança evolutiva, c onsiderada no nível 

molecular, é não funcional. Contanto que o relógio molecular seja um fato 

- e realmente parece ser verdade que cada tipo de m olécula muda 

aproximadamente à sua própria taxa característica p or milhão de anos -, 

podemos usá-lo para datar pontos de ramificação da árvore evolutiva. E se 

realmente for verdade que a maior parte da mudança evolutiva, no nível 

molecular, é neutra, esse é um presente maravilhoso  para o taxonomista. 

Significa que o problema da convergência pode ser r echaçado pela arma da 

estatística. Cada animal tem grandes volumes de tex to genético escrito em 

suas células, texto esse cuja maior parte, segundo a teoria neutralista 

não tem nenhum papel na adequação do animal ao seu modo de vida 

característico; texto que, em grande medida, é into cado pela seleção 

natural e em grande medida não está sujeito à evolu ção convergente, 

exceto por puro acaso. A chance de dois grandes tre chos de texto 

seletivamente neutro poderem assemelhar-se um ao ou tro por mera sorte 

pode ser calculada, e é baixíssima. Melhor ainda: a  taxa constante de 

evolução molecular de fato nos permite datar pontos  de ramificação na 

história evolutiva.  

  É difícil exagerar quando se fala no poder adicio nal que as 

novas técnicas de leitura de seqüências moleculares  deram ao arsenal do 

taxonomista. Nem todas as sentenças moleculares de todos os animais já 

foram decifradas, obviamente, mas já é possível ent rarmos na biblioteca e 

procurar a fraseologia exata, palavra por palavra, letra por letra, 

digamos, das sentenças de α
6-hemoglobina de um cão, um canguru, um 

                                                 
6  α* = símbolo grego alfa 



équidna, uma galinha, uma víbora, um tritão, uma ca rpa e um homem. Nem 

todos os animais têm hemoglobina, mas há outras pro teínas, por exemplo, 

as histonas, das quais existe uma versão em cada an imal e planta, e 

muitas delas também podem ser procuradas na bibliot eca. Não são 

mensurações vagas do tipo que pode variar com a ida de ou estado de saúde 

do espécime, como o comprimento da perna ou largura  do crânio, ou mesmo 

conforme a visão de quem está medindo. São versões alternativas, 

registradas com precisão, da mesma sentença na mesm a língua, que podem 

ser postas lado a lado e comparadas umas às outras com tanta minúcia e 

exatidão quanto um meticuloso estudioso do grego po deria comparar dois 

pergaminhos do mesmo evangelho. As seqüências de DN A são os evangelhos 

que documentam a vida, e aprendemos a decifrá-las. 

  

  A suposição básica dos taxonomistas é que parente s próximos 

terão versões mais semelhantes de uma determinada s entença molecular do 

que parentes mais distantes. Esse é o chamado "prin cípio da parcimônia". 

Parcimônia é um outro nome para avareza econômica. Dado um conjunto de 

animais cujas sentenças são conhecidas, digamos, os  oito animais 

mencionados no parágrafo anterior, nossa tarefa é d escobrir qual dos 

diagramas em árvore possíveis ligando os oito anima is é o mais 

parcimonioso. A árvore mais parcimoniosa - a "econo micamente mais avara" 

em suas suposições, ou seja, é a que supõe o menor número de mudanças de 

palavras na evolução e a menor convergência. Temos o direito de supor a 

menor convergência com base na pura improbabilidade . Não é provável, 

especialmente se grande parte da evolução molecular  é neutra, que a mesma 

seqüência, palavra por palavra, letra por letra, vi esse a aparecer em 

dois animais não aparentados. 

Há dificuldades computacionais na tentativa de exam inar todas as 

árvores possíveis. Quando temos apenas três animais  a ser classificados, 

o número de árvores possíveis é apenas três: A unid o a B exclui C; A com 

C exclui B; B com C exclui A. Podemos fazer o mesmo  cálculo para números 

maiores de animais a ser classificados, e o número de árvores possíveis 

aumenta drasticamente. Quando temos apenas quatro a nimais a considerar, o 

número total de árvores possíveis de parentesco ain da é razoável: apenas 

quinze, O computador não demora muito para verifica r qual das quinze é a 

mais parcimoniosa. Mas se tivermos vinte animais a considerar, calculo 

que o número de árvores possíveis é 8 200 794 532 6 37 891 559 375 (ver 

figura 9). Já se calculou que o mais rápido dos com putadores atuais 

                                                                                                                                                           

 



levaria 10 mil milhões de anos, aproximadamente a i dade do universo, para 

descobrir a árvore mais parcimoniosa para meros vin te animais. E os 

taxonomistas geralmente querem construir árvores de mais de vinte animais. 

Embora os taxonomistas moleculares tenham sido os p rimeiros a 

dar grande importância a isso, o problema dos númer os explosivamente 

grandes na realidade vem espreitando o tempo todo n a taxonomia não 

molecular. Os taxonomistas não moleculares simplesm ente o evitaram 

fazendo suposições intuitivas. De todas as árvores genealógicas possíveis 

que poderiam ser tentadas, números imensos delas po dem ser descartados de 

imediato - por exemplo, todos aqueles milhões de ár vores genealógicas 

concebíveis que colocam os humanos mais próximos de  minhocas do que de 

chimpanzés. Os taxonomistas nem se dão o trabalho d e levar em 

consideração essas árvores de parentesco obviamente  absurdas; concentram-

se nas relativamente poucas árvores que não violam tão drasticamente suas 

preconcepções. Isso provavelmente é razoável, embor a sempre exista o 

perigo de que a árvore mais parcimoniosa de fato se ja uma das que foram 

descartadas sem consideração. Os computadores també m podem ser 

programados para escolher atalhos, e o problema dos  números descomunais 

pode ser misericordiosamente reduzido.  

 

Figura 9 



As informações moleculares são tão ricas que podemo s fazer nossa 

taxonomia separadamente, vezes sem conta, para dife rentes proteínas. 

Podemos então usar nossas conclusões, extraídas do estudo de uma 

molécula, como um controle para nossas conclusões b aseadas no estudo de 

outra molécula. Se estamos preocupados com a possib ilidade de a história 

contada por uma molécula de proteína ser confundida  pela convergência, 

podemos imediatamente fazer uma verificação, examin ando outra molécula de 

proteína. A evolução convergente é, de fato, um tip o de coincidência 

especial. E uma característica das coincidências é que, mesmo se 

acontecerem uma vez, têm probabilidade muito menor de acontecer duas. E 

menos ainda de acontecer três. Examinando cada vez mais moléculas de 

proteínas separadas, podemos praticamente eliminar a coincidência. 

Por exemplo, em um estudo de um grupo de biólogos d a Nova 

Zelândia, foram classificados onze animais, não uma , mas cinco vezes 

independentemente, usando cinco tipos diferentes de  moléculas de 

proteína. Esses onze animais foram: carneiro, macac o resus, cavalo, 

canguru, rato, coelho, cão, porco, homem, vaca e ch impanzé. A idéia 

inicialmente era encontrar uma árvore de relações e ntre os onze animais 

usando proteínas, para ver se seria obtida a mesma árvore de relações 

usando uma proteína diferente. Em seguida, fazer o mesmo para uma 

terceira, uma quarta e uma quinta proteína. Teorica mente, se a evolução 

não fosse verdade, por exemplo, seria possível que cada uma das cinco 

proteínas fornecesse uma árvore de "relações" compl etamente diferente. 

As cinco seqüências de proteína estavam todas dispo níveis para 

procura na biblioteca, para todos os onze animais. Para onze animais 

existem 654 729 075 possíveis árvores de relações a  ser consideradas, e 

foi preciso recorrer aos métodos de atalho usuais. Para cada uma das 

cinco moléculas de proteína, o computador imprimiu a árvore de relações 

mais parcimoniosa. Isto permite cinco melhores supo sições quanto à 

verdadeira árvore de relações entre esses onze anim ais. O resultado mais 

inequívoco que poderíamos esperar é o de que todas as cinco árvores 

estimadas se mostrassem idênticas. A probabilidade de obter esse 

resultado por pura sorte é ínfima: o número que a r epresenta tem 31 zeros 

após o ponto decimal. Não nos deveríamos surpreende r se não obtivéssemos 

uma concordância tão perfeita quanto essa: uma cert a quantidade de 

evolução convergente e coincidência é mesmo esperad a. Mas deveríamos nos 

preocupar se não houvesse um grau considerável de c oncordância entre as 

diferentes árvores. De fato, as cinco árvores revel aram-se não idênticas, 

mas muito semelhantes. Todas as cinco moléculas con cordam em situar 



homem, chimpanzé e macaco reso próximos uns dos out ros, mas há algumas 

discordâncias quanto a que animal é o mais próximo desse trio: a 

hemoglobina B diz que é o cão,o fibrinopeptídeo B d iz que é o rato,o 

fibrinopeptídeo A diz que é um grupo composto do ra to e do coelho, a 

hemoglobina A diz que é um grupo composto de rato, coelho e cão.  

 Temos decididamente um ancestral comum com o cão, e 

decididamente outro ancestral comum com o rato. Ess es dois ancestrais de 

fato existiram, em um momento específico da históri a. Um deles tem de ser 

mais recente do que o outro, portanto ou a hemoglob ina B ou o 

fibrinopeptídeo B tem de estar errado em sua estima tiva das relações 

evolutivas. Não devemos nos preocupar com essas dis crepâncias 

secundárias, como eu já disse. Esperamos um certo g rau de convergência e 

coincidência. Se realmente somos mais próximos do c ão, isto significa que 

nós e o rato convergimos um para o outro no que con cerne ao 

fibrinopeptídeo B. Se somos realmente mais próximos  do rato, isto 

significa que nós e o cão convergimos um para o out ro no que concerne à 

nossa hemoglobina B. Podemos ter uma idéia de qual dessas duas 

possibilidades é a mais provável examinando outras moléculas. Mas não me 

alongarei nesse tema; o que eu queria mostrar foi m ostrado. 

Afirmei que a taxonomia já foi um dos mais rancoros os e mal-

humorados ramos da biologia. Stephen Gould a caract erizou bem com a 

expressão "nomes e nocividade". Os taxonomistas par ecem mostrar um apego 

desarrazoado às suas escolas de pensamento, de um m odo que esperaríamos 

da ciência política ou da economia, mas não, normal mente, na ciência 

acadêmica. Está claro que os membros de uma determi nada escola de 

taxonomia consideram-se um grupo de irmãos sitiados , como os primeiros 

cristãos. Percebi isso pela primeira vez quando um taxonomista conhecido 

meu veio me contar, lívido de desgosto, a "notícia"  de que Fulano de Tal 

(o nome não vem ao caso) "passara-se para o lado do s cladistas". 

A breve descrição de escolas taxonômicas a seguir p rovavelmente 

aborrecerá alguns membros dessas escolas, porém não  mais do que eles 

próprios costumam enfurecer uns aos Outros; portant o, nenhum mal indevido 

será feito. Quanto à sua filosofia fundamental, os taxonomistas situam-se 

em dois campos principais. De um lado estão os que não fazem mistério do 

fato de que seu objetivo declarado é descobrir rela ções evolutivas. Para 

eles (e para mim), uma boa árvore taxonômica é uma árvore genealógica de 

relações evolutivas. Quando se faz taxonomia, usam- se todos os métodos 

disponíveis para fazer a melhor suposição Possível sobre a proximidade de 

parentesco entre certos animais. É difícil encontra r um nome para esses 



taxonomistas, pois o nome óbvio, "taxonomistas evol ucionistas", foi 

usurpado por uma subescola particular. Às vezes, el es são chamados de 

"fileticistas". Até aqui, escrevi este capitulo do ponto de vista de um 

fileticista.  

  Mas existem muitos taxonomistas que procedem de m aneira 

diferente, e por razões muito sensatas. Embora tend am a concordar que o 

fim supremo da taxonomia é fazer descobertas sobre as relações 

evolutivas, eles insistem em manter a prática da ta xonomia separada da 

teoria - presumivelmente, teoria evolucionista - so bre o que conduziu ao 

padrão de semelhanças. Esses taxonomistas estudam o s padrões de 

semelhanças por si mesmos. Não prejulgam a questão de se o padrão de 

semelhanças é causado pela história evolutiva e se uma semelhança próxima 

se deve a parentesco próximo. Eles preferem constru ir sua taxonomia 

usando somente o padrão de semelhanças. 

Uma vantagem de proceder assim é que, se houver dúv idas quanto à 

verdade da evolução, pode-se usar o padrão de semel hanças para verificar 

sua veracidade. Se a evolução for verdade, as semel hanças entre animais 

devem seguir certos padrões previsíveis, notavelmen te o padrão de 

aninhamento hierárquico. Se a evolução não for verd ade, sabe-se lá que 

padrões deveríamos esperar, mas não há nenhuma razã o óbvia para 

esperarmos um padrão hierárquico aninhado. Se duran te todo o processo de 

fazer a taxonomia supusermos a evolução, insiste es sa escola, não podemos 

usar os resultados de nosso trabalho taxonômico par a corroborar a verdade 

da evolução: o argumento seria circular. Este argum ento teria força caso 

alguém estivesse seriamente em dúvida quanto à verd ade da evolução. Mais 

uma vez, é difícil encontrar um nome apropriado par a esta segunda escola 

de pensamento entre os taxonomistas. Eu os chamarei  de "medidores de 

semelhança pura". 

Os fileticistas, taxonomistas que declaradamente te ntam 

descobrir relações evolutivas, dividem-se adicional mente em duas escolas 

de pensamento: os cladistas, que seguem os princípi os expostos no famoso 

livro Prylogenetic Systematics, de Willi Hennig, e os taxonomistas 

evolucionistas "tradicionais". Os cladistas são obc ecados por ramos. Para 

eles, o objetivo da taxonomia é descobrir a ordem e m que as linhagens se 

separam umas das outras no tempo evolutivo. Não imp orta se essas 

linhagens mudaram muito ou pouco desde o ponto de r amificação. Os 

taxonomistas evolucionistas "tradicionais" (este te rmo não tem aqui 

nenhuma conotação pejorativa) diferem dos cladistas  principalmente porque 

não levam em consideração apenas o tipo de evolução  ramificada. Eles 



também levam em conta a quantidade total de mudança  ocorrida durante a 

evolução, e não apenas as ramificações. 

  Os cladistas raciocinam com base em árvores ramif icadas desde 

que começam seu trabalho. Idealmente, começam anota ndo todas as possíveis 

árvores ramificadas para os animais que estão estud ando (apenas árvores 

com ramificações bifurcadas, pois para qualquer um a paciência tem 

limites!). Como vimos ao discutir a taxonomia molec ular, isso fica 

difícil quando se tenta classificar numerosos anima is, pois o número de 

árvores possíveis torna-se astronômico. Mas, como t ambém já vimos, 

felizmente existem atalhos e aproximações úteis, o que significa que este 

tipo de taxonomia pode ser feito na prática.  

  Se, para facilitar a exposição, estivéssemos tent ando 

classificar apenas três animais, lula, arenque e ho mem, as únicas três 

árvores ramificadas possíveis seriam as seguintes: 

  

  1. Lula e arenque têm parentesco próximo, homem é  o "grupo 

excluído" 

   

  2. Homem e arenque têm parentesco próximo, lula é  o grupo 

excluído. 

  

  3. Lula e humano têm parentesco próximo, arenque é o grupo 

excluído. 

 Os cladistas examinariam uma a uma estas três árvo res possíveis 

e escolheriam a melhor. Como reconhecer a melhor ár vore? Basicamente, é 

aquela que une os animais possuidores do maior núme ro de características 

em comum. Denominamos "grupo excluído" o animal que  tem o menor número de 

características em comum com os outros dois. Da lis ta de árvores acima, a 

segunda seria preferida, pois homem e arenque têm m ais características em 

comum do que lula e arenque ou lula e homem. Lula é  o grupo excluído 

porque não tem muitas características em comum com o homem nem com o 

arenque.  

  Na realidade, o processo não é tão simples quanto  contar as 

características em comum, pois alguns tipos de cara cterísticas são 

deliberadamente deixados de lado. Os cladistas quer em dar um peso 

especial a características que evoluíram recentemen te. As mais antigas, 

que todos os mamíferos herdaram do primeiro mamífer o, por exemplo, são 

inúteis para as classificações na classe dos mamífe ros. Os métodos usados 

para decidir quais características são antigas pode m ser interessantes, 



mas descrevê-los está fora dos objetivos deste livr o. O principal a 

lembrar neste estágio é que, ao menos em princípio,  o cladista pensa em 

todas as possíveis árvores com ramificações bifurca das que poderiam unir 

o conjunto de animais que ele está estudando, e ten ta escolher a árvore 

correta. E o verdadeiro cladista não esconde o fato  de que ele vê as 

árvores ramificadas, ou "cladogramas", como árvores  genealógicas, árvores 

de parentesco evolutivo próximo.  

Se levada ao extremo, a obsessão exclusivamente pel as 

ramificações poderia produzir resultados estranhos.  Em teoria, é possível 

uma espécie ser idêntica a seus parentes distantes em todos os detalhes 

enquanto difere acentuadamente de seus parentes mai s próximos. Por 

exemplo, suponhamos que duas espécies de peixes mui to semelhantes, que 

poderíamos chamar de Jacó e Esaú, tenham vivido há 300 milhões de anos. 

Ambas as espécies fundaram dinastias de descendente s, que perduram até 

hoje. Os descendentes de Esaú Foram viver em mares profundos, mas não 

evoluíram. O resultado é que um descendente moderno  de Esaú é 

essencialmente igual a Esaú e, portanto, muito pare cido com Jacó. Os 

descendentes de Jacó evoluíram e proliferaram. Por fim, originaram todos 

os mamíferos modernos. Mas uma linhagem de descende ntes de Jacó também 

permanece estagnada nas profundezas marinhas, e tam bém deixa descendentes 

modernos. Estes descendentes modernos são peixes tã o semelhantes aos 

descendentes modernos de Esaú que é difícil disting ui-los.  

 Então como devemos classificar esses animais? O ta xonomista 

evolucionista tradicional reconheceria a grande sem elhança entre os 

descendentes primitivos de Esaú e Jacó habitantes d as profundezas, e os 

classificaria juntos. O cladista rigoroso não faria  isso. Os descendentes 

de Jacó que habitam as profundezas, por mais que se  pareçam com os 

descendentes de Esaú também habitantes das profunde zas, ainda assim são 

parentes próximos dos mamíferos. Seu ancestral comu m com os mamíferos 

viveu mais recentemente, embora apenas um pouquinho  mais recentemente, do 

que seu ancestral comum com os descendentes de Esaú . Portanto, devem ser 

classificados junto com os mamíferos. Isto pode par ecer estranho, mas 

pessoalmente não me espanta. Pelo menos, é totalmen te lógico e claro. Com 

efeito, existem virtudes tanto no cladismo como na taxonomia 

evolucionista tradicional, e para mim não importa m uito como as pessoas 

classificam os animais, desde que me expliquem seus  critérios com toda a 

clareza. 

Passando agora à outra principal escola de pensamen to, os 

medidores de semelhança pura: também eles podem ser  divididos em duas 



subescolas. Ambas concordam em excluir a evolução d e seu raciocínio 

rotineiro enquanto fazem taxonomia. Mas discordam q uanto ao modo de 

proceder em sua taxonomia rotineira. Uma subescola entre esses 

taxonomistas às vezes é chamada "fenoticista", e às  vezes "taxonomia 

numérica". Chamarei os representantes dessa escola de "medidores de 

distâncias médias". Os membros da outra escola de m edidores de semelhança 

dão a si mesmos o nome de "cladistas transformados" . É um péssimo nome, 

pois cladistas eles não são de jeito nenhum! Quando  Julian Huxley cunhou 

o termo "clade" ou "clado", definiu-o, de modo clar o e inequívoco, com 

base na ramificação evolutiva e na linhagem evoluti va. Clado é o conjunto 

de todos os organismos descendentes de um ancestral  específico. Como os 

"cladistas transformados" pretendem sobretudo evita r todas as concepções 

sobre evolução e linhagem, não podem, em sã consciê ncia, intitular-se 

cladistas. Eles o fazem por uma razão histórica: co meçaram como 

verdadeiros cladistas e conservaram alguns dos méto dos dos cladistas 

enquanto abandonavam sua filosofia e fundamentos ra cionais elementares. 

Acho que não tenho escolha além de chamá-los de cla distas transformados, 

embora o faça a contragosto.  

  Os medidores de distâncias médias não só se recus am a usar a 

evolução em sua taxonomia (embora todos eles acredi tem na evolução), mas 

também, consistentemente, nem sequer supõem que o p adrão de semelhanças 

tenha de ser uma hierarquia de ramificações simples . Tentam empregar 

métodos que revelem um padrão hierárquico caso ele de fato exista, mas 

não se ele não existir. Tentam pedir à Natureza que  lhes diga se ela é de 

fato organizada hierarquicamente. Não é uma tarefa fácil, sendo 

provavelmente justo afirmar que inexistem métodos d isponíveis para 

atingir esse objetivo. Não obstante, o objetivo me parece totalmente 

coerente com o louvável propósito de evitar preconc epções. Os métodos 

dessa vertente são, com freqüência, muito complexos  e matemáticos, e se 

prestam admiravelmente tanto à classificação de coi sas não vivas, por 

exemplo, rochas ou relíquias arqueológicas, como à classificação de 

organismos vivos. 

Em geral, eles começam medindo tudo o que podem em seus animais. 

É preciso muita sagacidade para interpretar essas m ensurações, mas não me 

alongarei nessa questão. O resultado final é que as  mensurações são todas 

combinadas para produzir um índice de semelhança (o u seu oposto, um 

índice de diferença) entre um determinado animal e cada um dos demais. 

Poderíamos visualizar os animais como nuvens de pon tos no espaço. Ratos, 

camundongos, hamsters etc. seriam todos encontrados  em uma parte do 



espaço. Bem distante, em outra parte do espaço, hav eria outra nuvenzinha, 

composta de leões, tigres, leopardos, guepardos etc . A distância entre 

dois pontos quaisquer no espaço é uma medida de qua nto esses animais se 

assemelham uns aos outros quando muitos de seus atr ibutos são combinados. 

A distância entre leão e tigre é pequena. O mesmo s e pode dizer da 

distância entre rato e camundongo. Mas a distância entre rato e tigre, ou 

camundongo e leão, é grande. A combinação de atribu tos em geral é feita 

com ajuda de computador. Superficialmente, o espaço  em que esses animais 

estão situados se parece um pouco com a Terra dos B iomorfos, mas as 

"distâncias" refletem semelhanças corporais e não g enéticas. 

Depois de calcular um índice de semelhança (ou dist ância) média 

entre cada animal e cada um dos demais, o computado r é programado para 

esquadrinhar o conjunto de distâncias/semelhanças e  tentar ajustá-las em 

um padrão de agrupamento hierárquico. Infelizmente existe muita 

controvérsia quanto a exatamente qual método de cál culo deve ser usado na 

procura desses agrupamentos. Não existe um método q ue seja obviamente o 

correto, e os métodos não fornecem todos a mesma re sposta. Pior: é 

possível que alguns desses métodos computadorizados  sejam "ávidos" demais 

para "enxergar" agrupamentos dentro de agrupamentos  hierarquicamente 

organizados, mesmo que eles não existam. A escola d os medidores de 

distância, ou "taxonomistas numéricos", está hoje u m pouco fora de moda. 

Em minha opinião, essa é só uma fase passageira, co mo sempre acontece com 

as modas, e esse tipo de "taxonomia numérica" não é  nada fácil dc 

descartar. Imagino que ela vai voltar à cena.  

  A outra escola de medidores de padrões puros comp õe-se dos que 

se intitulam cladistas transformados, por motivos h istóricos já 

mencionados. É desse grupo que emana grande parte d a "nocividade". Não 

seguirei a prática usual de descrever suas origens históricas nas 

fileiras dos verdadeiros cladistas. Em sua filosofi a básica, os chamados 

cladistas transformados têm mais em comum com a out ra escola de medidores 

de padrões puros, com freqüência chamados "fenotici stas" ou "taxonomistas 

numéricos" que acabei de mencionar sob a designação  de medidores de 

distâncias médias. O que eles têm em comum é a aver são a trazer a 

evolução para a prática da taxonomia, embora isto n ão necessariamente 

signifique alguma hostilidade à idéia da evolução p ropriamente dita.  

 O que os cladistas transformados têm em comum com os 

verdadeiros cladistas é um grande número de métodos  usados na prática. 

Ambos pensam, desde o início, em árvores bifurcadas . E ambos ressaltam 

certos tipos de características como importantes e outras como inúteis 



para a taxonomia. Diferem quanto às justificativas que fornecem para essa 

discriminação. Como os medidores de distâncias médi as, os cladistas 

transformados não têm por objetivo descobrir árvore s genealógicas. Estão 

à procura de árvores de semelhança pura. Concordam com os medidores de 

distâncias médias na decisão de deixar em aberto a questão de o padrão de 

semelhanças refletir ou não a história evolutiva. M as, ao contrário dos 

medidores de distâncias médias, que, ao menos em te oria, estão dispostos 

a deixar que a Natureza lhes diga se ela é de fato hierarquicamente 

organizada, os cladistas transformados supõem que e la é. Para eles, é um 

axioma, um artigo de fé a classificação das coisas em hierarquias 

ramificadas (ou, o equivalente, em "ninhos aninhado s"). Como a árvore 

ramificada não possui nenhuma relação com a evoluçã o, não tem 

necessariamente de ser aplicada a seres vivos. Os m étodos dos cladistas 

transformados podem, segundo seus defensores, ser u sados para classificar 

não só animais e plantas, mas pedras, planetas, liv ros de bibliotecas e 

potes da Idade do Bronze. Em outras palavras, eles não concordam com a 

argumentação na qual usei a comparação com a biblio teca, de que a 

evolução é a única base sensata para uma classifica ção hierárquica única. 

 Os medidores de distâncias médias, como vimos, med em quanto 

cada animal está distante de cada um dos demais, co m "distante" 

significando "não se assemelha" e "próximo" signifi cando "assemelha-se". 

Só então, depois de calcularem uma espécie de índic e de semelhanças 

médias adicionadas, eles passam a tentar interpreta r seus resultados do 

ponto de vista de uma hierarquia ramificada de agru pamentos dentro de 

agrupamentos, ou diagrama “em árvore". Mas os cladi stas transformados, 

como os verdadeiros cladistas que foram outrora, de sde o princípio 

introduzem a idéia do agrupamento, da ramificação. Como os verdadeiros 

cladistas, eles começam, ao menos em princípio, ano tando todas as 

possíveis árvores bifurcadas e então escolhendo a m elhor. 

 Mas do que eles realmente estão falando quando ref letem sobre 

cada "árvore" possível, e o que, para eles, é a mel hor árvore? A qual 

estado hipotético do mundo corresponde cada árvore?  Para um verdadeiro 

cladista, um seguidor de H. Hennig, a resposta é mu ito clara. Cada uma 

das quinze árvores possíveis unindo quatro animais representa uma 

possível árvore genealógica. De todas as quinze árv ores genealógicas 

concebíveis unindo quatro animais, uma, e somente u ma, tem de ser a 

correta. A história dos ancestrais dos animais real mente aconteceu no 

mundo. Existem quinze histórias possíveis, se traba lharmos com a 

suposição de que todas as ramificações são bifurcad as. Catorze dessas 



possíveis histórias têm de estar erradas. Só uma po de estar certa, 

corresponder ao modo como a história de fato aconte ceu. De todas as 135 

135 possíveis árvores genealógicas culminando em oi to animais, 135 134 

têm de estar erradas. Apenas uma representa a verda de histórica. Pode não 

ser fácil ter certeza sobre qual é a correta, mas u m verdadeiro cladista 

pode ao menos ter a certeza de que não mais de uma é correta. 

 Mas a que correspondem as quinze (ou as 135 135, o u qualquer 

outro número) árvores possíveis no mundo não evolut ivo dos cladistas 

transformados? A resposta, como salientou meu coleg a e ex-aluno Mark 

Ridley em Evolution and Classification, é: a não mu ita coisa. O cladista 

transformado recusa-se a permitir que o conceito de  linhagem entre em 

suas considerações. "Ancestral", para ele, é palavr ão. Mas, por outro 

lado, ele insiste em que a classificação tem de ser  uma hierarquia 

ramificada. Ora, se as quinze (ou 135 135) possívei s árvores hierárquicas 

não são árvores de história ancestral, então são o quê? Não há muito a 

fazer além de buscar na filosofia antiga alguma con fusa noção idealista 

de que o mundo simplesmente é organizado de um modo  hierárquico, alguma 

noção de que tudo no mundo tem seu "oposto", seu mí stico yin ou yang. 

Nunca se avança mais do que isso na esfera do concr eto. Certamente não é 

possível, no mundo não evolutivo do cladista transf ormado, fazer 

afirmações categóricas e claras do tipo "apenas uma  das 945 árvores 

possíveis unindo seis animais pode ser a certa; tod as as demais têm de 

ser erradas". 

Por que o termo "ancestral" é palavrão para os clad istas? Não é 

porque (espero) eles pensem que nunca existiram anc estrais. Ocorre que 

eles decidiram que os ancestrais não têm nenhum pap el na taxonomia. Essa 

é uma posição defensável quando se trata da prática  rotineira da 

taxonomia. Nenhum cladista realmente desenha ancest rais de carne e OSSO 

em árvores genealógicas, embora os taxonomistas evo lucionistas 

tradicionais às vezes o façam. Os cladistas, de qua lquer vertente, 

consideram todas as relações entre animais reais ob servados como 

parentescos, como uma questão de forma. Isso é perf eitamente sensato. O 

que não é sensato é estender isso a um tabu contra o próprio conceito de 

ancestrais, contra o uso da linguagem da genealogia  para fornecer a 

justificativa fundamental para a adoção da árvore h ierarquicamente 

ramificada como a base de nossa taxonomia. 

Deixei por último o mais curioso aspecto da escola de taxonomia 

do cladismo transformado. Não contentes com uma con vicção perfeitamente 

sensata de que existem argumentos para deixar as su posições sobre 



evolução e linhagem de fora da prática da taxonomia , uma convicção que 

eles compartilham com os "medidores de distâncias" fenoticistas, alguns 

cladistas transformados chegaram ao extremo de conc luir que deve haver 

algo errado com a própria evolução! É quase um fato  bizarro demais para 

merecer crédito, mas alguns dos principais "cladist as transformados" 

professam uma autêntica hostilidade à própria idéia  de evolução, 

especialmente à teoria da evolução darwiniana. Dois  deles, G. Nelson e N. 

Platnick, do Museu Americano de História Natural de  Nova York, chegaram 

ao ponto de escrever que o "darwinismo [...] em sum a, é uma teoria que 

foi testada e se revelou falsa". Eu adoraria saber que "teste" foi esse 

e, mais ainda, adoraria saber com base em que teori a alternativa Nelson e 

Platnick explicariam os fenômenos que o darwinismo explica, especialmente 

a complexidade adaptativa. 

Não estou dizendo que todo cladista transformado é um 

criacionista fundamentalista. Minha interpretação é  que eles têm uma 

idéia exagerada da importância da taxonomia na biol ogia. Eles decidiram, 

talvez corretamente, que é melhor fazer taxonomia d eixando de lado a 

evolução e especialmente nunca usando o conceito de  ancestral quando 

pensam em taxonomia. Do mesmo modo, um estudioso, d igamos, das células 

nervosas poderia decidir que não ajuda seu trabalho  pensar em evolução. O 

especialista em nervos concorda que as células nerv osas que ele estuda 

são um produto da evolução, mas não precisa usar es se fato em suas 

pesquisas. Ele precisa saber muito sobre física e q uímica, mas acredita 

que o darwinismo é irrelevante para suas pesquisas rotineiras sobre os 

impulsos nervosos. Essa é uma posição defensável. M as não podemos 

sensatamente afirmar que, como não precisamos usar determinada teoria na 

prática rotineira de nosso ramo particular da ciênc ia, por isso mesmo 

essa teoria é falsa. Só diria isto quem tivesse uma  opinião notavelmente 

exaltada sobre a importância de seu ramo da ciência . 

E mesmo assim, não é lógico. Um físico decerto não precisa do 

darwinismo para trabalhar em física. Ele poderia pe nsar que a biologia é 

uma disciplina sem importância comparada à física. Disso decorreria que, 

em sua opinião, o darwinismo não tem importância pa ra a ciência. Mas ele 

não poderia sensatamente concluir que, por isso, o darwinismo é falso! 

Mas é essencialmente isso que alguns dos líderes da  escola dos cladistas 

transformados parecem ter feito. "Falso", ressaltem os aqui, é 

precisamente a palavra que Nelson e Platnick usaram . Nem é preciso dizer 

que suas palavras foram captadas pelos sensíveis mi crofones que mencionei 

no capítulo anterior, e o resultado foi uma conside rável publicidade. 



Eles granjearam um lugar de honra na literatura cri acionista 

fundamentalista. Quando um eminente cladista transf ormado veio fazer uma 

conferência em minha universidade recentemente, atr aiu uma multidão maior 

do que qualquer outro conferencista naquele ano! Nã o é difícil perceber 

por quê. 

Não há dúvida nenhuma de que declarações como "O da rwinismo 

[...] é uma teoria que foi testada e se revelou fal sa", proferidas por 

biólogos bem estabelecidos na equipe de um respeita do museu nacional, 

serão um prato cheio para criacionistas e outros qu e têm um interesse 

ativo na mentira. Essa é a única razão por que inco modei meus leitores 

com o tema do cladismo transformado. Como afirmou M ark Ridley menos 

incisivamente em uma critica ao livro no qual Nelso n e Platnick 

registraram a afirmação de que o darwinismo é falso : quem teria 

adivinhado que tudo o que eles realmente queriam di zer era que é muito 

complicado representar espécies ancestrais na class ificação cladista? 

Obviamente é difícil apontar a identidade precisa d os ancestrais, e há 

boas razões para nem ao menos se tentar fazê-lo. Ma s fazer afirmações que 

encorajam outros a concluir que nunca houve ancestr ais é deturpar o 

idioma e trair a verdade. 

Agora é melhor eu sair e cuidar do jardim ou fazer alguma outra 

coisa. 

  

 11. Rivais condenadas 
  

Nenhum biólogo sério duvida do fato de que a evoluç ão aconteceu e 

que todos os seres vivos são aparentados. Mas algun s biólogos têm dúvidas 

quanto à teoria específica de Darwin sobre como a e volução aconteceu. Às 

vezes isso acaba sendo apenas uma discussão sobre t erminologia. A teoria 

da evolução pontuada, por exemplo, pode ser represe ntada como 

antidarwinista. Mas, como demonstrei no capítulo 9,  na realidade ela é 

uma variedade secundária do darwinismo, e não se en caixa em nenhum 

capítulo sobre teorias rivais. No entanto, existem outras teorias que 

decididamente não são versões do darwinismo, teoria s que manifestamente 

contrariam o próprio espírito do darwinismo. Essas teorias rivais são o 

tema deste capítulo. Elas incluem várias versões do  chamado lamarckismo e 

também outros pontos de vista, como o "neutralismo" , o "mutacionismo" e o 

"criacionismo", que de tempos em tempos são apresen tados como 

alternativas à seleção darwiniana.  



  O modo óbvio de decidir entre teorias rivais é ex aminar os 

indícios que poderão corroborá-las. Os tipos de teo ria lamarckianos, por 

exemplo, são tradicionalmente rejeitados - com razã o-, pois nunca se 

encontrou nenhum indício convincente de que tais te orias poderiam ser 

corretas (e não foi por falta de tentativas insiste ntes, em alguns casos 

de fanáticos dispostos a falsificar provas). Neste capítulo adotarei uma 

abordagem diferente, em grande medida porque numero sos outros livros já 

examinaram os indícios disponíveis e concluíram em favor do darwinismo. 

Em vez de examinar os indícios favoráveis e contrár ios às teorias rivais, 

adotarei uma tática de cunho mais teórico: meu argu mento será que o 

darwinismo é a única teoria conhecida que, em seus fundamentos, é capaz 

de explicar certos aspectos da vida. Se eu estiver correto, isso 

significa que, mesmo se não existissem realmente in dícios em favor da 

teoria darwinista (evidentemente existem), ainda as sim teríamos razão em 

preferi-la a todas as demais teorias rivais. 

  

  Um modo de dramatizar esse argumento é fazer uma predição. 

Predigo que, se alguma vez for descoberta uma forma  de vida em outra 

parte do universo, por mais bizarra e exótica que e la seja em seus 

detalhes, veremos que se assemelha à vida na Terra em um aspecto 

fundamental: ela terá evoluído pelo mesmo tipo de s eleção natural 

darwiniana. Infelizmente, essa é uma predição que, com toda a 

probabilidade, não poderá ser posta à prova ainda n a vida das presentes 

gerações, mas resta um modo de dramatizar uma impor tante verdade sobre a 

vida em nosso planeta. A teoria darwinista é, em se us fundamentos, capaz 

de explicar a vida. Nenhuma outra teoria já propost a é capaz, em seus 

fundamentos, de dar essa explicação. Demonstrarei i sso discutindo todas 

as teorias rivais conhecidas - não os indícios que depõem contra elas, 

mas sua adequação, naquilo que as fundamenta, como explicações da vida.  

  Primeiro, devo especificar o que significa "expli car" a vida. 

Obviamente, existem muitas propriedades dos seres v ivos que poderíamos 

mencionar, e algumas delas poderiam ser explicáveis  por teorias rivais. 

Muitos fatos sobre a distribuição das moléculas de proteínas, como vimos, 

podem dever-se a mutações genéticas neutras e não à  seleção darwiniana. 

Mas existe uma propriedade específica dos seres viv os que desejo destacar 

como sendo explicável somente pela seleção darwinia na. Essa propriedade é 

aquela que vem sendo o tema recorrente deste livro:  a complexidade 

adaptativa. Os organismos vivos são aptos para sobr eviver e se reproduzir 

em seus meios de maneiras demasiado numerosas e est atisticamente 



improváveis para terem surgido por um único golpe d e sorte. Seguindo 

Paley, usei o exemplo do olho. Duas ou três caracte rísticas do bom 

"design" de um olho poderiam, concebivelmente, ter surgido por um único e 

afortunado acidente. É justamente o número de parte s interligadas, todas 

bem adaptadas para a visão e bem adaptadas umas às outras, que requer um 

tipo especial de explicação além do mero acaso. A e xplicação darwinista 

também envolve o acaso, obviamente, na forma da mut ação. Mas o acaso é 

filtrado cumulativamente pela seleção, passo a pass o, ao longo de muitas 

gerações. Em outros capítulos, mostrei que essa teo ria é capaz de dar uma 

explicação satisfatória para a complexidade adaptat iva. Neste, procurarei 

mostrar que todas as outras teorias conhecidas não são capazes de fazer o 

mesmo. 

Vejamos primeiro o mais eminente rival histórico do  darwinismo, 

o lamarckismo. Quando foi proposto pela primeira ve z, no início do século 

XIX, não era rival do darwinismo, pois Darwin ainda  não surgira em cena. 

O Chevalier de Lamarck esteve à frente de sua época . Foi um dos 

intelectuais que, no século xviii, argumentaram em favor da evolução. 

Nisto ele estava correto, e só por isso mereceria s er homenageado, 

juntamente com Erasmus, o avo de Charles Darwin, e outros. Lamarck também 

apresentou a melhor teoria do mecanismo da evolução  que qualquer um em 

sua época poderia conceber, mas não há razão para s upor que, se a teoria 

darwiniana do mecanismo evolutivo estivesse disponí vel naquele momento, 

ele a teria rejeitado. A teoria de Darwin não estav a disponível e, para o 

azar de Lamarck, pelo menos no mundo anglófono, seu  nome passou a indicar 

um erro - sua teoria do mecanismo da evolução - e n ão sua convicção 

correta de que o fato da evolução havia acontecido.  Este não é um livro 

de história, por isso não tentarei fazer uma dissec ação acadêmica do que 

exatamente o próprio Lamarck afirmou. Havia uma dos e de misticismo nas 

palavras efetivamente usadas por Lamarck - por exem plo, ele tinha uma 

forte crença no progresso ascendente, o que muita g ente, mesmo hoje, 

imagina como a escada da vida; e falava em esforço dos animais, como se, 

em certo sentido, eles conscientemente quisessem ev oluir. Extrairei do 

lamarckismo os elementos não místicos que, ao menos  à primeira vista, 

parecem ter uma chance justa de oferecer uma real a lternativa ao 

darwinismo. Esses elementos, os únicos adotados pel os "neolamarckistas 

modernos", são basicamente dois: a herança de carac terísticas adquiridas 

e o princípio do uso e desuso.  

  O princípio do uso e desuso afirma que as partes do corpo de 

um organismo que são usadas aumentam de tamanho. As  partes não usadas 



tendem a definhar. É um fato observado que, quando exercitamos músculos 

específicos, eles crescem, e que músculos nunca usa dos encolhem. 

Examinando o corpo de um homem, podemos distinguir os músculos que ele 

usa e os que não usa. Podemos até adivinhar sua pro fissão ou sua 

atividade de lazer. Os fisiculturistas usam o princ ípio do uso e desuso 

para modelar o corpo, quase como uma escultura, seg undo qualquer que seja 

a forma artificial requerida pela moda nessa singul ar cultura de minoria. 

Os músculos não são a única parte do corpo que reag e dessa maneira ao 

uso. Quem anda descalço fica com a sola do pé mais grossa. É fácil 

distinguir um lavrador de um escriturário de banco só pelas mãos. As do 

lavrador são calosas, fortalecidas pela longa expos ição ao trabalho rude. 

Se as mãos do bancário não forem totalmente sem cal os, terão apenas um 

pequenino calo no dedo usado para escrever. 

  

  O princípio do uso e desuso permite aos animais t ornarem-se 

melhores na tarefa de sobreviver em seu mundo, prog ressivamente melhores 

ao longo de sua vida, em decorrência daquilo que vi venciam. Os humanos, 

pela exposição ou ausência de exposição direta à lu z solar, desenvolvem 

uma cor de pele que os capacita melhor a sobreviver  em condições locais 

específicas. Luz solar em excesso é perigoso. Os en tusiastas dos banhos 

de sol que têm a pele muito clara são propensos a t er câncer de pele. A 

escassez de luz solar, por outro lado, causa defici ência de vitamina De 

raquitismo, às vezes encontrado em crianças heredit ariamente negras que 

vivem na Escandinávia. O pigmento marrom melanina, que é sintetizado sob 

a influencia da luz do sol, cria um escudo que prot ege os tecidos 

subjacentes dos efeitos danosos de luz solar adicio nal. Se uma pessoa 

bronzeada se muda para um clima menos ensolarado, a  melanina desaparece, 

e o corpo consegue beneficiar-se do pouco sol que h ouver. Isto pode ser 

representado como um exemplo do princípio do uso e desuso: a pele torna-

se bronzeada quando é "usada", e desbota voltando a  ser branca quando não 

é "usada". Algumas raças tropicais, obviamente, her dam uma grossa 

proteção de melanina independentemente de seus memb ros individuais se 

exporem ou não à luz solar. 

Tratemos agora do outro princípio lamarckiano funda mental, a 

idéia de que essas características adquiridas são e ntão herdadas por 

gerações futuras. Todos os indícios atestam que ess a idéia é 

absolutamente falsa, mas ao longo de grande parte d a história se 

acreditou que ela era verdadeira. Lamarck não a inv entou, apenas 

incorporou a sabedoria popular de sua época. Em alg uns círculos, ainda se 



acredita nela. Minha mãe tinha um cachorro que às v ezes fingia mancar, 

erguendo uma das pernas traseiras e se apoiando ape nas nas outras três. 

Uma vizinha tinha um cachorro mais velho que por in felicidade perdera uma 

perna traseira num acidente de carro. Minha mãe est ava convicta de que o 

cachorro da vizinha era o pai do nosso cachorro, e a prova disso era que 

ele tinha herdado aquela claudicação. A sabedoria p opular e os contos de 

fadas estão repletos de lendas semelhantes. Muita g ente acredita, ou 

gostaria de acreditar, na herança de característica s adquiridas.Até este 

século ela foi a teoria da hereditariedade dominant e também entre os 

biólogos sérios. O próprio Darwin acreditou nela, e mbora não a tenha 

inserido em sua teoria da evolução, sendo este o mo tivo de não 

associarmos mentalmente seu nome a essa teoria. 

  

  Se juntarmos a herança das características adquir idas ao 

principio do uso e desuso, teremos o que parece ser  uma boa receita para 

a melhora evolutiva. É essa receita que comumente s e designa "teoria 

lamarckiana da evolução". Se sucessivas gerações en durecem os pés andando 

descalças sobre chão áspero, cada geração, segundo a teoria, terá a pele 

um pouquinho mais dura do que a anterior. Cada gera ção obtém uma vantagem 

sobre sua predecessora. No final, os bebês já nasce rão com os pés 

calejados (o que de fato acontece, mas por uma outr a razão, comoveremos). 

Se sucessivas gerações se expõem ao sol tropical, p rogressivamente se 

tornarão mais morenas, pois, pela teoria lamarckian a, cada geração 

herdará parte do bronzeado da geração anterior. No devido tempo, nascerão 

negras (mais uma vez, de fato isso acontece, mas nã o pela razão 

lamarckiana).  

  Os exemplos mais célebres são os braços do ferrei ro e o 

pescoço da girafa. Acreditava-se que, nas aldeias o nde o ferreiro herdava 

o oficio de seu pai, avô e bisavô, ele também herda va os bem exercitados 

músculos de seus ancestrais. Não só os herdava mas os aumentava pelo uso, 

e transmitia a melhora a seu filho. As girafas ance strais com pescoços 

curtos precisavam desesperadamente alcançar as folh as no alto das 

árvores. Esforçavam-se muito para alcançar o alimen to, e com isso 

alongavam os músculos e ossos do pescoço. Cada gera ção acabava tendo um 

pescoço ligeiramente mais longo que sua predecessor a, e transmitia essa 

vantagem inicial à geração seguinte. Todo avanço ev olutivo, segundo a 

teoria lamarckiana pura, segue esse padrão. O anima l esforça-se para 

obter algo de que precisa. Em conseqüência, as part es do corpo usadas 

nesse esforço aumentam de tamanho ou mudam de algum a outra maneira na 



direção apropriada. Essa mudança é herdada pela ger ação seguinte, e assim 

o processo continua. Esta teoria tem a vantagem de ser cumulativa - um 

ingrediente essencial de qualquer teoria da evoluçã o se ela pretende 

cumprir seu papel em nossa visão de mundo, como já dissemos.  

A teoria lamarckiana parece ter grande apelo emocio nal para 

certos tipos de intelectuais e também para os leigo s. Certa vez fui 

procurado por um colega, célebre historiador marxis ta, um homem muito 

refinado e erudito. Ele compreendia que os fatos pa reciam estar todos 

contra a teoria lamarckiana, disse-me, mas não have ria mesmo nenhuma 

esperança de que ela pudesse ser correta? Respondi que, na minha opinião, 

não havia nenhuma, e ele aceitou isso lamentando si nceramente, dizendo 

que, por razões ideológicas, gostaria que o lamarck ismo fosse verdade. A 

teoria parecia oferecer tantas esperanças positivas  para o aprimoramento 

da humanidade! George Bernard Shaw dedicou um de se us vastos prefácios 

(em Back to Methuselah) a uma arrebatada defesa da herança de 

características adquiridas. Seus argumentos não se baseavam em 

conhecimentos da biologia, que ele prontamente admi tia não possuir. 

Baseavam-se em uma ojeriza emocional às implicações  do darwinismo, esse 

"capítulo de acidentes": parece simples, pois a pri ncípio não percebemos 

tudo o que ele implica. Mas assim que nos damos con ta de toda a sua 

importância, desabamos, arrasados. Há nele um odios o fatalismo, uma 

chocante e abominável redução da beleza e inteligên cia, da força e 

resolução, da honra e aspiração. 

Arthur Koestler foi outro ilustre letrado que não s e conformou 

com o que julgou serem as implicações do darwinismo . Como Stephen Gould 

apontou com sarcasmo, mas corretamente, em seus últ imos seis livros 

Koestler empreendeu "uma campanha contra sua própri a compreensão 

equivocada do darwinismo". Buscou refúgio em uma al ternativa que para mim 

nunca ficou inteiramente clara, mas que pode ser in terpretada como uma 

versão obscura do lamarckismo. 

Koestler e Shaw eram individualistas, homens de pen samento 

independente. Suas concepções excêntricas sobre a e volução provavelmente 

não foram muito influentes, embora eu me lembre, en vergonhado, de que 

minha apreciação do darwinismo quando adolescente f oi retardada em pelo 

menos um ano graças à sedutora retórica de Shaw em Back to Methuselah. O 

apelo emocional do lamarckismo e a hostilidade emoc ional ao darwinismo 

que o acompanha tiveram em certas ocasiões um impac to mais sinistro, 

servindo de instrumento para poderosas ideologias u sadas como substitutas 

do pensamento. T. D. Lyssenko era um cultivador de plantas de segunda 



classe, sem distinção nenhuma, exceto no campo da p olítica. Seu fanatismo 

antimendeliano e sua crença fervorosa e dogmática n a herança de 

características adquiridas teriam sido inofensivame nte ignorados na 

maioria dos países civilizados. Infelizmente, ele v iveu em um país onde a 

ideologia tinha mais importância do que a verdade c ientífica. Em 1940, 

foi nomeado diretor do Instituto de Genética da Uni ão Soviética, e se 

tornou imensamente influente. Suas concepções ignor antes sobre a genética 

passaram a ser as únicas permitidas no ensino das e scolas soviéticas por 

toda uma geração. Um dano incalculável foi causado à agricultura 

soviética. Muitos geneticistas soviéticos eminentes  foram banidos, 

exilados ou presos. Por exemplo, N. L. Vavilov, gen eticista de renome 

mundial, morreu de subnutrição em uma cela sem jane la na prisão, após um 

prolongado julgamento por acusações ridiculamente f orjadas como a de 

"espionar para os britânicos". 

Não é possível provar que as características adquir idas nunca 

são herdadas. Pela mesma razão, nunca poderemos pro var que não existem 

fadas. Tudo o que podemos dizer é que nunca foram c onfirmadas as visões 

de fadas, e as pretensas fotografias que se produzi ram delas são 

flagrantes falsificações. O mesmo vale para as pret ensas pegadas humanas 

em estratos de dinossauros no Texas. Qualquer afirm ação categórica que eu 

faça de que fadas não existem é vulnerável à possib ilidade de, algum dia, 

eu ver uma pessoinha de asas diáfanas no fundo de m eu jardim. A situação 

da teoria da herança de características adquiridas é semelhante. Quase 

todas as tentativas de demonstrar o efeito falharam  totalmente. Das que 

aparentemente foram bem-sucedidas, algumas se revel aram fraudes; por 

exemplo, a famigerada injeção de tinta de escrever na pele de um sapo-

parteiro, relatada por Arthur Koestler em seu livro  The Case of the 

Midwife Toad [O caso do sapo-parteiro]. As demais n ão puderam ser 

repetidas por outros pesquisadores. Ainda assim, do  mesmo modo que 

alguém, algum dia, poderia ver uma fada no fundo do  jardim estando sóbrio 

e em posse de uma câmera, alguém poderia, algum dia , provar que 

características adquiridas podem ser herdadas. 

Mas há algo mais que pode ser dito. É possível acre ditar em 

certas coisas que nunca foram confiavelmente vistas , desde que elas não 

contradigam tudo o mais que conhecemos. Nunca vi pr ovas convincentes para 

a teoria de que plesiossauros vivem atualmente no l ago Ness, mas minha 

visão de mundo não cairia por terra se algum fosse encontrado. Eu apenas 

ficaria surpreso (e encantado), pois não se conhece  nenhum fóssil de 

plesiossauro dos últimos 60 milhões de anos, e esse  parece ser um longo 



tempo para uma pequena população sobrevivente de ou tra era ainda se 

manter viva. Mas nesse caso nenhum grande princípio  científico está em 

jogo. É simplesmente uma questão de fatos. Por outr o lado, a ciência 

reuniu bons conhecimentos sobre como o universo fun ciona, conhecimentos 

que se aplicam bem a uma variedade imensa de fenôme nos, e certas 

afirmações seriam incompatíveis, ou ao menos muito difíceis de conciliar, 

com esses conhecimentos. Por exemplo, isso vale par a a afirmação, às 

vezes feita com justificativas bíblicas espúrias, d e que o universo foi 

criado há apenas 6 mil anos. Essa teoria não é só i nautêntica. Ela é 

incompatível não apenas com a biologia e a geologia  ortodoxas, mas com a 

teoria física da radioatividade e com a cosmologia (corpos celestes a 

mais de 6 mil anos-luz de distância não seriam visí veis se não existisse 

nada com mais de 6 mil anos; a Via Láctea não seria  detectável, tampouco 

nenhuma das 100 milhões de outras galáxias cuja exi stência é reconhecida 

pela moderna cosmologia).  

  Houve momentos na história da ciência em que toda  a ciência 

ortodoxa foi acertadamente descartada em razão de u m único fato 

perturbador. Seria arrogância asseverar que nunca m ais acontecerá algo 

assim. Mas antes de aceitar um fato que demoliria u m grandioso e bem-

sucedido edifício científico, exigimos, naturalment e e com razão, um 

nível maior de autenticidade do que exigiríamos ant es de aceitar um fato 

que, embora surpreendente, se encaixasse com facili dade nos moldes da 

ciência existente. Para um plesiossauro no lago Nes s, eu aceitaria a 

prova de meus próprios olhos. Se visse um homem lev itando, antes de 

rejeitar toda a física eu pensaria estar sendo víti ma de alucinação ou de 

algum truque de ilusionismo. Existe um contínuo que  vai de teorias que 

provavelmente não são verdadeiras mas facilmente po deriam ser até teorias 

que só seriam ser verdadeiras ao custo de derrubar grandes edifícios de 

uma ciência ortodoxa bem-sucedida. 

Então onde o lamarckismo se situa nesse contínuo? E m geral, 

julga-se que ele está bem na ponta ocupada pelas te orias que "não são 

verdadeiras mas facilmente poderiam ser". Quero mos trar que, embora não 

se encontre na mesma classe da levitação pelo poder  da prece, o 

lamarckismo ou, mais especificamente, a herança de características 

herdadas, está mais próximo da ponta do contínuo oc upada pela "levitação" 

do que do extremo ocupado pelo "monstro do lago Nes s". A herança de 

características adquiridas não é uma daquelas coisa s que facilmente 

poderiam ser verdade mas provavelmente não são. Dem onstrarei que ela só 

poderia ser verdade se um de nossos mais respeitado s e bem-sucedidos 



princípios da embriologia fosse descartado. Portant o, o lamarckismo 

precisa estar sujeito a um nível de ceticismo maior  do que o 

habitualmente reservado ao "monstro do lago Ness". Mas qual é esse 

princípio da embriologia amplamente aceito e bem-su cedido que teria de 

ser derrubado para permitir a aceitação do lamarcki smo? A resposta requer 

algumas explicações, que parecerão uma digressão, m as cuja relevância 

logo ficará clara. E lembremos que tudo isto será d ito antes de 

começarmos a argumentar que, mesmo se o lamarckismo  fosse verdade, ele 

ainda assim seria incapaz de explicar a evolução da  complexidade 

adaptativa. 

  

  O campo da discussão, portanto, é a embriologia. 

Tradicionalmente, tem havido uma profunda divisão e ntre duas perspectivas 

diferentes sobre o modo como uma única célula se tr ansforma em uma 

criatura adulta. Os nomes oficiais dessas perspecti vas são pré-

formacionismo e epigênese, mas em suas formas moder nas eu as chamaria de 

teoria da planta e teoria da receita. Os primeiros pré-formacionistas 

acreditavam que o corpo adulto era pré-formado na ú nica célula a partir 

da qual se desenvolvia. Um deles imaginou que podia  ver em seu 

microscópio um minúsculo humano - um "homúnculo" - todo encolhido dentro 

de um espermatozóide (não de um óvulo!). Para ele, o desenvolvimento 

embrionário era simplesmente um processo de crescim ento. Todas as partes 

do corpo adulto já estavam lá, pré-formadas. Presum ivelmente, cada 

homúnculo do sexo masculino tinha seus próprios esp ermatozóides 

ultraminiaturizados nos quais seus próprios filhos estavam encolhidos, e 

cada um dos filhos continha seus netos encolhidos.. . Deixando de lado 

esse problema de regressão infinita, o pré-formacio nismo ingênuo 

negligencia o fato, que no século xvii era tão óbvi o quanto hoje, de que 

os filhos herdam atributos também da mãe. Para ser justo, houve outros 

pré-formacionistas, chamados ovistas, muito mais nu merosos que os 

"espermistas", para quem o adulto era pré-formado n o óvulo e não no 

espermatozóide. Mas o ovismo apresenta os mesmos do is problemas que o 

espermismo. 

 O pré-formacionismo moderno não apresenta nenhum d esses 

problemas, mas continua errado. O pré-formacionismo  moderno - a teoria da 

planta - afirma que o DNA em um óvulo fecundado é e quivalente à planta 

para a construção de um corpo adulto. Uma planta é uma representação em 

escala miniaturizada de uma coisa real. A coisa rea l - casa, carro ou 

seja lá o que for - é um objeto tridimensional, enq uanto a planta é 



bidimensional. Podemos representar um objeto tridim ensional, como um 

edifício, por meio de um conjunto de cortes bidimen sionais: uma planta 

baixa para cada andar, várias elevações etc. Essa r edução nas dimensões é 

feita por conveniência. Os arquitetos poderiam forn ecer aos construtores 

uma maquete, um modelo tridimensional em madeira do  edifício, mas um 

conjunto de modelos bidimensionais em papel - as pl antas - é mais fácil 

de transportar em uma pasta, mais fácil de corrigir  e mais fácil de 

trabalhar. 

  Uma redução adicional, para uma dimensão, é neces sária para 

que as plantas sejam armazenadas em um código de im pulsos no computador 

e, por exemplo, transmitidas por telefone a outra p arte do país. Isso é 

feito facilmente recodificando-se cada planta bidim ensional em um 

escaneamento unidimensional. As imagens de televisã o são codificadas 

desse modo para a transmissão pelas ondas eletromag néticas. Mais uma vez, 

a compressão dimensional é um recurso de codificaçã o essencialmente 

trivial. O importante é que ainda existe uma corres pondência biunívoca 

entre a planta e o edifício. Cada trecho da planta corresponde a um 

trecho equivalente do edifício. Em certo sentido, a  planta é um edifício-

miniaturizado "pré-formado"; embora a miniatura pos sa estar registrada em 

menos dimensões do que o edifício.  

  A razão por que mencionei a redução das plantas a  uma só 

dimensão é, obviamente, o fato de o DNA ser um códi go unidimensional. 

Assim como é teoricamente possível transmitir um mo delo em escala de um 

edifício através de uma linha telefônica unidimensi onal - um conjunto 

digitalizado de plantas -,também é teoricamente pos sível transmitir um 

corpo em escala reduzida através do código digital unidimensional de DNA. 

Isso não acontece, mas, se acontecesse, seria justo  dizer que a biologia 

molecular moderna comprovou a velha teoria do pré-f ormacionismo. Passemos 

agora à outra grande teoria da embriologia, a epigê nese - a teoria da 

receita ou do "livro de culinária". 

Uma receita em um livro de culinária não é, em nenh um sentido, 

uma planta do bolo que finalmente sairá do forno. N ão porque a receita 

seja uma série unidimensional de palavras enquanto o bolo é um objeto 

tridimensional. Como vimos, é perfeitamente possíve l, por escaneamento, 

representar um modelo em escala por um código unidi mensional. Mas a 

receita não é um modelo em escala, nem uma descriçã o de um bolo pronto, e 

tampouco, em nenhum sentido, uma representação pont o aponto. Ela é um 

conjunto de instruções que, se seguidas na ordem co rreta, resultarão em 

um bolo. Uma verdadeira planta codificada em uma só  dimensão para fazer 



um bolo consistiria em uma série de escaneamentos d e todo o bolo, como se 

um palito fosse atravessado nele repetidamente em u ma seqüência ordenada, 

na horizontal e na vertical. Em intervalos milimétr icos, as regiões 

contíguas à ponta do palito seriam registradas em c ódigo; por exemplo, as 

exatas coordenadas de cada uva passa e cada migalha  poderiam ser 

recuperadas dos dados seriais. Existiria um estrito  mapeamento biunívoco 

entre cada trecho do bolo e um trecho correspondent e da planta. 

Obviamente, isso não se parece nada com uma verdade ira receita. Não 

existe um mapeamento biunívoco entre "trechos" do b olo e palavras ou 

letras da receita. Se é que as palavras da receita mapeiam alguma coisa, 

não são os pedacinhos isolados do bolo acabado, mas  os passos distintos 

do processo da feitura do bolo. 

Pois bem: não compreendemos tudo, e até mesmo a mai oria das 

coisas, sobre o modo como os animais se desenvolvem  a partir de óvulos 

fecundados. Mas há indícios muito fortes de que os genes atuam muito mais 

como uma receita do que como uma planta. De fato, a  analogia da receita é 

ótima, enquanto a da planta, embora com freqüência seja usada 

irrefletidamente em livros didáticos, sobretudo nos  recentes, está errada 

em quase todos os detalhes. O desenvolvimento embri onário é um processo. 

É uma seqüência ordenada de eventos, como os proced imentos do preparo de 

um bolo, só que há milhões de passos a mais no proc esso, e passos 

diferentes são dados simultaneamente em muitas part es diferentes da 

"iguaria". A maioria dos passos envolve a multiplic ação celular, gerando 

números prodigiosos de células, algumas das quais m orrem, enquanto outras 

se juntam para formar órgãos, tecidos e outras estr uturas multicelulares. 

Como já vimos em outro capítulo, o modo como uma cé lula específica se 

comporta depende não dos genes que ela contém - poi s todas as células de 

um corpo contêm o mesmo conjunto de genes -, mas de  qual subconjunto de 

genes é ativado naquela célula. Em qualquer dado lo cal do corpo em 

desenvolvimento, em qualquer dado momento durante o  desenvolvimento, 

apenas uma minoria dos genes estará ativada. 

Em diferentes partes do embrião, e em momentos dife rentes 

durante o desenvolvimento, outros conjuntos de gene s estarão ativados. 

Precisamente quais genes são ativados em cada célul a especifica em cada 

dado momento depende das condições químicas naquela  célula. Isto, por sua 

vez, depende das condições passadas naquela parte d o embrião. 

Além disso, o efeito que um gene tem quando ele é a tivado 

depende do que existe, naquela parte do embrião, pa ra ser afetado pelo 

gene. Um gene ativado em células na base da medula espinhal na terceira 



semana de desenvolvimento terá um efeito totalmente  diferente desse mesmo 

gene quando ativado em células do ombro na décima s exta semana de 

desenvolvimento. Portanto, o efeito, se houver algu m, que um gene produz 

não é uma simples propriedade do próprio gene, mas uma propriedade do 

gene em interação com a história recente de seu mei o próximo no embrião. 

Isto torna sem sentido a idéia de que os genes func ionariam como uma 

planta para o desenvolvimento do corpo. O mesmo se aplica, como o leitor 

deve se lembrar, aos biomorfos computadorizados. 

  

  Assim, não existe um simples mapeamento biunívoco  entre genes 

e trechos do corpo, da mesma maneira que não existe  um mapeamento entre 

as palavras de uma receita e as migalhas de um bolo . Os genes, 

considerados conjuntamente, podem ser vistos como u ma série de instruções 

para a execução de um processo, assim como as palav ras de uma receita, 

consideradas conjuntamente, são uma série de instru ções para a execução 

de um processo. O leitor pode estar se perguntando como, nesse caso, é 

possível os geneticistas ganharem a vida. Como é po ssível falar, ou pior, 

fazer pesquisas, sobre um gene "para" olhos azuis, ou um gene "para" 

daltonismo? O próprio fato de os geneticistas poder em estudar esses 

efeitos de um único gene não indica que existe real mente algum tipo de 

mapeamento um-gene/um-trecho-do-corpo? Isso não ref uta tudo o que eu 

estava dizendo sobre o conjunto de genes ser uma re ceita para desenvolver 

um corpo? Ora, não, certamente que não, e é importa nte entender por quê. 

 Talvez o melhor modo de perceber isso seja voltarm os à analogia 

da receita. Todos concordarão que não podemos divid ir um bolo em suas 

migalhas componentes e dizer "esta migalha correspo nde à primeira palavra 

da receita, esta outra à segunda palavra" etc. Nest e sentido, todos 

concordarão que toda a receita mapeia o bolo inteir o. Mas suponhamos que 

mudamos uma palavra na receita; por exemplo, suponh amos que "fermento em 

pó" seja apagado ou trocado por "lêvedo". Fazemos c em bolos seguindo a 

nova versão da receita e cem bolos seguindo a versã o anterior. Existe uma 

diferença fundamental entre os dois conjuntos de ce m bolos, e essa 

diferença deve-se a uma diferença de uma única pala vra nas receitas. 

Embora não exista um mapeamento biunívoco de palavr as com migalhas do 

bolo, existe um mapeamento biunívoco de diferença d e palavras com 

diferença no bolo inteiro. "Fermento" não correspon de a nenhuma parte 

específica do bolo: sua influência afeta o crescime nto, e portanto a 

forma final, do bolo todo. Se a palavra "fermento" for apagada ou 

substituída por “farinha", o bolo não crescerá. Se for substituída por 



"lêvedo", ele crescerá, mas seu gosto será mais par ecido com o de um pão. 

Haverá uma diferença confiável, identificável, entr e os bolos feitos 

segundo a versão original e as versões da receita q ue sofreram "mutação" 

embora nenhum "trecho" particular de nenhum dos bol os corresponda às 

palavras em questão. Esta é uma boa analogia com o que acontece quando um 

gene sofre mutação. 

  Uma analogia ainda melhor, pois os genes exercem efeitos 

quantitativos e as mutações alteram a magnitude qua ntitativa desses 

efeitos, seria uma mudança de "180 graus" para "250  graus". Os bolos 

preparados segundo a versão da receita que sofreu a  "mutação" para a 

temperatura mais elevada resultariam diferentes, nã o apenas em uma de 

suas partes mas em toda a sua substância, dos bolos  assados segundo a 

versão original, com temperatura mais baixa. Mas es ta analogia ainda é 

demasiado simples. Para simular o "preparo" de um b ebê, devemos imaginar 

não um único processo em um só forno, mas um emaran hado de esteiras 

móveis, passando diferentes partes da iguaria por 1 0 milhões de 

diferentes fornos em miniatura, de modo serial e pa ralelo, cada forno 

produzindo uma diferente combinação de sabores a pa rtir de 10 mil 

ingredientes básicos. O que eu quero mostrar com a analogia da culinária 

- que os genes não são como uma planta, mas como um a receita de um 

processo - salienta-se ainda mais com aversão compl exa da analogia do que 

com a versão simples.  

  Chegou a hora de aplicar esta lição à questão da herança de 

características herdadas. Ao contrário do que ocorr e no caso da receita, 

quando se constrói algo a partir de uma planta, o p rocesso é reversível. 

Quando temos uma casa, é fácil reconstituir sua pla nta. Basta medir todas 

as dimensões da casa e reduzir a escala. Obviamente , se a casa viesse a 

"adquirir" características - digamos, se uma parede  interna fosse 

derrubada para obtermos um grande espaço aberto no andar térreo-, a 

"planta reversa" registraria fielmente a alteração.  O mesmo ocorreria se 

os genes fossem uma descrição do corpo adulto. Se o s genes fossem uma 

planta, seria fácil imaginar qualquer característic a que um corpo 

adquiriu ao longo da vida sendo fielmente transcrit a de volta para o 

código genético, e assim transmitida à geração segu inte. O filho do 

ferreiro realmente herdaria as conseqüências do exe rcício de seu pai. 

Pelo fato de os genes não serem como uma planta, e sim como uma receita, 

isso não é possível. Não podemos imaginar caracterí sticas adquiridas 

sendo herdadas, exatamente como não podemos imagina r o seguinte: um bolo 

tem uma fatia cortada e retirada; uma descrição da alteração é inserida 



na receita original, e a receita muda de modo que o  próximo bolo feito 

segundo a receita alterada já saia do forno com uma  fatia a menos.  

  Os lamarckianos são tradicionalmente apreciadores  de calos, 

portanto usemos esse exemplo. Nosso bancário hipoté tico tem mãos macias e 

bem cuidadas, exceto por um calo no dedo médio da m ão, o dedo de 

escrever. O lamarckiano espera que, se gerações de descendentes desse 

bancário escreverem com grande freqüência, os genes  controladores do 

desenvolvimento da pele nessa região venham a alter ar-se de modo que os 

bebês passem a nascer com o dedo apropriado já cale jado. Se os genes 

fossem uma planta, seria fácil. Haveria um gene "pa ra" cada milímetro 

quadrado (ou alguma unidade pequena apropriada) de pele. Toda a 

superfície da pele de um bancário adulto seria "esc aneada", a dureza de 

cada milímetro quadrado meticulosamente registrada e retransmitida aos 

genes para aquele milímetro quadrado específico, no s genes específicos 

apropriados em seus espermatozóides.  

  Mas os genes não são uma planta. Em nenhum sentid o existe um 

gene "para" cada milímetro quadrado. Em nenhum sent ido um corpo adulto 

poderia ser escaneado e sua descrição retransmitida  aos genes. As 

"coordenadas" de um calo não podem ser "procuradas"  no registro genético 

alterando-se então os genes "pertinentes". O desenv olvimento embrionário 

é um processo no qual todos os genes ativos partici pam; um processo que, 

se seguido corretamente em direção à frente, result ará em um corpo 

adulto; mas é um processo que, por sua própria natu reza, é inerentemente 

irreversível. A herança de características herdadas  não só não acontece: 

ela não poderia acontecerem qualquer forma de vida cujo desenvolvimento 

embrionário se dá pela epigênese e não pela pré-for mação. Embora possa 

ficar chocado ao saber disso, qualquer biólogo que defenda o lamarckismo 

está implicitamente defendendo uma embriologia atom ista, determinista, 

reducionista. Eu não queria impingir ao leitor médi o essa pequena série 

de pedantes termos especializados; só não pude resi stir à ironia, pois os 

biólogos atuais que mais se aproximam de simpatizar  com o lamarckismo 

também são aqueles que mais gostam de usar esse mes mo jargão para 

criticar outros.  

  Isso não quer dizer que em parte nenhuma do unive rso poderia 

existir algum sistema de vida estranho no qual a em briologia fosse pré-

formacionistas, uma forma de vida que realmente se desenvolvesse segundo 

uma "planta genética" e que de fato pudesse, portan to, herdar 

características adquiridas. Tudo o que demonstrei a té agora é que o 

lamarckismo é incompatível com a embriologia como a  conhecemos. Minha 



afirmação no início deste capítulo foi mais drástic a: eu disse que, mesmo 

se as características adquiridas pudessem ser herda das, a teoria 

lamarckiana continuaria sendo incapaz de explicar a  evolução adaptativa. 

Essa afirmação é tão drástica que se destina a ser aplicada a todas as 

formas de vida, em todas as partes do universo. Bas eia-se em duas linhas 

de raciocínio, uma ligada às dificuldades em torno do princípio do uso e 

desuso, outra a problemas adicionais em torno da he rança de 

características adquiridas. Tratarei delas na ordem  inversa.  

  O problema fundamental das características adquir idas é que 

herdá-las não é algo impossível, mas nem todas as c aracterísticas 

adquiridas são melhoras. De fato, a imensa maioria delas são danos. 

Obviamente, a evolução não seguirá na direção geral  da melhora adaptativa 

se as características adquiridas forem herdadas ind iscriminadamente - 

pernas quebradas e cicatrizes de varíola sendo tran smitidas às gerações 

seguintes exatamente como calos nos pés e pele bron zeada. A maioria das 

características que qualquer máquina adquire à medi da que envelhece 

tendem a ser os estragos cumulativos do tempo: ela se desgasta. Se essas 

características fossem reunidas por algum tipo de p rocesso de 

escaneamento e inseridas na planta da geração segui nte, as gerações 

sucessivas se tornariam cada vez mais decrépitas. E m vez de começar 

novinha em folha com uma nova planta, cada nova ger ação principiaria a 

vida com as deficiências e cicatrizes acumuladas pe la deterioração e 

danos sofridos pelas gerações anteriores.  

  Este problema não é necessariamente insuperável. Não se pode 

negar que algumas características adquiridas são me lhoras, e teoricamente 

é concebível que o mecanismo de herança possa, de a lgum modo, discriminar 

entre melhoras e danos. Mas, refletindo sobre a man eira como essa 

discriminação poderia funcionar, somos levados a in dagar por que 

características adquiridas às vezes são melhoras. P or que, por exemplo, 

áreas da pele que são usadas, como a sola dos pés d e um corredor 

descalço, tornam-se mais grossas e resistentes? À p rimeira vista, 

pareceria mais provável que a pele se tornaria mais  fina: na maioria das 

máquinas, as partes sujeitas a desgaste tornam-se m ais finas, pela óbvia 

razão de que o desgaste remove partículas em vez de  adicionar.  

O darwinista, evidentemente, tem uma resposta pront a. A pele 

sujeita a desgaste torna-se mais espessa porque a s eleção natural no 

passado ancestral favoreceu os indivíduos cuja pele  por acaso reagia ao 

desgaste desse modo vantajoso. Analogamente, a sele ção natural favoreceu 

os membros de gerações ancestrais que por acaso rea giam à luz do Sol com 



o escurecimento da pele. O darwinista afirma que a única razão por que 

até mesmo uma minoria de características adquiridas  são melhoras é 

existir uma base de seleção darwiniana passada. Em outras palavras, a 

teoria lamarckiana pode explicar a melhora adaptati va na evolução apenas, 

por assim dizer, pegando carona na teoria darwinist a. Dado que a seleção 

darwiniana está por trás, assegurando que algumas c aracterísticas 

adquiridas são vantajosas e fornecendo um mecanismo  para discriminar 

entre aquisições vantajosas e desvantajosas, a hera nça de características 

adquiridas poderia, concebivelmente, conduzir a alg uma melhora evolutiva. 

Mas a melhora, como tal, deve-se toda à base darwin ista. Somos forçados a 

voltar ao darwinismo para explicar o aspecto adapta tivo da evolução.  

O mesmo vale para uma classe muito mais importante de melhoras 

adquiridas, aquelas que reunimos sob o rótulo de ap rendizado. No decorrer 

da vida, um animal torna-se mais hábil na tarefa de  sobreviver. Aprende o 

que é bom para ele e o que não é. Seu cérebro armaz ena uma grande 

biblioteca de lembranças sobre seu mundo e sobre qu e ações tendem a 

conduzir a conseqüências desejáveis e que outras le vam a conseqüências 

indesejáveis. Assim, boa parte do comportamento do animal pode ser 

enquadrada no rótulo de características adquiridas,  e boa parte desse 

tipo de aquisição - "aprendizado" - realmente merec e o título de melhora. 

Se os pais pudessem, de algum modo, transcrever a s abedoria de toda uma 

vida de experiência em seus genes para que os filho s nascessem com uma 

biblioteca de experiências indiretas acumuladas e p rontas para servir de 

guia, os filhos poderiam começar a vida um grande p asso à frente dos 

pais. O progresso evolutivo poderia realmente se ac elerar, pois as 

habilidades aprendidas e a sabedoria automaticament e seriam incorporadas 

nos genes.  

  Mas tudo isso pressupõe que as mudanças de compor tamento que 

denominamos aprendizado são mesmo melhoras. Por que  elas necessariamente 

devem ser melhoras? Os animais de fato aprendem o q ue é bom para eles e 

não o que é ruim, mas por quê? Os animais tendem a evitar ações que, no 

passado, conduziram à dor. Mas a dor não é uma subs tância. Dor é apenas 

aquilo que o cérebro trata como dor. É bom que as o corrências que são 

tratadas como dolorosas, por exemplo, perfurar a su perfície do corpo, 

também tendem a ser as ocorrências que põem em peri go a sobrevivência do 

animal. Mas é fácil imaginar uma raça de animais qu e gostassem de lesões 

e outras ocorrências que ameaçassem sua sobrevivênc ia; uma raça de 

animais cujo cérebro fosse construído de tal forma que sentissem prazer 

com as lesões e dor com os estímulos que prognostic am um benefício para 



sua sobrevivência, como por exemplo o gosto de um a limento nutritivo. Não 

vemos de fato esses animais masoquistas no mundo pe la razão darwinista de 

que os ancestrais masoquistas, por motivos óbvios, não teriam sobrevivido 

para deixar descendentes que herdassem seu masoquis mo. Poderíamos 

provavelmente, por seleção artificial em gaiolas ac olchoadas, em 

condições facilitadas nas quais a sobrevivência fos se assegurada por 

equipes de veterinários e guardiães, criar uma raça  de masoquistas 

hereditários. Mas na natureza esses masoquistas não  sobreviveriam, e esta 

é a razão fundamental por que as mudanças que denom inamos aprendizado 

tendem a ser melhoras e não o contrário. Mais uma v ez, chegamos à 

conclusão de que tem de haver uma base darwinista p ara garantir que as 

características herdadas sejam vantajosas.  

  Trataremos agora do princípio do uso e desuso. Es se princípio 

parece funcionar muito bem para alguns aspectos das  melhoras adquiridas. 

É uma regra geral que não depende de pormenores esp ecíficos.A regra diz, 

simplesmente: "Qualquer pedaço do corpo que seja us ado com grande 

freqüência deve aumentar de tamanho; qualquer pedaç o não usado deve 

diminuir, ou mesmo desaparecer totalmente". Como po demos esperar que os 

pedaços do corpo úteis (e, portanto, presumivelment e usados) em geral se 

beneficiem aumentando de tamanho, enquanto os pedaç os inúteis (e portanto 

presumivelmente não usados) poderiam muito bem não existir, a regra de 

fato parece ter algum mérito geral. Mesmo assim, ex iste um grande 

problema no princípio do uso e desuso: mesmo que nã o houvesse outra 

objeção a ele, seria uma ferramenta demasiado tosca  para moldar as 

adaptações primorosamente delicadas que efetivament e vemos nos animais e 

plantas. 

O olho já foi um exemplo útil antes; por que não se ria 

novamente? Pensemos em todas as partes funcionais e m intricada 

cooperação: o cristalino, com sua límpida transparê ncia, sua correção 

para as cores e para a distorção esférica; os múscu los capazes de 

permitir ao cristalino focalizar instantaneamente q ualquer alvo, de 

alguns centímetros até o infinito; a íris, ou mecan ismo de "diafragma", 

que regula continuamente a abertura do olho como um a câmera com um 

fotômetro e um computador rápido especializado; a r etina, com seus 125 

milhões de fotocélulas codificadoras de cores; a fi na rede de vasos 

sangüíneos que enviam o combustível a todas as part es da máquina; a ainda 

mais fina rede de nervos - o equivalente de fios co nectores e chips 

eletrônicos. Tendo em mente todas essas complexidad es elaboradamente 



talhadas, perguntemo-nos: elas poderiam ter sido re unidas graças ao 

princípio do uso e desuso? A resposta parece-me ser  um óbvio "não". 

  O cristalino é transparente e corrigido contra a aberração 

esférica e cromática. Isso poderia ter surgido medi ante o mero uso? Uma 

lente pode ser limpa graças ao volume de fótons que  a atravessam? Ela se 

tornaria melhor por ser usada, por ser atravessada pela luz? 

Evidentemente não. Por que haveria de sê-lo? As cél ulas da retina se 

dividirão em três classes sensíveis à luz simplesme nte por serem 

bombardeadas com luz de diferentes cores? Novamente : por que o fariam? 

Uma vez que os músculos focalizadores existem, é ve rdade que exercitá-los 

faria com que se tornassem maiores e mais fortes; m as isto, em si, não 

faria com que as imagens aparecessem em um foco mai s nítido.A verdade é 

que o princípio do uso e desuso é incapaz de moldar  qualquer coisa além 

das mais toscas e banais adaptações.  

  A seleção darwiniana, por outro lado, facilmente explica os 

menores detalhes. Uma boa visão, precisa e fiel nos  mínimos detalhes, 

pode ser uma questão -devida ou morte para um anima l. Um cristalino 

apropriadamente focado e corrigido contra aberraçõe s pode fazer toda a 

diferença, para uma ave que voa em alta velocidade como uma águia, na 

hora de apanhar um pássaro ou se estatelar contra u m penhasco. Uma íris 

bem modulada, diminuindo a abertura rapidamente qua ndo o sol aparece, 

pode fazer toda a diferença na hora de enxergar um predador a tempo de 

fugir ou ser ofuscado por um instante fatal. Qualqu er melhora na eficácia 

de um olho, não importa quanto possa ser tênue e pr ofundamente situada em 

tecidos internos, pode contribuir para a sobrevivên cia do animal e seu 

êxito reprodutivo e, portanto, para a propagação do s genes causadores da 

melhora. Assim, a seleção darwiniana pode explicar a evolução da melhora. 

A teoria darwinista explica a evolução do maquinári o de sobrevivência 

bem-sucedido como uma conseqüência direta de seu pr óprio sucesso. A 

ligação entre a explicação e o que deve ser explica do é direta e 

minuciosa.  

  A teoria lamarckiana, por sua vez, depende de uma  ligação 

frouxa e tosca: a regra de que qualquer coisa que é  muito usada seria 

melhor se fosse maior. Isto equivale a alicerçar-se  em uma correlação 

entre o tamanho do órgão e sua eficácia. Se existir  tal correlação, ela é 

sem dúvida extraordinariamente fraca. A teoria darw inista, de fato, 

baseia-se em uma correlação entre a eficácia de um órgão e sua eficácia: 

uma correlação necessariamente perfeita! A deficiên cia da teoria 

lamarckiana não depende de fatos detalhados relacio nados às formas de 



vida específicas que vemos neste planeta. É uma def iciência geral que se 

aplica a qualquer tipo de complexidade adaptativa, e julgo que tem de 

aplicar-se à vida em qualquer parte do universo, po r mais estranhos e 

bizarros que possam ser os detalhes dessa vida.  

  Portanto, nossa refutação do lamarckismo é devast adora. 

Primeiro, sua suposição fundamental, a da herança d e características 

adquiridas, parece ser falsa para todas as formas d e vida que estudamos. 

Segundo, ela não só é falsa mas tem de ser falsa em  qualquer forma de 

vida que dependa de um tipo de embriologia epigenét ica ("receita") em vez 

de pré-formacionista ("planta"), e isso inclui toda s as formas de vida 

que estudamos. Terceiro, mesmo que as suposições da  teoria lamarckiana 

fossem verdadeiras, a teoria é, em seus fundamentos , por duas razões 

totalmente distintas, incapaz de explicar a evoluçã o da complexidade 

adaptativa significativa não só em nosso planeta ma s em qualquer parte do 

universo. Assim, não é que o lamarckismo seja uma t eoria rival do 

darwinismo que se revelou incorreta, O lamarckismo não é absolutamente 

rival do darwinismo. Não é nem sequer um candidato sério como explicação 

para a evolução da complexidade adaptativa. Como po tencial rival do 

darwinismo, está condenado desde o início.  

  Existem algumas outras teorias que foram, e ocasi onalmente 

ainda são, apresentadas como alternativas à seleção  darwinista. Mais uma 

vez, demonstrarei que elas não são absolutamente ve rdadeiras 

alternativas. Demonstrarei (na realidade, é óbvio) que essas 

"alternativas" - "neutralismo", "mutacionismo" etc.  - podem ou não 

explicar alguma proporção da mudança evolutiva obse rvada, mas não podem 

explicar a mudança evolutiva adaptativa, ou seja, a  mudança na direção do 

desenvolvimento de mecanismos melhorados para a sob revivência, como 

olhos, ouvidos, articulações dos cotovelos e dispos itivos para medir 

distâncias por meio de ecos. Evidentemente, grandes  quantidades de 

mudança evolutiva podem ser não adaptativas, e nest e caso essas teorias 

alternativas podem muito bem ser importantes em par tes da evolução, mas 

apenas nas partes desinteressantes da evolução, e n ão naquelas 

responsáveis pelo que a vida tem de especial em con traste com a ausência 

de vida. Isto fica particularmente claro no caso da  teoria neutralista da 

evolução. Essa é uma longa história, mas fácil de e ntender em sua 

roupagem moderna, molecular, na qual tem sido promo vida em grande medida 

pelo geneticistajaponês Motoo Kimura, cuja prosa em  inglês, aliás, tem um 

estilo de matar de inveja muito falante nativo.  



  Já encontramos brevemente a teoria neutralista. A  idéia, o 

leitor deve lembrar-se, é que entre as diferentes v ersões da mesma 

molécula por exemplo, versões da molécula de hemogl obina que diferem em 

suas seqüências precisas de aminoácidos - nenhuma é  melhor ou pior do que 

a outra. Isso significa que mutações de uma versão alternativa da 

hemoglobina para outra são neutras no que diz respe ito à seleção natural. 

Os neutralistas acreditam que a grande maioria das mudanças evolutivas, 

na esfera da genética molecular, são neutras aleató rias no que diz 

respeito à seleção natural. A escola alternativa de  geneticistas, chamada 

selecionistas, acredita que a seleção natural é uma  força poderosa mesmo 

no nível dos detalhes em cada ponto das cadeias mol eculares.  

  Ë importante distinguir duas questões. A primeira  é a que 

interessa neste capítulo: o neutralismo é uma alter nativa à seleção 

natural como explicação para a evolução adaptativa?  A segunda questão, 

bem distinta, é: a maior parte da mudança evolutiva  que realmente ocorre 

é adaptativa? Como estamos falando em mudança evolu tiva de uma forma de 

molécula para outra, qual a probabilidade de a muda nça ocorrer graças à 

seleção natural e qual a probabilidade de ela ser u ma mudança neutra que 

se deu por deriva aleatória? Uma batalha acirrada t em sido travada em 

torno desta segunda questão entre geneticistas mole culares, preponderando 

ora um lado, ora o outro. Mas se acontecer de conce ntrarmos nosso 

interesse na adaptação - a primeira questão - é tud o uma tempestade em 

copo d'água. No que nos diz respeito, uma mutação n eutra pode muito bem 

não existir porque nem nós nem a seleção natural po demos vê-la. Uma 

mutação neutra não é absolutamente uma mutação quan do estamos pensando em 

pernas, braços, asas, olhos e comportamento! Usando  novamente a analogia 

da receita, a iguaria terá o mesmo gosto ainda que algumas palavras da 

receita tenham "sofrido mutação" para uma fonte dif erente de caracteres 

de impressão. No que diz respeito àqueles dentre nó s interessados na 

iguaria final, a receita ainda é a mesma, seja ela impressa assim, assim 

ou assim. Os geneticistas moleculares são como impr essores meticulosos. 

Preocupam-se com a forma efetiva das palavras nas q uais as receitas são 

escritas. A seleção natural não se ocupa disso, e t ampouco nós devemos 

nos ocupar quando falamos sobre a evolução da adapt ação. Quando 

estivermos tratando de outros aspectos da evolução,  por exemplo, as taxas 

de evolução em diferentes linhagens, as mutações ne utras terão 

insuperável importância.  

  Até o mais ferrenho neutralista concorda prontame nte que a 

seleção natural é responsável por toda adaptação. O  que ele está dizendo 



apenas é que a maior parte da mudança evolutiva não  é adaptação. Ele pode 

muito bem ter razão, embora uma escola de geneticis tas não concorde. Eu, 

nas arquibancadas, fico torcendo para que os neutra listas vençam, pois 

isso facilitaria muito descobrir relações evolutiva s e taxas de evolução. 

Todo mundo, de ambos os lados, concorda que a evolu ção neutra não pode 

conduzir à melhora adaptativa, pela simples razão d e que a evolução 

neutra é, por definição, aleatória, enquanto uma me lhora adaptativa é, 

por definição, não aleatória. Mais uma vez não cons eguimos encontrar uma 

alternativa à seleção darwiniana como explicação pa ra a característica da 

vida que a distingue da ausência de vida, ou seja, a complexidade 

adaptativa.  

  Passamos agora a outra rival histórica do darwini smo: a teoria 

do "mutacionismo". Hoje em dia é difícil para nós c ompreender, mas, no 

princípio do século xx, quando o fenômeno da mutaçã o foi pela primeira 

vez descrito, ele foi considerado não uma parte nec essária da teoria 

darwinista e sim uma teoria da evolução alternativa ! Havia uma escola de 

geneticistas, os mutacionistas, que incluía nomes f amosos como Hugo de 

Vries e Will iam Bateson, dois dos primeiros a rede scobrir os princípios 

da hereditariedade de Mendel, Wilhelm Johannsen, o inventor da palavra 

gene , e Thomas Hunt Morgan, o pai da teoria cromos sômica da 

hereditariedade. De Vries, em especial, impressiono u-se com a magnitude 

da mudança que a mutação pode causar, e julgou que novas espécies sempre 

se originavam de grandes mutações únicas. Ele e Joh annsen acreditavam que 

a maior parte da variação no âmbito de cada espécie  era não genética. 

Todos os mutacionistas acreditavam que a seleção ti nha, na melhor das 

hipóteses, um papel depurador secundário na evoluçã o. A força realmente 

criadora era a própria mutação. A genética mendelia na era vista não como 

o esteio central do darwinismo que ela é hoje, mas como antitética ao 

darwinismo.  

  Para a mente moderna é dificílimo reagir a essa i déia sem uma 

gargalhada, mas devemos atentar para não repetir o tom condescendente do 

próprio Bateson: "Consultamos Darwin por sua incomp arável coleção de 

fatos [mas...] para nós ele não fala mais com autor idade filosófica. 

Lemos seu esquema da Evolução como leríamos os de L ucrécio ou Lamarck". E 

ainda: "A transformação de massas de populações por  passos imperceptíveis 

guiados pela seleção é, como hoje a maioria de nós percebe, tão 

inaplicável ao fato que só podemos nos espantar tan to com a falta de 

discernimento exibida pelos defensores dessa propos ição como com a 

habilidade argumentativa que a fez parecer aceitáve l ainda que por algum 



tempo". Foi sobretudo R. A. Fischer quem virou o jo go e demonstrou que, 

longe de ser antitética ao darwinismo, a hereditari edade particulada de 

Mendel era, na realidade, essencial a essa teoria.  

  A mutação é necessária para a evolução, mas como alguém chegou 

a imaginar que ela era suficiente? A mudança evolut iva é, em um grau 

muito maior do que se poderia esperar do acaso sozi nho, melhora. O 

problema da mutação como a única força evolutiva é expresso com 

simplicidade: como é que a mutação há de "saber" o que será e o que não 

será bom para o animal? De todas as mudanças possív eis que poderiam 

ocorrer com um mecanismo complexo existente como um  órgão, a grande 

maioria o tornará pior. Apenas uma ínfima minoria d e mudanças o tornará 

melhor. Quem quiser argumentar que a mutação, sem s eleção, é a força 

propulsora da evolução, tem de explicar como é que as mutações tendem a 

ser para melhor. Por qual misteriosa sabedoria iner ente o corpo escolhe 

sofrer mutação na direção de uma melhora e não de u ma piora? O leitor 

observará que esta é, na realidade, a mesma questão  imposta ao 

lamarckismo, só que em outra roupagem. Nem é precis o dizer que os 

mutacionistas nunca responderam a ela. O curioso é que ela não lhes 

parece ter ocorrido.  

  Hoje em dia, injustamente, isso nos parece ainda mais absurdo 

porque fomos criados para acreditar que as mutações  são "aleatórias". Se 

as mutações são aleatórias, então, por definição, n ão podem tender à 

melhora. Mas a escola mutacionista, obviamente, não  considerava as 

mutações aleatórias. Seus integrantes julgavam que o corpo possui uma 

tendência inerente a mudar em certas direções e não  em outras, embora 

deixassem em aberto a questão de como o corpo "sabi a" que mudanças seriam 

boas para ele no futuro. Embora descartemos isso co mo um absurdo místico, 

é importante deixar claro exatamente o que queremos  dizer quando 

afirmamos que a mutação é aleatória. Existem aleato riedades e 

aleatoriedades, e muita gente confunde os diferente s significados da 

palavra. Na verdade, em muitos aspectos a mutação n ão é aleatória. Eu 

insisto apenas em que esses aspectos não incluem na da equivalente à 

antevisão do que tornaria a vida melhor para o anim al. E algo equivalente 

à antevisão seria, de fato, necessário se a mutação , sem seleção, tivesse 

de ser usada para explicar a evolução. É instrutivo  examinar mais a fundo 

os sentidos em que a mutação é e não é aleatória.  

  Vejamos o primeiro aspecto em que a mutação é não  aleatória. 

As mutações são causadas por eventos inequivocament e físicos; elas não 

ocorrem espontaneamente, sendo induzidas pelos cham ados "mutágenos" 



(perigosos, pois freqüentemente causam câncer): rai os X, raios cósmicos, 

substâncias radiativas, diversas substâncias químic as e até mesmo outros 

genes, denominados "genes mutatórios". Segundo, nem  todos os genes, em 

quaisquer espécies, têm a mesma probabilidade de so frer mutação. Cada 

lócus nos cromossomos tem sua própria taxa de mutaç ão característica. Por 

exemplo, a taxa à qual a mutação cria o gene para a  doença denominada 

coréia de Huntington (semelhante à dança de São Vit o), que mata pessoas 

no início da meia-idade, é de aproximadamente um em  200 mil. A taxa 

correspondente para a acondroplasia (a conhecida sí ndrome do nanismo, 

característica dos basset hounds e dachshunds, na q ual os braços e pernas 

são curtos demais para o corpo) é cerca de dez veze s mais elevada. Essas 

taxas são medidas em condições normais. Se mutágeno s como os raios X 

estiverem presentes, todas as taxas normais de muta ção aumentam. Algumas 

partes do cromossomo são as chamadas hot spots ("po ntos quentes"), 

apresentando uma alta rotatividade de genes, uma ta xa de mutação muito 

alta em âmbito local.  

  Terceiro, em cada lócus dos cromossomos, seja ele  um ponto 

quente ou não, mutações em certas direções podem se r mais prováveis do 

que na direção inversa. Isto ocasiona o fenômeno co nhecido como "pressão 

mutacional", que pode ter conseqüências evolutivas.  Mesmo se, por 

exemplo, duas formas da molécula de hemoglobina, a Forma 1 e a Forma 2, 

forem seletivamente neutras, ou seja, se ambas fore m igualmente boas para 

transportar oxigênio no sangue, ainda poderia acont ecer de mutações de 1 

para 2 serem mais comuns do que as mutações inversa s, de 2 para 1. Neste 

caso, a pressão mutatória tenderá a tornar a Forma 2 mais comum do que a 

Forma 1. Diz-se que pressão mutatória é zero em um dado lócus 

cromossômico se a taxa de mutação à frente nesse ló cus é exatamente 

compensada pela taxa de mutação retrógrada.  

  Agora podemos ver que a questão de a mutação real mente ser ou 

não aleatória não é nada trivial. A resposta depend e do que entendemos 

por "aleatória". Se considerarmos que "mutação alea tória" significa que 

as mutações não são influenciadas por eventos exter nos, então os raios X 

refutam a afirmação de que a mutação é aleatória. S e pensarmos que 

"mutação aleatória" implica que todos os genes têm a mesma probabilidade 

de sofrer mutação, então os pontos quentes mostram que a mutação não é 

aleatória. Se julgarmos que "mutação aleatória" imp lica que em todos os 

lócus cromossômicos a pressão mutatória é zero, ent ão mais uma vez a 

mutação não é aleatória. Somente se definirmos "ale atória" como "ausência 

de uma propensão generalizada à melhora do corpo" é  que a mutação é 



verdadeiramente aleatória. Todos os três tipos de n ão-aleatoriedade real 

que examinamos são incapazes de mover a evolução na  direção da melhora 

adaptativa em oposição a qualquer outra direção (fu ncionalmente) 

"aleatória". Existe um quarto tipo de não-aleatorie dade para a qual isso 

também é verdade, mas não tão obviamente. Será nece ssário que lhe 

dediquemos algum tempo, visto que ele ainda confund e até mesmo alguns 

biólogos modernos. 

  Para certas pessoas, "aleatório" teria o signific ado 

explicitado a seguir - na minha opinião, um signifi cado muito bizarro. 

Citarei dois oponentes do darwinismo (P. Saunders e  M. W. Ho), em sua 

concepção do que os darwinistas pensam sobre "mutaç ão aleatória": "O 

conceito neodarwinista de variação aleatória encerr a a grande falácia de 

que tudo o que é concebível é possível". "Todas as mudanças são 

consideradas possíveis e igualmente prováveis" (gri fo meu). Longe de ter 

essa convicção, não vejo mesmo como se começaria a dar-lhe um 

significado! O que possivelmente poderia significar  dizer que "todas" as 

mudanças são igualmente prováveis? Todas as mudança s? Para que duas ou 

mais coisas sejam "igualmente prováveis" é necessár io que essas coisas 

sejam definidas como eventos separados. Por exemplo , podemos dizer "cara 

e coroa são igualmente prováveis" porque cara e cor oa são eventos 

separados. Mas "todas as mudanças possíveis" no cor po de um animal não 

são eventos separados desse tipo. Vejamos dois even tos possíveis: "a 

cauda da vaca alonga-se um centímetro" e “a cauda d a vaca alonga-se dois 

centímetros". Esses dois eventos são separados e, p ortanto, "igualmente 

prováveis"? Ou são apenas variações quantitativas d o mesmo evento?  

  Está evidente que foi criado um tipo de caricatur a de 

darwinista cuja noção de aleatoriedade é um extremo  absurdo, quando não 

realmente sem sentido. Demorei algum tempo para com preender essa 

caricatura, pois ela era demasiado alheia ao modo d e pensar dos 

darwinistas que conheço. Mas creio que agora a comp reendo, e tentarei 

explicá-la, pois acho que ela nos ajuda a entender o que está por trás de 

boa parte da pretensa oposição ao darwinismo.  

  Variação e seleção trabalham juntas para produzir  a evolução. 

O darwinista afirma que a variação é aleatória quer endo dizer que ela não 

é dirigida para a melhora e que a tendência à melho ra na evolução deve-se 

à seleção. Podemos imaginar uma espécie de conjunto  de doutrinas 

evolucionistas, com o darwinismo em um extremo e o mutacionismo no outro. 

O extremo mutacionista acredita que a seleção não t em papel na evolução. 

A direção da evolução é determinada pela direção da s mutações que se 



apresentam. Por exemplo, suponhamos que está em con sideração o aumento do 

cérebro humano ocorrido durante os últimos milhões de anos de nossa 

evolução. O darwinista diz que a variação apresenta da pela mutação à 

seleção incluiu alguns indivíduos com cérebro menor  e alguns com cérebro 

maior; a seleção favoreceu estes últimos. O mutacio nista afirma que houve 

um viés em favor de cérebros maiores na variação ca usada pela mutação; 

não houve seleção (ou necessidade de seleção) depoi s que a variação foi 

apresentada; os cérebros aumentaram de tamanho porq ue a mudança 

mutacional tendenciosa em favor de cérebros maiores . Em suma: na evolução 

houve uma tendência favorável a cérebros maiores; e sse viés poderia ter 

sido causado apenas pela seleção (a opinião darwini sta) ou só pela 

mutação (a opinião mutacionista); podemos imaginar um contínuo entre 

esses dois pontos de vista, quase uma espécie de tr ade-off entre as duas 

possíveis fontes de viés evolutivo. Uma visão inter mediária seria a de 

que houve algum viés nas mutações favorável ao aume nto do cérebro e que a 

seleção intensificou esse viés na população que sob reviveu.  

  O elemento de caricatura está na interpretação do  que o 

darwinista quer dizer quando afirma não existir um viés na variação 

mutacional que é apresentada para seleção. Para mim , um darwinista da 

vida real, isso significa apenas que a mutação não é sistematicamente 

tendenciosa em favor da melhora adaptativa. Mas par a a caricatura 

exagerada de darwinista, significa que todas as mud anças concebíveis são 

"igualmente prováveis". Desconsiderando toda a impo ssibilidade lógica 

dessa suposição, impossibilidade essa que já salien tamos, julga-se que a 

caricatura de darwinista acredita que o corpo é uma  argila infinitamente 

maleável, pronta para ser moldada pela onipotente s eleção em qualquer 

forma que ela possa favorecer. É importante entende r a diferença entre o 

darwinista da vida real e a caricatura. Faremos iss o mediante um exemplo 

específico: a diferença entre a técnica de vôo dos morcegos e dos anjos.  

  Os anjos sempre são retratados com asas que brota m das costas, 

sem que as penas estorvem a movimentação dos braços . Os morcegos, por 

outro lado, juntamente com as aves e os pterodáctil os, não têm braços 

independentes. Os braços de seus ancestrais incorpo raram-se às asas, e 

não podem ser usados, ou só podem ser usados muito desajeitadamente, para 

outros propósitos; como apanhar alimento. Ouviremos  agora uma conversa 

entre um darwinista da vida real e uma caricatura e xtrema de darwinista.  

 Vida real. Eu me pergunto por que nos morcegos não  evoluíram 

asas como as dos anjos. Imagino que um par de braço s livres bem que Lhes 

seria útil, Os camundongos usam os braços o tempo t odo, para apanhar a 



comida e mordê-la, e sem braços os morcegos parecem  muito desajeitados no 

chão. Suponho que uma resposta poderia ser que a mu tação nunca forneceu a 

variação necessária. Nunca houve morcegos ancestrai s mutantes que 

possuíssem brotos de asas saindo do meio das costas .  

 Caricatura. Bobagem. A seleção é tudo. Se os morce gos não têm 

asas como as dos anjos, isso só pode significar que  a seleção não 

favoreceu asas como as dos anjos. Com certeza exist iram morcegos mutantes 

com brotos de asas saindo do meio das costas, mas a contece que a seleção 

não os favoreceu. 

  

 Vida real. Bem, eu concordo totalmente que a seleç ão poderia 

não ter favorecido esses morcegos, se tais asas tiv essem brotado. Para 

começar, elas teriam aumentado o peso do animal, e excesso de peso é um 

luxo a que nenhum objeto voador pode dar-se. Mas de certo você não acha 

que, independentemente do que a seleção poderia em princípio favorecer, a 

mutação sempre produziria a variação necessária?  

 Caricatura. Mas é claro que acho.A seleção é tudo.  A mutação é 

aleatória.  

 Vida real. Está certo, a mutação é aleatória, mas isto 

significa apenas que ela não pode antever o futuro e planejar o que será 

bom para o animal. Não significa que absolutamente qualquer coisa é 

possível. Por que você acha que nenhum animal solta  fogo pelas narinas 

como um dragão, por exemplo? Isso não seria útil pa ra capturar e assar as 

presas? 

Caricatura. Essa é fácil. A seleção é tudo. Os anim ais não 

soltam fogo pelas narinas porque não seria vantajos o para eles. Os 

mutantes que soltavam fogo pelas narinas foram elim inados pela seleção 

natural, talvez porque produzir fogo demandasse mui ta energia.  

 Vida real. Não acredito que já tenham existido mut antes que 

soltassem fogo pelas narinas. E, se tivesse havido,  presumivelmente eles 

teriam corrido um grave perigo de se queimar!  

 Caricatura. Bobagem. Se esse fosse o único problem a,a seleção 

teria favorecido a evolução de narinas revestidas d e amianto.  

 Vida real. Não acredito que alguma mutação tenha p roduzido 

narinas revestidas de amianto. Não acredito que ani mais mutantes pudessem 

secretar amianto, como não acredito que vacas mutan tes pudessem pular até 

a Lua. 



Caricatura. Qualquer vaca mutante que pulasse até a  Lua teria 

sido prontamente eliminada pela seleção natural. Lá  não existe oxigênio, 

sabia? 

Vida real. Estou surpreso por você não pressupor va cas mutantes 

com trajes espaciais e máscaras de oxigênio genetic amente determinados.  

Caricatura. Tem razão! Bem, suponho então que a ver dadeira 

explicação deva ser simplesmente que não seria vant ajoso para as vacas 

pular até a Lua. E não podemos esquecer o custo ene rgético de atingir a 

velocidade de escape.  

 Vida real Isso é absurdo. 

  

 Caricatura. Dá para ver que você não é um verdadei ro 

darwinista. O que você é: alguma espécie de disside nte 

criptomutacionista? 

 Vida real Se você pensa assim, deveria conhecer um  verdadeiro 

mutacionista.  

 Mutacionista. Essa é uma discussão exclusiva de da rwinistas, ou 

posso participar? O problema de vocês dois é darem importância demais à 

seleção. Tudo o que a seleção pode fazer é eliminar  as grandes 

deformidades e anomalias. Não pode produzir uma evo lução realmente 

construtiva. Voltemos à evolução das asas dos morce gos. O que realmente 

aconteceu foi que, numa população primitiva de anim ais terrestres, 

mutações começaram a produzir dedos alongados com p ele entre eles. No 

decorrer das gerações, essas mutações aumentaram de  freqüência até que, 

por fim, toda a população possuía asas. Não teve ne nhuma relação com a 

seleção. Simplesmente houve essa tendência à evoluç ão de asas inerente à 

constituição do ancestral do morcego.  

 Vida real e caricatura (em uníssono). Pura especul ação 

infundada! Volte para o século passado e vá procura r sua turma. 

 Espero não estar sendo presunçoso ao supor que o l eitor não se 

identifica com o mutacionista nem com a caricatura de darwinista. Penso 

que o leitor concorda com o darwinista da vida real , como eu obviamente 

concordo. Essa caricatura não existe de fato. Infel izmente, algumas 

pessoas acham que existe, e julgam que, por discord arem dela, estão 

discordando do próprio darwinismo. Existe uma escol a de biólogos que deu 

de argumentar assim: o problema do darwinismo é que  ele negligencia as 

restrições impostas pela biologia; os darwinistas ( é aqui que entra a 

caricatura) pensam que, se a seleção favorecesse al guma mudança evolutiva 

concebível, a variação mutacional necessária se mos traria disponível. A 



mudança mutacional em qualquer direção é igualmente  provável: a seleção 

fornece o único viés. 

 Mas o darwinista da vida real reconhece que, embor a qualquer 

gene em qualquer cromossomo possa sofrer mutação em  qualquer momento, as 

conseqüências da mutação nos corpos são fortemente limitadas pelos 

processos da embriologia. Se eu alguma vez tivesse duvidado disso (o que 

nunca aconteceu), minhas dúvidas, elas teriam sido dissipadas por minhas 

simulações computadorizadas de biomorfos. Não se po de simplesmente 

postular uma mutação "para" asas brotando no meio d as costas. Asas, ou 

qualquer outra coisa, somente evoluem se o processo  de desenvolvimento 

lhes permite isso. Nada "brota" magicamente. Tudo d epende da criação 

pelos processos de desenvolvimento embrionário. Ape nas uma minoria das 

coisas que concebivelmente poderiam evoluir são de fato permitidas pelo 

status quo dos processos de desenvolvimento existen tes. Devido ao modo 

como os braços se desenvolvem, é possível que mutaç ões aumentem o 

comprimento dos dedos e causem o crescimento de pel e entre eles. Mas pode 

não haver nada na embriologia das costas que permit a "brotarem" asas como 

as dos anjos. Os genes podem sofrer mutação até fic arem roxos, mas nunca 

brotarão asas como as dos anjos em nenhum mamífero,  a menos que os 

processos embriológicos dos mamíferos sejam suscetí veis a esse tipo de 

mudança. 

Mas enquanto não conhecermos todos os detalhes do m odo como os 

embriões se desenvolvem, há margem para discordânci a quanto à 

probabilidade de que mutações imaginadas específica s tenham ou não 

existido. Poderíamos futuramente descobrir, por exe mplo, que não existe 

nada na embriologia dos mamíferos que proíba asas c omo as dos anjos, e 

neste caso específico a caricatura do darwinista es taria correta ao supor 

que os brotos de asas de anjo surgiram mas não fora m favorecidos pela 

seleção. Ou poderíamos no futuro, quando viéssemos a conhecer mais sobre 

embriologia, descobrir que asas como as dos anjos n unca teriam sido 

vantajosas, e por isso a seleção nunca teve a chanc e de favorecê-las. Há 

uma terceira possibilidade, que devemos mencionar p ara completar a 

discussão: a embriologia nunca admitiu a possibilid ade de surgirem asas 

como as dos anjos; mesmo se admitisse, a seleção nu nca as teria 

favorecido. Mas o que precisa ser ressaltado é que não podemos nos dar ao 

luxo de desconsiderar as restrições à evolução impo stas pela embriologia. 

Todo darwinista sério concordaria com isso, e no en tanto algumas pessoas 

querem fazer crer que os darwinistas o negam. Ocorr e que as pessoas que 

fazem estardalhaço sobre as "restrições do desenvol vimento" como uma 



pretensa força antidarwinista estão confundindo o d arwinismo com a 

caricatura do darwinismo que parodiei há pouco.  

  Tudo isso começou com uma discussão sobre o que q ueremos dizer 

com mutação "aleatória". Mencionei três aspectos no s quais a mutação não 

é aleatória: indução por raios X e outros mutágenos , taxas de mutação 

diferentes para genes diferentes e taxas de mutação  à frente não têm de 

ser iguais às taxas de mutação retrógradas. A estes  acabamos de adicionar 

um quarto aspecto no qual a mutação não é aleatória . A mutação não é 

aleatória no aspecto de só poder produzir alteraçõe s em processos 

existentes de desenvolvimento embrionário. A mutaçã o não pode criar do 

nada alguma mudança concebível que a seleção poderi a favorecer. A 

variação que está disponível para seleção sofre as restrições dos 

processos embriológicos como eles realmente existem .  

  Há um quinto aspecto no qual a mutação poderia te r sido não 

aleatória. Podemos imaginar (com muito esforço) uma  forma de mutação que 

fosse sistematicamente tendenciosa na direção de me lhorar a capacidade de 

adaptação do animal à vida. Mas, embora possamos im aginar essa forma de 

mutação, ninguém jamais sequer chegou perto de aven tar algum modo pelo 

qual essa tendência poderia ter surgido. É apenas n esse quinto aspecto, o 

"mutacionista" que o verdadeiro darwinista, o da vi da real, insiste em 

que a mudança é aleatória. A mutação não é sistemat icamente tendenciosa 

na direção da melhora adaptativa, e não se conhece nenhum mecanismo (para 

dizer o mínimo) que pudesse guiar a mutação em dire ções que fossem não 

aleatórias neste quinto sentido. A mutação é aleató ria com respeito à 

vantagem adaptativa, embora seja não aleatória em t odos os outros 

aspectos. Ë a seleção, e somente a seleção, que con duz a evolução em 

direções que são não aleatórias com respeito à vant agem adaptativa. O 

mutacionismo não é apenas errado de fato. Nunca pod eria ter sido certo. 

Ele não tem fundamentos capazes de explicar a evolu ção da melhora. O 

mutacionismo equipara-se com o lamarckismo não como  um rival refutado do 

darwinismo, mas como uma teoria incapaz de rivaliza r com o darwinismo.  

  O mesmo se aplica ao próximo pretenso rival da se leção 

darwiniana, defendido por Gabriel Dover, geneticist a de Cambridge, sob o 

singular nome de "impulso molecular" (como tudo é f eito de moléculas, não 

está claro por que o processo hipotético de Dover d everia merecer o nome 

de impulso molecular, mais do que qualquer outro pr ocesso evolutivo; faz-

me lembrar um conhecido meu que se queixava de gast rite estomacal e que 

raciocinava usando seu cérebro mental). Motoo Kimur a e os demais 

proponentes da teoria neutralista da evolução não f azem afirmações falsas 



em sua teoria, como já vimos. Não têm ilusões de qu e a deriva aleatória 

seja uma rival da seleção natural na explicação da evolução adaptativa. 

Reconhecem que apenas a seleção natural pode impuls ionar a evolução em 

direções adaptativas. Afirmam apenas que boa parte da mudança evolutiva 

(como os geneticistas moleculares vêem a mudança ev olutiva) não é 

adaptativa. Dover não tem pretensões assim modestas  para sua teoria. 

Julga poder explicar toda a evolução sem a seleção natural, embora 

generosamente admita que também pode haver alguma v erdade na seleção 

natural! 

  Ao longo de todo este livro, nosso primeiro recur so ao 

refletir sobre tais questões tem sido o exemplo do olho, embora, 

evidentemente, ele seja apenas um representante de um vasto conjunto de 

órgãos que são demasiado complexos e têm um design tão primoroso que não 

podem ter surgido por acaso. Somente a seleção natu ral, tenho mostrado 

repetidamente, chega perto de oferecer uma explicaç ão plausível para o 

olho humano e para órgãos de extrema perfeição e co mplexidade 

comparáveis. Por sorte, Dover explicitamente aceito u o desafio e 

apresentou sua própria explicação para a evolução d o olho. Suponhamos, 

diz ele, que sejam necessários mil passos na evoluç ão para que o olho 

evolua do nada. Isto significa que foi necessária u ma seqüência de mil 

mudanças genéticas para transformar um mero trecho de pele em um olho. 

Esta parece ser uma suposição aceitável para fins d e argumentação. No 

caso da Terra dos Biomorfos, significa que o animal  que só tem a pele 

está mil passos genéticos distante do animal com ol ho.  

  Então como explicamos o fato de que exatamente o conjunto 

certo de mil passos foi executado para resultar no olho que conhecemos? A 

explicação da seleção natural é bem conhecida. Redu zida à sua forma mais 

simples, ela diz que, a cada um dos mil passos, a m utação ofereceu várias 

alternativas, das quais apenas uma foi favorecida p orque ajudou na 

sobrevivência, Os mil passos de evolução representa m mil sucessivos 

pontos de escolha, em cada um dos quais a maioria d as alternativas 

conduziu à morte. A complexidade adaptativa do olho  moderno é o produto 

final de mil "escolhas" inconscientes bem-sucedidas . A espécie seguiu um 

caminho específico através do labirinto de todas as  possibilidades. Houve 

mil pontos de ramificação ao longo do caminho, e em  cada um deles os 

sobreviventes foram aqueles que por acaso enveredar am pela ramificação 

que conduzia a uma visão melhorada. A beira do cami nho ficou juncada de 

cadáveres dos fracassos que escolheram a direção er rada em cada um dos 



mil sucessivos pontos de ramificação. O olho que co nhecemos é o produto 

final de uma seqüência de mil "escolhas" seletivas bem-sucedidas. 

 Esta foi (uma forma de expressar) a explicação da seleção 

natural para a evolução do olho em mil passos. E qu anto à explicação de 

Dover? Basicamente, ele argumenta que não teria imp ortado qual escolha a 

linhagem fizesse a cada passo; analisando retrospec tivamente, ela teria 

encontrado um uso para o órgão resultante. Cada pas so dado pela linhagem, 

segundo Dover, foi um passo aleatório. No Passo 1, por exemplo, uma 

mutação aleatória disseminou-se pela espécie. Como a característica 

recém-evoluída era funcionalmente aleatória, não aj udou na sobrevivência 

do animal. Assim, a espécie procurou no mundo um no vo lugar ou um novo 

modo de vida no qual pudesse usar essa nova caracte rística aleatória que 

fora imposta a seu corpo. Tendo encontrado um meio que se mostrou 

conveniente à parte aleatória de seu corpo, a espéc ie viveu ali por algum 

tempo, até que uma nova mutação aleatória surgiu e se disseminou pela 

espécie. E então a espécie teve de vasculhar o mund o em busca de um novo 

lugar ou modo de vida onde pudesse viver com seu no vo pedaço aleatório. 

Ao encontrá-lo, o Passo 2 se completou. E então a m utação aleatória 

correspondente ao Passo 3 disseminou-se pela espéci e, e assim por diante 

para todos os mil passos, no final dos quais havia sido formado o olho 

como o conhecemos. Dover salienta que o olho humano  por acaso usa o que 

chamamos de "luz visível" em vez da infravermelha. Mas se por acaso 

processos aleatórios nos houvessem imposto um olho sensível aos 

infravermelhos, sem dúvida teríamos aproveitado e e ncontrado um modo de 

vida que explorasse ao máximo os raios infravermelh os.  

  À primeira vista, essa idéia tem uma certa plausi bilidade 

sedutora, mas só muito à primeira vista. A sedução está no modo 

rigorosamente simétrico como a seleção natural é vi rada de cabeça para 

baixo. A seleção natural, em sua forma mais simples , supõe que o meio é 

imposto à espécie, e as variantes genéticas mais be m adaptadas àquele 

meio sobrevivem, O meio é imposto, e a espécie evol ui adaptando-se a ele. 

A teoria de Dover vira isso de cabeça para baixo. E  a natureza da espécie 

que é "imposta", neste caso pelas vicissitudes da m utação e outras forças 

genéticas internas na qual ele tem um interesse esp ecial. A espécie então 

localiza aquele membro do conjunto de todos os meio s que melhor se ajuste 

à sua natureza imposta.  

  Mas a sedução da simetria é muito superficial. O tremendo 

disparate da idéia de Dover revela-se em toda a sua  glória no momento em 

que começamos a pensar com números. A essência de s eu esquema é que, a 



cada um dos mil passos, não importa que caminho a e spécie tomou. Cada 

inovação recém -surgida na espécie foi funcionalmen te aleatória, e então 

a espécie encontrou um meio que se ajustasse a ela.  A implicação é que a 

espécie teria encontrado um meio apropriado indepen dentemente do caminho 

pelo qual enveredasse a cada ramificação do trajeto . Ora, imagine quantos 

meios possíveis isso nos leva a postular. Havia mil  pontos de 

ramificação. Se cada um deles fosse uma mera bifurc ação (e não se 

dividisse em três ou em dezoito, uma suposição mode rada), o número total 

de meios habitáveis que teriam, em princípio, de ex istir para que o 

esquema de Dover funcionasse seria dois elevado a m il (a primeira 

ramificação produz 2 caminhos, que então se ramific am em dois cada um, 

totalizando 4; em seguida, os quatro produzem 8, de pois 16, 32,64... até 

2*1000 7). Esse número pode ser escrito como 1 seguido de 3 01 zeros. É 

muito maior do que o número total de átomos no univ erso inteiro.  

  A pretensa teoria rival da seleção natural propos ta por Dover 

nunca poderia funcionar, não só em 1 milhão de anos , mas tampouco em 1 

milhão de anos a mais do que o tempo de existência do universo, nem em 1 

milhão de universos cada um durando 1 milhão de vez es mais. Note-se que 

esta conclusão não é materialmente afetada se mudar mos a suposição 

inicial de Dover de que seriam necessários mil pass os para produzir um 

olho. Se a reduzirmos para apenas cem passos, o que  é provavelmente uma 

subestimativa, ainda assim concluímos que o conjunt o de meios habitáveis 

que tem de estar à espera nos bastidores, por assim  dizer, para atender a 

quaisquer passos aleatórios que a linhagem possa da r, é maior do que 1 

milhão de milhões de milhões de milhões de milhões.  Um número menor do 

que o anterior, mas que ainda significa que a vasta  maioria dos "meios" 

de Dover à espera nos bastidores teriam de ser, cad a um, feitos de menos 

de um único átomo.  

  Vale a pena explicar por que a teoria da seleção natural não é 

suscetível a uma destruição simétrica por uma versã o do argumento dos 

grandes números. No capítulo 3, pensamos em todos o s animais reais e 

concebíveis situados em um gigantesco hiperespaço. Estamos fazendo algo 

semelhante aqui, só que de um modo mais simplificad o, considerando pontos 

de ramificação como bifurcações em vez de divisões em três ou dezoito 

ramos. Assim, o conjunto de todos os animais possív eis que poderiam ter 

evoluído em mil passos evolutivos está empoleirado em uma árvore 

gigantesca, com ramos e mais ramos, de modo que o n úmero total de galhos 

                                                 
7   2*1000 = 2 elevado à milésima potência 

 



finais é 1 seguido de 301 zeros. Qualquer história evolutiva real pode 

ser representada como uma trajetória específica nes sa árvore hipotética. 

De todas as trajetórias evolutivas concebíveis, ape nas uma minoria 

poderia de fato ter acontecido. Podemos imaginar qu e a maior parte dessa 

"árvore de todos os animais possíveis" está escondi da no escuro da 

inexistência. Aqui e ali algumas trajetórias na árv ore escura estão 

iluminadas: são as trajetórias evolutivas que realm ente aconteceram e, 

por mais numerosos que sejam esses ramos iluminados , ainda assim 

constituem uma minoria infinitesimal do conjunto de  todos os ramos. A 

seleção natural é um processo capaz de escolher seu  caminho na árvore de 

todos os animais possíveis e encontrar exatamente a quela minoria de 

caminhos que são viáveis. A teoria da seleção natur al não pode ser 

criticada com o tipo de argumento dos grandes númer os com o qual 

critiquei a teoria de Dover, pois é da essência da teoria da seleção 

natural estar continuamente descartando a maioria d os ramos da árvore. É 

isso precisamente o que a seleção natural faz. Ela escolhe seu caminho, 

passo a passo, na árvore de todos os animais conceb íveis, evitando a 

quase infinitamente grande maioria de ramos estérei s - animais com olhos 

na sola dos pés etc. que a teoria de Dover é obriga da a admitir devido à 

natureza de sua peculiar lógica invertida.  

  Já tratamos de todas as pretensas alternativas à teoria da 

seleção natural, exceto a mais antiga delas: a teor ia de que a vida foi 

criada, ou sua evolução arquitetada, por um designe r consciente. É óbvio 

que seria injustamente fácil demolir alguma versão específica dessa 

teoria, como a descrita (ou as descritas, pois pode m ser duas) no 

Gênesis. Quase todos os povos elaboraram seu própri o mito sobre a 

criação, e a história do Gênesis é apenas aquela qu e foi adotada por uma 

tribo específica de pastores do Oriente Médio. Seu status não é superior 

ao da crença de uma determinada tribo da África Oci dental, para quem o 

mundo foi criado do excremento de formigas. Todos e sses mitos têm em 

comum a dependência das intenções de algum tipo de ser sobrenatural.  

  À primeira vista existe uma distinção importante a ser feita 

entre o que se poderia chamar de "criação instantân ea" e "evolução 

guiada". Os teólogos modernos com um mínimo grau de  refinamento 

desistiram de acreditar na criação instantânea. Os indícios de que 

existiu de fato algum tipo de evolução tornaram-se avassaladores. Mas 

muitos teólogos que se intitulam evolucionistas, po r exemplo, o bispo de 

Birmingham citado no capítulo 2, enfiam Deus clande stinamente pela porta 

dos fundos: permitem-lhe algum tipo de supervisão n o rumo tomado pela 



evolução, seja influenciando momentos cruciais na h istória evolutiva 

(especialmente, é claro, na história evolutiva huma na), seja até mesmo 

imiscuindo-se de um modo mais abrangente nos evento s cotidianos que 

contribuem para a mudança evolutiva.  

  Não podemos refutar crenças como essas, especialm ente se for 

suposto que Deus cuidou para que suas intervenções sempre imitassem 

estritamente o que se esperaria da evolução pela se leção natural. Tudo o 

que podemos afirmar sobre essas crenças é, primeiro , que elas são 

supérfluas, e, segundo, que elas supõem a existênci a da principal coisa 

que desejamos explicar, ou seja, a complexidade org anizada. O que faz da 

evolução uma teoria tão impecável é o fato de ela e xplicar como a 

complexidade organizada pode surgir da simplicidade  primitiva. 

  Se queremos postular uma deidade capaz de arquite tar toda a 

complexidade organizada do mundo, seja instantaneam ente, seja pela 

evolução guiada, essa deidade já tem de ser imensam ente complexa antes de 

tudo. O criacionista, fanático invocador da Bíblia ou bispo culto, 

simplesmente postula um ser já existente dotado de prodigiosa 

inteligência e complexidade. Se nos permitirmos o l uxo de postular a 

complexidade organizada sem apresentar uma explicaç ão, poderemos muito 

bem continuar no mesmo caminho e simplesmente postu lar a existência da 

vida como a conhecemos! Em suma, a criação divina, instantânea ou na 

forma da evolução guiada, junta-se à lista das outr as teorias que 

examinamos neste capítulo. Todas dão uma impressão superficial de serem 

alternativas ao darwinismo, cujos méritos podem ser  testados recorrendo-

se aos indícios. Todas elas, diante de um exame mai s atento, mostram que 

absolutamente não são rivais do darwinismo. A teori a da evolução pela 

seleção natural cumulativa é a única teoria conheci da que, em seus 

fundamentos, é capaz de explicar a existência da co mplexidade organizada. 

Mesmo se os indícios não a favorecessem, ela ainda assim seria a melhor 

teoria disponível! Na verdade, os indícios a favore cem. Mas essa é uma 

outra história.  

  Vejamos a conclusão de todo o assunto. A essência  da vida é 

uma improbabilidade estatística em uma escala colos sal. Portanto, seja 

qual for a explicação da vida, não pode ser o acaso . A verdadeira 

explicação da existência da vida tem de incorporar a própria antítese do 

acaso. A antítese do acaso é a sobrevivência não al eatória, adequadamente 

compreendida. A sobrevivência não aleatória compree ndida inadequadamente 

não é a antítese do acaso, é o próprio acaso. Exist e um contínuo ligando 

esses dois extremos, que é o contínuo que vai da se leção de um só passo à 



seleção cumulativa. A seleção de um só passo é apen as um outro modo de 

designar o puro acaso. É isso que quero dizer com s obrevivência não 

aleatória inadequadamente compreendida. A seleção c umulativa, por etapas 

lentas e graduais, é a explicação, a única explicaç ão exeqüível já 

proposta, para a existência do complexo design dos seres vivos.  

  Todo este livro foi dominado pela idéia do acaso,  pelas 

probabilidades infinitamente pequenas do surgimento  espontâneo da ordem, 

complexidade e aparente desígnio. Buscamos um modo de domesticar o acaso, 

de arrancar suas presas. O "acaso selvagem", o acas o puro e simples, 

indica um design ordenado brotando do nada em um ún ico salto. Seria um 

acaso selvagem se em algum momento não existisse um  olho e então, de 

súbito, num átimo que é a vida de uma única geração , um olho aparecesse, 

totalmente formado, perfeito e inteiro. Isso é poss ível, mas as 

probabilidades contra sua ocorrência nos manteriam ocupados escrevendo 

zeros até o fim dos tempos. O mesmo se aplica às pr obabilidades contra a 

existência espontânea de quaisquer seres totalmente  formados, perfeitos e 

inteiros, incluindo - não vejo como evitar a conclu são - deidades.  

  "Domesticar" o acaso significa dividir o muito im provável em 

pequenos componentes menos improváveis organizados em séries. Não importa 

quanto seja improvável que um X possa ter surgido d e um Y em um único 

passo, sempre é possível conceber uma série de inte rmediários 

infinitesimalmente graduados entre eles. Por mais i mprovável que uma 

mudança em grande escala possa ser, mudanças menore s são menos 

improváveis. E, contanto que postulemos uma série g rande o bastante de 

intermediários em uma graduação suficientemente peq uena, seremos capazes 

de derivar qualquer coisa de qualquer outra coisa, sem invocar 

improbabilidades astronômicas. Temos permissão para  fazer isso somente se 

houver decorrido tempo suficiente para encaixar tod os os intermediários. 

E também somente se houver um mecanismo para guiar cada passo em alguma 

direção especifica; caso contrario, a seqüência de passos se extraviará 

numa interminável caminhada aleatória.  

  A visão de mundo darwinista assevera que ambas es sas condições 

são atendidas e que a seleção natural lenta, gradua l e cumulativa é a 

explicação decisiva para nossa existência. Se exist em versões da teoria 

da evolução que negam o gradualismo lento e o papel  central da seleção 

natural, elas podem estar certas em casos particula res. Mas não podem ser 

toda a verdade, pois negam o próprio cerne da teori a da evolução, que lhe 

confere o poder de dissolver improbabilidades astro nômicas e explicar 

prodígios aparentemente milagrosos. 
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 Apêndice (1991) 

 

 Programas de computador e 

 "a evolução da evolutibilidade" 

  

  

  

  

 O programa de computador para os biomorfos descrit os no 

capítulo 3 agora está disponível para computadores Apple Macintosh, RM 



Nimbus e compatíveis com IBM. Todos os três program as têm os nove genes 

básicos necessários para produzir os biomorfos ilus trados no capítulo 3 e 

trilhões de outros semelhantes - ou não tão semelha ntes. A versão do 

programa para Macintosh também possui uma série de genes adicionais, 

produzindo biomorfos "segmentados" (com "gradientes " de segmentação) e 

imagens biomórficas refletidas em vários planos de simetria. Esses 

realces do cromossomo biomórfico, juntamente com um a nova versão em cores 

do programa que está sendo desenvolvida para o Maci ntosh ii, ainda não 

lançada, levaram-me a refletir sobre a "evolução da  evolutibilidade”. 

Esta nova reimpressão de O relojoeiro cego é uma op ortunidade de 

compartilhar algumas dessas reflexões. A seleção na tural só pode atuar 

sobre o conjunto das variações produzidas pela muta ção. A mutação é 

descrita como "aleatória" mas isto significa apenas  que ela não é 

sistematicamente dirigida para a melhora. Ela é um subconjunto altamente 

não aleatório de todas as variações que podemos con ceber. A mutação tem 

de agir alterando os processos da embriologia exist ente. Não se pode 

produzir um elefante por mutação se a embriologia e xistente é a 

embriologia de um polvo. Isto é bem óbvio. O que er a menos óbvio para mim 

quando comecei a brincar com o programa expandido d o Relojoeiro Cego é 

que nem todas as embriologias são igualmente "férte is" quando se trata de 

promover a evolução futura. 

  

  Imaginemos que um vasto espaço de oportunidade ev olutiva 

subitamente se abriu - digamos, um continente deser to que de repente se 

tornou disponível em razão de uma catástrofe natura l. Que tipos de 

animais preencherão o vácuo evolutivo? Seguramente,  têm de ser 

descendentes de indivíduos bons em sobreviver nas c ondições pós-

catástrofe. Porém, mais interessante é que alguns t ipos de embriologia 

poderiam ser especialmente bons não só para a sobre vivência mas para a 

evolução. Talvez a razão de os mamíferos terem prep onderado após a 

extinção dos dinossauros não seja apenas terem sido  bons em sobreviver no 

mundo pós- dinossauros. Pode ser que o modo como os  mamíferos desenvolvem 

um novo corpo também seja "bom" para fazer surgir u ma grande variedade de 

tipos - carnívoros, herbívoros, mirmecófagos, arbor ícolas, cavadores, 

nadadores etc. - e, portanto, podemos dizer que os mamíferos são bons de 

evolução. 

  

  O que isso tem a ver com os biomorfos computadori zados? Pouco 

depois de criar o programa para o Relojoeiro Cego, fiz experimentos com 



outros programas de computador que eram iguais exce to pelo fato de 

empregarem uma embriologia básica diferente - uma o utra regra fundamental 

para o desenho do corpo, sobre a qual a mutação e a  seleção poderiam 

atuar. Esses outros programas, embora superficialme nte semelhantes ao do 

Relojoeiro Cego, mostraram-se lamentavelmente empob recidos no conjunto 

das possibilidades evolutivas que ofereciam. A evol ução continuamente 

empacou em estéreis becos sem saída. A degeneração pareceu ser o 

resultado mais comum até mesmo da evolução mais cui dadosamente guiada. Em 

contraste, a embriologia de árvores ramificadas no cerne do programa do 

Relojoeiro Cego parecia sempre fértil em recursos e volutivos renováveis; 

não havia tendência à degeneração automática no dec orrer da evolução - a 

riqueza, versatilidade, até mesmo beleza, pareciam ser indefinidamente 

renovadas à medida que cada geração passava velozme nte. 

  

  Mesmo assim, por mais prolífica e variada que fos se a fauna 

biomórfica produzida pelo programa original do Relo joeiro Cego, eu 

continuamente me vi diante de aparentes barreiras a o prosseguimento da 

evolução. Se a embriologia do Relojoeiro Cego era e volutivamente tão 

superior àqueles programas alternativos, não poderi a haver modificações, 

extensões da regra de desenho embriológico que pude ssem tornar o próprio 

Relojoeiro Cego ainda mais pródigo em diversidade e volutiva? Ou - outro 

modo de levantar a mesma questão - poderia o cromos somo básico de nove 

genes ser expandido em direções férteis? 

  

  Ao criar o programa original do Relojoeiro Cego, 

deliberadamente tentei evitar empregar meus conheci mentos de biologia. 

Minha intenção era demonstrar o poder da seleção nã o aleatória da 

variação aleatória. Eu queria que a biologia, o des ign, a beleza, 

emergissem como resultado da seleção. Não queria qu e mais tarde me 

acusassem de tê-las embutido no programa assim que o escrevi. A 

embriologia da árvore ramificada do Relojoeiro Cego  foi a primeira 

embriologia que tentei. O fato de eu ter tido sorte  foi indicado por 

minha subseqüente experiência decepcionante com emb riologias 

alternativas. De qualquer modo, ao pensar em maneir as de expandir o 

“cromossomo básico", eu realmente me dei ao luxo de  usar um pouco de meus 

conhecimentos de biologia e um pouco de intuição. E ntre os grupos de 

animais que têm mais êxito evolutivo estão aqueles que possuem um plano 

corporal segmentado. E entre as características mai s fundamentais dos 

planos corporais dos animais estão seus planos de s imetria. Assim, os 



novos genes que acrescentei ao cromossomo biomórfic o controlavam 

variações na segmentação e simetria. 

  

  Nós,e todos os vertebrados, somos segmentados. Is to está 

evidente em nossas costelas e coluna vertebral, cuj a natureza repetitiva 

podemos ver não apenas nos ossos, mas nos músculos,  nervos e vasos 

sanguíneos associados. Mesmo a nossa cabeça é funda mentalmente 

segmentada, mas na cabeça do adulto a estrutura seg mentada tornou-se 

obscura para todos que não são especialistas em ana tomia embrionária. Os 

peixes são mais obviamente segmentados do que nós ( pense na bateria de 

músculos dispostos ao longo da espinha dorsal de um  arenque defumado). 

Nos crustáceos, insetos, centípedes e milípedes, a segmentação até se 

manifesta exteriormente. Neste aspecto, a diferença  entre um centípede e 

uma lagôsta é de homogeneidade. O centípede é como um longo trem de 

carga, com todos os vagões quase idênticos uns aos outros. A lagosta é 

como um trem com uma mistura heterogênea de vagões e carretas, todos 

basicamente os mesmos e com os mesmos apêndices eme rgindo de cada um. 

Mas, em alguns casos, os vagões estão soldados uns aos outros em grupos, 

e os apêndices tornaram-se grandes pernas ou quelas . Na região da cauda, 

os vagões são menores e mais uniformes, e seus apên dices laterais munidos 

de garras tornaram-se pequenos pliópodes. 

  

  Para tomar os biomorfos segmentados, fiz o óbvio:  inventei um 

novo gene controlador do "Número de Segmentos" e ou tro controlador da 

"Distância entre Segmentos’: Um biomorfo completo n o velho estilo tornou-

se um único segmento de um biomorfo no novo estilo.  

  

   

  

 

 Figura 10 

  

  



  

  Vemos acima sete biomorfos quê diferem apenas em seu gene para 

o "Número de Segmentos" ou em seu gene para a "Dist ância entre 

Segmentos". O biomorfo à esquerda é nossa velha con hecida, a árvore 

ramificada, e os outros são apenas comboios repetit ivos dispostos em 

série da mesma árvore básica.A árvore simples, como  todos os biomorfos do 

Relojoeiro Cego original, é o caso especial de um " animal de um 

segmento". 

Até aqui, falei apenas em segmentação uniforme, com o a dos 

centípedes. Os segmentos da lagosta diferem uns dos  outros de maneiras 

complexas. Um modo mais simples de variação dos seg mentos é por meio de 

"gradientes". Os segmentos de um tatuzinho são mais  parecidos entre si do 

que os da lagosta, porém não são tão uniformes quan to os de um milípede 

típico (na realidade, alguns aparentes "tatuzinhos" , ou "bichos-de-

conta", tecnicamente são milípedes). Um tatuzinho é  estreito na dianteira 

e na traseira e largo no meio. À medida que examina mos o comboio de 

frente para trás, vemos que os segmentos têm um gra diente de tamanhos que 

culmina no meio. Outros animais segmentados, como o s extintos trilobitas, 

são mais largos na dianteira e afilados na traseira . Têm um gradiente de 

tamanho mais simples, que culmina no final. Foi ess e tipo de gradiente 

mais simples que procurei imitar em meus biomorfos segmentados. Fiz isso 

adicionando um número constante (que podia ser um n úmero negativo) ao 

valor expresso de um gene específico, avançando da parte dianteira para a 

posterior. Nos três biomorfos a seguir, o da esquer da não tem gradientes, 

o do meio tem um gradiente no Gene 1, e o da direit a, um no Gene 4. 

  

 

Figura 11 

  

Depois de expandir o cromossomo biomórfico básico c om esses dois 

genes e os associados genes de gradiente, eu estava  pronto para libertar 

o novo estilo de embriologia biomórfica no computad or e ver o que ele 

podia fazer em matéria de evolução. Comparemos a fi gura abaixo com a 

figura 5 do capitulo 3, cujos biomorfos não têm seg mentação. 



  

 

 Figura 12 

 Acho que o leitor concordará que um conjunto de ve rsatilidade 

evolutiva mais "biologicamente interessante" agora se tornou disponível. 

A "invenção" da segmentação, como um novo avanço da  embriologia, abriu as 

comportas do potencial evolutivo na Terra dos Biomo rfos computadorizados. 

Suponho que alguma coisa desse tipo ocorreu na orig em dos vertebrados e 

na origem dos primeiros ancestrais segmentados dos insetos, lagostas e 

milípedes. A invenção da segmentação foi um divisor  de águas na evolução. 
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Figura 13 

A simetria foi outra inovação óbvia. Os biomorfos o riginais do 

Relojoeiro Cego estavam todos sujeitos à restrição de serem simétricos na 

linha média. Introduzi um novo gene para tornar iss o opcional. Esse novo 

gene determinava se um biomorfo com seus nove valor es de genes originais 

ajustados aos da árvore básica se parecia com (a) o u com (b). Outros 

genes determinavam se havia reflexão simétrica no p lano superior/inferior 

(c) ou uma simetria total nas quatro direções (d). Esses novos genes 

podiam variar em todas as combinações, como em (e) e (f). Quando animais 

segmentados eram assimétricos no plano da linha méd ia, introduzi uma 

restrição inspirada na botânica: segmentos alternad os deviam ser 

assimétricos em direções opostas, como em (g). Arma do desses genes 

adicionais, novamente empreendi um vigoroso program a de cruzamentos, para 

ver se a nova embriologia poderia promover uma evol ução mais exuberante 

do que a velha. Eis um conjunto de biomorfos segmen tados com assimetria 

na linha média: 

  



 

Figura 14 

  

  

  E aqui estão alguns biomorfos com simetria radial  cuja 

segmentação, se houver, pode ser tão misteriosa qua nto a da cabeça do 

humano adulto: 

  

 

Figura 15 

  

  

  O gene para a simetria radial total tenta o selec ionador a 

induzir a criação de belos padrões abstratos em vez  dos biologicamente 

realistas que eu procurei de antemão. E isso se apl ica ainda mais à 

versão em cores do programa que estou desenvolvendo . 

  



  Um grupo de animais, os equinodermos (incluindo e strelas-do-

mar, ouriços-do-mar, ofiuróides e lírios-do-mar), d estaca-se por sua 

simetria em cinco lados. Tenho certeza de que, por mais que eu ou 

qualquer outra pessoa tente, nunca encontraremos um a simetria em cinco 

lados emergindo por mutação aleatória da embriologi a existente. Isso 

exigiria uma nova inovação "divisora de águas" na e mbriologia biomórfica, 

e eu não tentei descobri-la. 

 Mas na natureza às vezes aparecem estrelas-do-mar e ouriços-do-

mar anômalos, com quatro ou seis braços em vez dos cinco usuais. Enquanto 

eu explorava a Terra dos Biomorfos, encontrei forma s superficialmente 

semelhantes às da estrela-do-mar e do ouriço-do-mar , que me encorajaram a 

tentar a seleção visando ao aumento dessa semelhanç a. Eis uma coleção de 

Wiemorfos parecidos com equinodermos, embora nenhum  deles tenha os cinco 

braços exigidos: 

  

 

Figura 16 

Como teste final da versatilidade de minha nova emb riologia 

biomórfica, impus-me a tarefa de fazer surgir um al fabeto biomórfico 

suficientemente apropriado para escrever meu nome. Toda vez que 

encontrava um biomorfo que se assemelhava, mesmo qu e ligeiramente, a uma 

letra do alfabeto, eu fazia cruzamentos e mais cruz amentos para aumentar 

a semelhança. O veredicto para os resultados dessa empreitada ambiciosa 

é, no mínimo, misto. O "I" e o "N" são quase perfei tos."A” e "H" são 

decentes, embora um tanto desajeitados. O "D" é bem  ruinzinho, e 

desconfio que produzir um "K" que se preze é simple smente impossível - 

tive de trapacear, pedindo emprestado o traço ascen dente do "W". Acho que 

mais um gene teria de ser adicionado para que um "K " plausível pudesse 

evoluir. 



  

  

Figura 17 

  

  

  Após minha tentativa semi-analfabeta de escrever meu próprio 

nome, tive mais sorte em fazer evoluir o nome do in spirado artefato no 

qual todo este trabalho foi feito: 

  

 

Figura 18 

  

  

  Tenho uma forte impressão, corroborada, espero, p or estas 

ilustrações, de que a introdução de algumas mudança s radicais na 

embriologia fundamental dos biomorfos descortinou u m novo panorama de 

possibilidades evolutivas que não podia ser percebi do com o programa 

original descrito no capitulo 3. E, como afirmei an teriormente, acredito 

que algo semelhante aconteceu em vários momentos cr íticos da evolução de 

alguns grupos destacados de animais e plantas. A in venção da segmentação 

por nossos ancestrais, e separadamente pelos ancest rais dos insetos e 

crustáceos, é provavelmente apenas um dos vários ex emplos de eventos 

"divisores de águas" em nossa história evolutiva. E sses eventos divisores 

de águas, pelo menos quando vistos com a sabedoria da visão 

retrospectiva, são de um tipo diferente do das muda nças evolutivas 

usuais. Nossos primeiros ancestrais segmentados, e o primeiro ancestral 

segmentado das minhocas e insetos, podem não ter si do particularmente 

bons em sobreviver como indivíduos - embora obviame nte sobrevivessem como 

indivíduos, ou nós, seus descendentes, não estaríam os aqui. O que desejo 

mostrar aqui é que a invenção da segmentação por es ses ancestrais foi 

mais significativa do que apenas uma nova técnica p ara sobreviver, como 

dentes mais afiados ou visão mais apurada. Quando a  segmentação foi 

adicionada aos procedimentos embrionários de nossos  ancestrais, 

independentemente de os animais individuais terem s e tornado melhores em 



matéria de sobrevivência, as linhagens às quais ele s pertenciam 

subitamente se tornaram melhores em matéria de evol ução. 

  Os animais modernos - nós, os vertebrados, e todo s os nossos 

companheiros de viagem neste planeta - herdamos os genes de uma linhagem 

ininterrupta de ancestrais que foram bons em sobrev ivência individual. 

Isso eu tentei deixar claro em O relojoeiro cego. M as também herdamos os 

procedimentos embriológicos das linhagens ancestrai s que foram boas em 

matéria de evolução. Tem havido uma espécie de sele ção de ordem superior 

entre as linhagens, não por sua aptidão para sobrev iver, mas por sua 

aptidão de mais longo prazo para evoluir. Trazemos conosco as melhoras 

acumuladas de numerosos eventos divisores de águas,  dos quais a invenção 

da segmentação é apenas um exemplo. Não foram apena s os corpos e o 

comportamento que evoluíram em direções melhores. P oderíamos até mesmo 

dizer que a própria evolução evoluiu. Tem havido um a progressiva evolução 

da evolutibilidade. 

A versão do programa do Relojoeiro Cego para Macint osh traz no 

menu opções para ativar ou desativar cada uma das p rincipais categorias 

de mutação. Desativando todos os novos tipos de mut ação, regressamos à 

versão inicial do programa (ou à presente versão pa ra IBM). Depois de 

fazer surgir algumas gerações nessas condições, pod emos ter alguma idéia 

da enorme variedade de faunas permitidas pelo progr ama inicial, mas 

também das suas limitações. Se, então, ativarmos, d igamos, as mutações 

com segmentação, ou as mutações com simetria (ou se  mudarmos de um IBM 

para um Macintosh!), podemos exultar com um pouco d a sensação de 

libertação que deve ter acompanhado os grandes even tos divisores de águas 

da evolução. 

Referência: Dawkins, R. (1989), "The evolution of 

evolvuability". Em C. Langton (ed.), Artificial Lif e. New York: Addison-

Wesley.  

 

 

Orelhas do livro 

Orelha esquerda: 

  

Richard Dawkins, o mais influente cientista da evol ução 

contemporâneo, não é exatamente um tipo conciliador . Outros livros seus, 

como O gene egoísta e A escalada do monte Improváve l, marcaram época não 

só pela força expositiva, mas antes de tudo pelas p olêmicas que 

suscitaram. Neste O relojoeiro cego - obra que se t ornou clássica tão 



logo foi lançada, em 1986 -, a verve e a paixão são  as mesmas; variam, 

entretanto, o ângulo de abordagem e o tom do argume nto. 

  

  Desta vez, não se trata apenas de expor a coerênc ia interna e 

as bases empíricas do darwinismo. Dawkins não quer pregar aos já 

convertidos: quer conquistar novos adeptos para o e volucionismo e, mais 

amplamente, para o pensamento científico. Para tant o, há que desfazer 

duas confusões. 

  Primeiro, Dawkins mostra que o darwinismo não é u ma teoria do 

acaso "cego", uma vez que não procura explicar o su rgimento dos seres 

vivos por meio do acúmulo de casualidades favorávei s. Ao contrário, a 

seleção natural é tudo menos aleatória: a sobrevivê ncia é um jogo árduo, 

de regras estritas e definidas. Desmonta-se então a  alternativa 

tendenciosa "acaso versus designio divino", propost a pelas várias versões 

do criacionismo. 

  

  Em seguida a essa desmontagem, o autor enfrenta a  tarefa mais 

delicada: desfazer o mal-estar que o binômio básico  da moderna síntese de 

darwinismo e genética - pressão seletiva e mutação gênica - costuma 

causar a tantos 

 ___ 

 Orelha direita: 

 leigos. De fato, haverá modo de conciliar a aparen te magreza 

conceitual com a pujança e a variedade do mundo nat ural? Será possível 

professar o darwinismo sem perder a admiração que a  complexidade dos 

seres vivos sabe nos causar? 

  

  Dawkins não poupa esforços e exemplos para demons trar que o 

darwinismo tem tudo para avivar nosso espanto diant e dos resultados da 

evolução, esse relojoeiro cego que consegue produzi r obras tão refinadas 

a partir de elementos tão simples. 

  

  

  

  Richard Dawkins nasceu em Nairóbi (Quênia), em 19 41, e educou-

se na Inglaterra. Lecionou zoologia nas universidad es da Califórnia e em 

Oxford, onde desde 1995 ocupa a cátedra de Compreen são Pública da 

Ciência. Obras de sua autoria publicadas no Brasil:  O gene egoísta 

(Itatiaia/EDUSP), O rio que saía do Éden (Rocco) e,  pela Companhia das 



Letras, A escalada do monte Improvável, Desvendando  o arco-íris e O 

Capelão do Diabo. 
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