
FILOSOFIA NATURAL DO EU: 
EVOLUÇÃO DO SI E DA PERSONA

Apresentarei uma perspectiva evolutiva do Eu baseada na Etologia e infor-
mada pela Paleoantropologia, pela Etnografia e pela Psicologia. As bases 
dessa perspectiva são as seguintes. 

Nos animais móveis evoluiu o sistema nervoso central, em que convergem 
as informações provenientes do exterior e do meio interno do organismo e 
que sintoniza o movimento (orientação e acção) e o ambiente. O SNC define, 
assim, um interface entre o organismo e o meio e gere quer as percepções 
quer os comportamentos. Para cada problema colocado quer pelo ambiente 
(p. ex., presa) e pelo meio interno (p. ex., necessidade de alimento) gera-se 
um estado motivacional autónomo que define as relações perceptivas a que o 
animal vai reagir e com que comportamentos. Há vários desses estados moti-
vacionais (predação, acasalamento, defesa de território, etc.) e eles são inter-
-independentes, sucedendo-se no tempo mas sem se influenciarem uns aos 
outros. O organismo pode ser conceptualizado, ao longo do tempo, como 
uma série de estados que definem os estímulos a que reage e os comporta-
mentos que exibe. Como cada estado define o seu próprio conjunto de estí-
mulos e de respostas e esses conjuntos apenas são parecidos na medida em 
que partilham os mesmos órgãos dos sentidos (e nem sempre) e a mesma 
musculatura (também nem sempre), o organismo é uma sucessão de estados 
cerebrais que provavelmente correspondem a uma sucessão de experiências 
psicológicas independentes umas das outras. 

Com o aparecimento da memória (mesmo a muito curto prazo) passa a 
haver a possibilidade de transferência de um desses estados motivacionais a 
configurações neutras (o animal aprende, por exemplo, a caçar um botão que 
foi associado com uma presa) mas os vários estados motivacionais definem 
apenas um «aqui e agora» de estados independentes sucessivos. Em alguns 
vertebrados passa a haver capacidade de guardar em memória uma represen-
tação do ambiente, representação essa que permite associações humeanas 
verdadeiras (associação entre representações). 

O aumento da conectividade do cérebro dos placentários permite que estí-
mulos e respostas de diferentes estados motivacionais possam ser associados 
entre si. Surge, assim, uma proto-mente mais unificada em que vários acon-
tecimentos de diferentes grupos motivacionais podem ser associados entre 
si, levando a uma representação dinâmica do ambiente centrada num ponto 
de referência interno que funciona como um proto-Eu função pronome absoluta-
mente centrado em si, puro sujeito de percepção e acção. 

Na maior parte dos animais estudados, a proto-mente não tem sintaxe 



mais complexa do que a mera associação humeana – os estímulos e as res-
postas são meramente associados, não conectados segundo regras específi-
cas. O proto-Eu está no centro do mundo percepcionado e percebido mas não 
estabelece relações entre as várias coisas desse mundo além da associação 
entre duas coisas (A-B). É apenas com o aparecimento do género Homo que 
essa diferenciação das regras de conexão se torna evidente (A≠B, A>B, A∈B, 
(a,b,c)⇒A, etc.). 

Os dados dos grandes primatas e da arqueologia de Homo fóssil permitem 
seguir, com bastante precisão, a evolução destas sintaxes («gramáticas») men-
tais: descentração progressiva do proto-Eu (o animal sabe que o outro é um 
centro perceptivo-accional), ocorrendo já em chimpanzés e que chega ao 
conhecimento do outro como entidade mental em Homo ergaster; gramáticas 
relacionais entre objectos, que se vão complexificando do olduvaico ao 
acheulense inferior, aumentando muito no acheulense superior (Homo ergas-
ter) e muito mais ainda em sapiens; formação de modelos mentais, clara em 
ergaster e obrigação de imposição obrigatória (prototipização) desses modelos 
às manufacturas (sapiens); referência simbólica e identificação de forças invi-
síveis em sapiens. 

A progressiva complexificação da arquitectura mental de Homo implica 
modificações na memória, na classificação (prototipização), na inteligência 
das relações, na «teoria da mente». 

Quando o proto-Eu função pronome pode auto-enunciar-se como «Eu 
Verbo» (Eu-sujeito) cria-se a impossibilidade de que esse proto-Eu se formular 
como objecto. Explicarei a formulação do Eu-objecto a partir da consciência 
fundamental da subjectividade (Eu Verbo). Havendo tempo, discutirei as 
implicações do aparecimento da persona para a organização social e a identi-
dade pessoal. 

Defenderei que o conceito, ou os conceitos, de Eu, longe de serem falsos 
ou ilusórios, como já se chegou a pretender, são condição sine qua non para 
compreender o comportamento e a percepção em qualquer animal dotado 
de memória. Na verdade, defenderei que não pode haver filosofia natural da 
mente sem recurso aos conceitos de Eu e de proto-Eu. 

Concluirei com uma discussão da metodologia filosófica que defendo no 
estudo da mente, discussão essa centrada na questão da validade das pers-
pectivas de primeira e terceira pessoas. 
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