
Assim evolui
a espécie...
O cérebro deve ser visto como um conjunto
dinâmico continuamente modelado pelas
experiências sensoriais e pela aprendizagem

Francisco B. Assumpção Jr. e Evelyn Kuczynski

Sempre que se pensa no homem, par-
te-se de um modelo em que ele se apre-
senta como totalmente à parte das demais
espécies e, por que não dizer, totalmente
à parte do ambiente natural. O que se
fará aqui é pensar em duas das mais im-
portantes estruturas relacionadas ao seu
desenvolvimento, tendo em vista aspec-
tos basicamente biológicos e evolutivos:
a família e a escola.

Há aproximadamente um milhão de
anos, um grande antropoide passou a apre-
sentar diferentes alterações anatômicas,
como a que lhe permitiu andar sobre dois
pés, aumentando sua velocidade de deslo-
camento em relação aos outros antropoi-
des; a acomodação dos olhos na face mais
anterior da cabeça, que lhe permitiu avaliar
melhor as distâncias, fator fundamental
para um predador de seu porte; a alteração

do sistema pilífero (relativo aos pêlos), que
tornou possível controlar melhor sua tem-
peratura corporal e, assim, suportar melhor
grandes viagens; e, finalmente, a mudança
de sua estrutura cerebral, que lhe possibi-
litou processar símbolos de maneira a que
pudesse resolver problemas na ausência do
objeto representado, executando todos os
passos para essas soluções com base em
imagens mentais e, consequentemente, pou-
pando tempo e aumentando a eficácia.

Mais que tudo, por ser um animal emi-
nentemente gregário, dado de fundamental
importância para sobrevivência sua em um
mundo hostil, tornou-se indispensável que
o homem estabelecesse regras para con-
vívio em grandes grupos (mais seguros)
e, principalmente e de maneira um pouco
diversa dos demais mamíferos, criasse uma
divisão de papéis e funções que possibili-
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tasse a especialização e, com isso, um maior
potencial adaptativo. Todas essas mudan-
ças permitiram a subsistência de maneira
bastante eficiente. Entretanto, tudo o que
ganhou em plasticidade (passou a ser o úni-
co animal que altera o ambiente e é por ele
alterado, onto e filogeneticamente), perdeu
em estabilidade.

Assim, o homem passou a depender de
um maior tempo de maturação até que, em
seu desenvolvimento rumo à idade adulta,
ganhasse sua independência. Sua prole é,
portanto, extremamente frágil. Enquan-
to outros mamíferos andam logo após o
nascimento e tornam-se adultos com l ou
2 anos, o homem necessita de mais tem-
po para que esse crescimento se processe.
Assim, durante todo esse período, é um
animal muito frágil, que necessita de pro-
teção biológica e psicológica, esta última

representada pelos sentimentos de pro-
teção e segurança. Caracteriza-se, então,
como um animal gregário, para o qual a
questão familiar é de extrema importân-
cia, pois vai caracterizar um grupo e, in-
dependentemente de seus traços culturais,
persistirá, ainda que com diferentes apre-
sentações, com o passar dos séculos.

Em família e na escola
Em um primeiro momento, como vi-

mos, essa estrutura familiar se torna ne-
cessária devido ao grande período de
dependência dos filhotes da espécie, de-
pendência aguda durante (pelo menos) os
primeiros dois anos de vida, nos quais os
cuidados são necessários para a preserva-
ção do recém-nascido e, em conseqüência,
da espécie em geral. Assim, as caracterís-
ticas do recém-nascido humano desenca-
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deiam, no adulto de sua espécie, reações
de cuidado e proteção corporal, expressas
através de comportamentos de materna-
gem, como mensagens sonoras, gestos,
sorrisos e cuidados corporais, que propor-
cionam a sensação de segurança.

Como em outros mamíferos, o pai, em-
bora participe desse processo de cuidado,
tem um papel mais ligado à segurança e à
subsistência que ao cuidado afetivo, mais
diretamente ligado à figura da mãe. Com o
crescimento e a gradual conquista de uma
maior autonomia, o papel parental passa
a ser mais educativo, uma vez que, consi-
derando-se a maleabilidade da espécie, seu
genoma não permite que se estabeleçam
cuidados preestabelecidos, diferentemente
de outras espécies nas quais, por exemplo,
o medo de um predador parece já vir inscri-
to no próprio código genético, dispensan-
do, assim, a ação educativa. Dessa forma,
no caso do homem, pela capacidade de alte-
rar o ambiente físico, o aprendizado através
da educação passa também a se revestir de
importância tão fundamental a ponto de
passar a ser o principal modelo educativo,
juntamente com a família.

Por volta dos 7 anos, com a maior inde-
pendência, o filhote humano se afasta mais
dos pais, em um período de maior socializa-
ção, período esse representado pela escola

e pelos parceiros de mesma idade. Começa,
então, a se estabelecer um modelo padroni-
zado de instrução formal, acompanhado do
aprendizado de papéis sociais fornecidos pela
família e pelo ambiente. Assim, aproveitam-
se conhecimentos adquiridos no decorrer do
tempo (ampliando-se o aprendizado exclusi-
vamente de uma geração) e, algo fundamen-
tal para um animal gregário, aprendem-se
as regras que possibilitam a vida grupai e a
divisão de funções, vital para o desenvolvi-
mento dessa espécie gregária, conforme já
mencionamos anteriormente.

Com a adolescência, dá-se a emancipa-
ção do indivíduo, por meio de uma matura-
ção cognitiva que lhe permite compreender
e escolher os padrões sociais, observando-se
ritos de passagem que marcam sua entrada
em um grupo adulto, em que, junto com a
independência pessoal, estabelecem-se me-
canismos de coesão, a partir de modelos de
aproximação, de demarcação de território,
de convivência específica, de cortesia, de
negociação, de acordos e de participação,
bem como de modelos de comportamentos
fortuitos e de transmissão cultural. Todos
esses aspectos são melhoramentos (em ter-
mos adaptativos) de comportamentos pa-
dronizados geneticamente para convivên-
cia em bandos, visando a sobrevivência do
indivíduo e da espécie.



Assim, a família pode ser pensada não
só em seu contexto social, tendo em vista o
momento histórico, mas também pode ser
considerada a partir de condutas animais
primitivas, que são elaboradas e significa-
das pelo animal humano. Pensando dessa
forma, deixamos um modelo estático e ab-
soluto do homem (enquanto animal para-
digmático) para pensá-lo como um animal
singular que, com base em determinadas
estruturas cerebrais, constrói uma série
de significados que, mesmo em se consi-
derando sua mutabilidade, definirão seu
próprio existir.

A família depende, em seu funcionamen-
to, de um processo histórico que garante
um passado, bem como de uma projeção
no futuro, devendo ser pensada a partir de
suas características biológicas de proteção

da prole, delimitação de território e ex-
pressão da própria sexualidade. Ela é, por-
tanto, uma instituição fundamental à pró-
pria vida social desse animal, uma vez que,
além da proteção, define possibilidades de
valor, ponto do sistema social para o qual
tudo deve tender, enquanto instância de ar-
ticulação entre o individual e o coletivo, o
público e o privado, o animal enquanto ex-
pressão do biológico e o humano enquanto
expressão significativa do social.

Em 1884, em As origens da família, da
propriedade privada e do Estado, o filósofo
alemão Friedrich Engels (1820-1895), ao
descrever os processos evolutivos da famí-
lia já dentro de um contexto privilegiado
pela cultura (estamos falando de aproxi-
madamente 10 mil anos, pequena parcela
de tempo quando comparada aos mais de 2

Obra da artista francesa
Marisol Escobar:

"a família deve ser
pensada a partir de suas

características biológicas
de proteção da prole,

delimitação de
território e expressão da

própria sexualidade"

Text Box
Foto



milhões de anos do longo caminho anterior
do gênero homo), relata que, primitivamen-
te, os seres humanos viviam em promiscui-
dade sexual, de forma similar a outras es-
pécies animais, nas quais a possibilidade de
certeza da paternidade estava totalmente
excluída, pelo que a filiação somente podia
ser contada a partir da linhagem feminina,
segundo o direito materno. Por essa razão,
somente as mulheres, como mães, os únicos
progenitores conhecidos, gozavam de apre-
ço e respeito.

A passagem à monogamia teria se ori-
ginado, particularmente entre os gregos (e
aqui nos situamos há somente 5 mil anos,
aproximadamente), de mudanças sociais e
de concepções religiosas, com a introdu-
ção de divindades representativas de no-
vas idéias, que acabaram por determinar
transformações históricas da situação en-
tre homem e mulher. Assim, o significado
da família para um grupo social humano ou
para um universo particular está, hoje, vin-
culado a outros significados, e, em termos

de cultura, de alguma forma esses signifi-
cados constituem um todo mais ou menos
sistemático, embora não necessariamen-
te ajustado e harmonioso. Dessa forma,
como continuar a pensar essa instituição,
a família, destinada a facilitar a esse animal
a subsistência de seus filhotes e, em conse-
qüência, de sua espécie?

Nem robô nem super-homem
Trata-se de uma questão básica, pois não

podemos pensar o homem nem como um
robô, inteiramente programado e comanda-
do por princípios e mecanismos biológicos
e geneticamente determinados, nem como o
indivíduo romântico, cujo livre-arbítrio está
nas mãos de um sujeito que molda e faz sua
vida sem limitações, no reino total da liber-
dade cognitiva e existencial.

Considerando-se sua grande adaptabi-
lidade e capacidade de alteração do próprio
ambiente, o bicho-homem desencadeou um
aumento populacional marcante, uma vez
que, enquanto espécie, implementou a pro-
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dução de alimentos, combateu as doenças
que o acometiam, e, mais que tudo, elimi-
nou gradualmente todos os demais pre-
dadores que com ele competiam. Aumen-
tando seus deslocamentos geográficos, sua
estrutura familiar favoreceu a exogamia,
a recombinação genética e a seleção gêni-
ca e, sob o plano dos significados criados
posteriormente a partir da própria cultura,
os casamentos se estabeleceram, cada vez
mais, graças a razões ditas "afetivas" (e aqui
já nos centramos, no máximo, nos últimos
500 anos da história da espécie).

Assim, de acordo com uma concepção
evolutiva, diversos comportamentos (ain-
da bastante primitivos) são apreendidos na
família moderna. Embora diminuindo nos
últimos anos (e aqui não falamos de mais
do que meio século) em um grande plano
coletivo, aceita-se ainda a figura do chefe
da manada, refletida nos elementos presen-
tes na nossa política populista, que repro-
duz bem o modelo familiar arcaico.

Em um plano individual, sobrevive o

autoritarismo machista, imitação cultu-
ralmente sofisticada do macho dominante,
que delimita seu espaço, submete os demais
participantes do bando e desfruta das be-
nesses materiais, sexuais e territoriais. A
quem parecer excessiva uma comparação
destas, podemos sugerir a leitura das pági-
nas centrais de qualquer revista que narre
a vida de celebridades ou famosos, em que
vemos homens, contidos em algum lugar
reservado (correspondendo à delimitação
de território), com fartas e suntuosas re-
feições (machos dominantes selecionam
para si a melhor parcela dos alimentos e,
em nossa espécie, por que não dizer, até dos
vinhos) e com as mulheres mais bonitas ou
famosas (também um privilégio dos cha-
mados machos alfa).

Privilegiar o valor da estabilidade fa-
miliar, alicerçada no modelo de casamento,
ocasiona, ainda, um fator de estabilidade
em grandes bandos animais, evitando-se
as lutas pelas diferentes fêmeas. Garante-
se assim um espaço, reduz-se a parentela,
enfatiza-se a individualidade e preserva-se
o espaço territorial demarcado. Sob o pon-
to de vista do parentesco, a mobilidade das
populações e a fixação em ambientes pe-
quenos fazem com que passemos, na mo-
dernidade, a privilegiar a família nuclear
que, pela maleabilidade da espécie, vai dei-
xando cada vez mais de funcionar a partir
de regras dadas, passando a ser "negocia-
da" continuamente, com pseudoescolhas
individuais. Mas essa capacidade de nego-
ciação talvez seja simplesmente um outro
nome que se dá à maleabilidade adaptativa
da espécie. Por poder alterar continuamen-
te seu ambiente, essa maleabilidade pode
transformar o homem em um animal capaz
de criar possibilidades infinitas de subsis-
tência, embora continue guardando, em
seu íntimo, as mesmas características ani-
mais de seus ancestrais.

Entretanto, pensando-se ainda no filho-
te humano, temos de considerar outra es-
trutura criada mais recentemente, dentro
de uma perspectiva evolucionista, que é a
escola e, aqui, somos obrigados a focar emi-
nentemente a questão natureza-ambiente,
colocando-nos no cerne da questão inteli-
gência-hereditariedade.

Aprendizado e mudança
Na relação entre inteligência e heredi-

tariedade, embora a posição teórica predo-



minante seja aquela que reforça os aspec-
tos ambientais e diz serem muito pequenas
as influências da hereditariedade, existem
outras cujos adeptos defendem uma teoria
genética, ou seja, destacam a importância
do genoma na expressão das característi-
cas intelectuais. No entanto, o desenvolvi-
mento da criança não pode ser realizado se-
não com base em um determinado número
de estruturas anatômicas e de organizações
psicológicas já presentes ao nascimento. A
partir dessas estruturas iniciais é que vai se
formando uma organização morfológica e
funcional mais sofisticada.

Dessa forma, o aprendizado pode ser
visto como uma mudança em alguma parte
do cérebro, mudança essa que ocorre em
uma matriz biológica, geneticamente es-
truturada com pequenas diferenças entre
genes. Mudanças em diferentes aspectos
cerebrais podem ocasionar grandes dife-
renças comportamentais, que alteram, por
sua vez, desde o tamanho e a forma, até as
conexões e interações cerebrais.

Assim, a partir de um determinado
padrão de herança, mecanismos neuroló-
gicos responsáveis pelo crescimento e de-
senvolvimento cerebral, e característicos
da própria espécie, seriam desencadeados
e acelerados e/ou alterados pelo padrão
de estímulos ambientais (educação) a que
é submetido o indivíduo. Esses estímulos
ambientais, embora não tenham o poder
de alterar as capacidades e potencialidades
inscritas no genoma, modelam o compor-
tamento desse indivíduo graças a sua plas-
ticidade. Caracteriza-se, assim, o fenótipo
comportamental desse indivíduo.

Pode-se então dizer que o cérebro se
modifica, não somente quando os inputs
sensoriais se alteram, decorrentes de
uma lesão de órgão, como também du-
rante o próprio processo de aprendiza-
gem. Assim, a estimulação constante de
determinadas atividades e, em conseqü-
ência, de determinadas áreas cerebrais,
ocasiona repercussões em nível cerebral.
Dessa maneira, o cérebro deve ser visto
como um conjunto dinâmico que é con-
tinuamente modelado pelas experiências
sensoriais e de aprendizagem.

Embora seja legítimo pensar que mo-
dificações neurológicas, codificadas geneti-
camente (assim como características da es-
pécie), estejam na base desse processo, não
há como deixar de pensar que o sistema

nervoso humano, enquanto característica
básica, está em contínua modificação, pro-
movida pela experiência, o que o leva a se
adaptar ininterruptamente às modificações
ambientais, espontâneas ou provocadas,
armazenando as novas experiências, de
maneira a utilizá-las em outros momentos.
Assim, atendendo a novas necessidades, ele
se reorganiza, o que torna possível carac-
terizar a aprendizagem e a memória, ligada
aos mecanismos de aprendizado, como mo-
dificações sinápticas. Entretanto, deve-se
levar em conta que o efeito de um gene é
probabilístico e que, por isso, pode variar
de acordo com a influência ambiental, e, as-
sim, essa variação passará a apresentar um
papel fundamental no próprio processo de
seleção natural.

O aprendizado, então, pode ser visto
como mudança potencial de comporta-
mento, resultado da experiência no proces-
samento de informação. Raciocinar dessa
forma é de fundamental importância para a
compreensão do desenvolvimento humano,
uma vez que, ao pensarmos filogenetica-
mente, compreendemos a finalidade dessa
função adaptativa que é a mente humana,
uma vez que ela, a partir de um conjunto de
circuitos cerebrais, analisa representações
provenientes do mundo externo e interno,
alimentando outros circuitos cerebrais que
as analisam e interpretam, atribuindo cau-
sas e detectando irregularidades, a fim de
permitir predições úteis sob o ponto de vis-
ta da sobrevivência. Cabe lembrar, no en-
tanto, que o adaptativo no sentido biológi-
co é diferente do adaptativo cotidiano, uma
vez que aquele não tem qualquer aspecto
moral ou ético, favorecendo simplesmente
os indivíduos mais eficazes, que se repro-
duzem mais, facilitando a permanência de
um caráter adaptado sob essa ótica.

Considerando-se esses aspectos bá-
sicos, a educação toca um dos pilares do
processo de desenvolvimento, não so-
mente como um aspecto decorrente de
outros, de outra ordem, como também
pela dimensão humana nela envolvida,
incluindo questões culturais e intelectu-
ais, vinculadas à concepção do homem,
em toda a sua amplitude.

No entanto, embora esse aprendizado
formal seja decorrente do processo civi-
lizatório (e, por isso, bastante recente), a
questão do aprendizado em si é muito mais
antiga, envolvendo características próprias



da espécie. O aprendizado, formal e super-
visionado, envolve a questão dos inputs, da
dinâmica interna das redes neurais envolvi-
das e a avaliação dos resultados. Por outro
lado, o processo informal envolve também
os dois primeiros aspectos. No entanto, em
cada um dos casos, o aprendizado se pro-
duz como representação de algo, uma vez
que, ao ser ativado por input, produz uma
resposta considerada correta naquela situa-
ção. Assim, num aprendizado não supervi-
sionado e informal, sem feedback externo,
as redes neurais o representam de maneira
sistemática, sem um padrão de correção, o
que pode propiciar processos criativos ou
processos não adaptativos, quer sob o pon-
to de vista biológico (mais primitivo), quer
social (mais evoluído e decorrente de todo
o processo civilizatório).

Dessa forma, sob o ponto de vista social,
temos de nos remeter às questões clássicas
referentes ao aprendizado associativo ou
construtivo, que gera novos mundos men-
tais e decorre do significado que o organis-

mo atribuiu a cada fato. Tal aprendizado
baseia-se, assim, num conhecimento prévio
e numa construção pessoal. Dessa forma, é
possível pensar — com base na hipótese de
que os homens teriam, a priori, sistemas de
processamento mental especializados, pró-
prios da espécie — que os humanos constró-
em seu próprio mundo enquanto uma rede
de informações, com significados próprios
e pessoais, auxiliados pelos processos de
aprendizado (decorrentes da gregariedade
da espécie, bem como de todo o seu proces-
so de especialização de funções).

Assim, ao se ativar uma determinada
unidade informacional, como descreve o
psicólogo espanhol Juan Ignacio Pozo em
a Aquisição de conhecimento, restringe-se sua
interpretação posterior a outra contextua-
lizada, sob o ponto de vista de informação
prévia e do significado. Dentro dessa pers-
pectiva dinâmica, esse processo tem um
caráter deliberado e intencional, na busca
de um conhecimento que permite a solu-
ção adaptada de um novo problema, dado



(como vimos) de fundamental importância
para a sobrevivência da espécie. Todo esse
aprendizado se produz de maneira implí-
cita (baseada em mecanismos indutivos de
identificação de irregularidades) ou explí-
cita (baseada em processos deliberados de
construção e testagem de hipóteses).

A aprendizagem implícita parece se
constituir em um sistema prévio da apren-
dizagem explícita, tanto sob o ponto de
vista filo como ontogenético. Isso porque,
nos animais, a identificação de variações
ambientais (irregularidades), assim como
suas regularidades, permite que ocorra um
aprendizado associativo ou por condiciona-
mento. Da mesma maneira, no bebê, essas
irregularidades também estão presentes e
são identificadas com a criação de estraté-

gias que lhe permitam adaptar-se a elas.
Consequentemente, são mais independen-
tes do desenvolvimento de outros proces-
sos cognitivos e, portanto, da idade, pare-
cendo não depender também de padrões
culturais ou instrucionais. Como corres-
pondem a um sistema mais primitivo, são
mais estáveis e econômicas (sob o ponto
de vista de energia gasta para a solução de
problemas básicos). Dessa forma, esse sis-
tema deve (provavelmente) relacionar-se
com estruturas cerebrais mais primitivas
e antigas, embora essas (também provavel-
mente) passem a ser integradas com outras
informações, a fim de poder criar novas re-
presentações mentais, a partir de conexões
com o córtex cerebral, mais desenvolvido e
evoluído filogeneticamente. Isso permite a
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obtenção de representações estáveis, dura-
douras e generalizáveis, com pequeno dis-
pêndio de energia, com novos significados
sendo atribuídos às representações que, as-
sim, adquirem novos atributos conceituais.

Todas essas possibilidades otimizam a
adaptação e, por conseguinte, as possibilida-
des de sobrevivência, uma vez que cada co-
nhecimento adquirido pela espécie, em fun-
ção do aprendizado explícito, torna-se base
para um conhecimento seguinte, que, então,
amplifica-se. Com isso, gera-se um novo
mundo, que gera novos estados mentais que
constituem um novo ser, sendo essa uma das
bases de todo o desenvolvimento humano.
No entanto, é exatamente o aprendizado
explícito (predominantemente educativo e
com uma visão psicopedagógica), baseado
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no aspecto referente à consideração das di-
ferenças, que se volta especificamente para
aqueles que não apresentam um sucesso es-
perado. Isso vai caracterizar mais ainda a es-
pécie, uma vez que ela se desenvolve de ma-
neira eminentemente antisseletiva, o que irá
marcar o desenvolvimento de seus aspectos
éticos e morais. Isso foge da questão absoluta
e passa a estabelecer um caráter ideológico e
moral, definido por um determinado padrão
de pensamento que dará corpo àquilo que
se ensina e como isso se faz. Caracterizará,
culturalmente, aquilo que será considerado
um aparelho ideológico, tornando-se, assim,
um método embasado mais em um conceito
ideal do que estatístico ou funcional.

Estabelecer-se ou desaparecer
Assim evolui a espécie. Ainda não de

forma absoluta, porém com toda a plasti-
cidade e a riqueza que a caracterizam. Pela
sua própria capacidade de autoprograma-
ção e autoconstrução, ela se define com
maior liberdade e com maiores possibilida-
des que as outras que já habitaram este pla-
neta. Entretanto, cabe lembrarmos que um
milhão de anos é ainda muito pouco tempo
para considerarmos sua estabilidade, uma
vez que algumas outras espécies, também
bem adaptadas ao seu ambiente de origem
(como os dinossauros, por exemplo), so-
breviveram por um período de tempo mais
longo e, mesmo assim, não conseguiram
permanecer no planeta devido a determi-
nados fenômenos naturais.

Resta esperar que o bicho-homem
(com essa sua plasticidade no processa-
mento de informações) consiga, valendo-
se de modelos de aprendizado implícito e
explícito, corrigir a tempo as eventuais
dificuldades adaptativas que se apresen-
tam como desafios para os próximos anos.
Caso isso não ocorra... Bem, se assim for,
seremos somente mais uma experiência
que a Natureza terrestre tentou e que,
talvez, seja estudada por outras espécies,
num futuro longínquo.
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