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veu-se a James o mér�to de haver escr�to um dos pr�me�ros 
manua�s para ens�no de Ps�colog�a. De fato, no ano de 1878, 
fora conv�dado a escrever um l�vro para ser ut�l�zado por 
estudantes de graduação. O plano �n�c�al era que o trabalho 
est�vesse pronto em do�s anos, mas o l�vro ganhou uma tal 
d�mensão que só fo� defin�t�vamente term�nado em 1890, 
12 anos após a ass�natura do contrato. Só então o ed�tor 
Henry Holtz pôde publ�car a obra Os Princípios de Psicolo-
gia (James, 1890/1983b), or�g�nalmente composta em do�s 
volumes, que ganhou adeptos, bem como crít�cos, ao longo 
de todo o século XX.

James traz�a de sua formação em med�c�na a �dé�a de 
que seres humanos são s�stemas b�ológ�cos que procuram 
sobrev�ver no me�o amb�ente. E, para que um s�stema dessa 
natureza sobrev�va, seus d�versos órgãos prec�sam execu-
tar funções v�ta�s de mane�ra coordenada. O coração tem a 
função de bombear sangue para os tec�dos, o pulmão tem a 
função de proceder às trocas gasosas, e ass�m por d�ante. O 
cérebro, por sua vez, coordena ta�s funções, e a�nda tem a 
característ�ca ad�c�onal, e pecul�ar, de ser o órgão onde se 
dá a função da cogn�ção. Note-se, portanto, que James na-
tural�zava os processos cogn�t�vos sem reduz�-los ao subs-
trato mater�al (Harr�son, 2004), e �sso o levava a cons�derar 
as relações func�ona�s entre o organ�smo e o me�o no qual 
se encontra. Aparece aqu� o que se convenc�ona chamar de 
func�onal�smo james�ano. Para um estudo específico sobre 
a natural�zação da consc�ênc�a proposta por James, consul-
tar Flanagan (1997). 

Em paralelo ao func�onal�smo, uma outra concepção, 
�novadora para a época, �nformava a ps�colog�a precon�za-
da por James: a saber, o evoluc�on�smo de Charles Darw�n 

Cred�ta-se ao ps�cólogo alemão W�lhelm Wundt (1832-
1920) o mér�to de haver s�do o fundador da Ps�colog�a como 
d�sc�pl�na c�entífica e autônoma. A nova abordagem, mu�-
to ma�s empír�ca do que a prat�cada até então, t�nha como 
ponto �novador o uso do método exper�mental de pesqu�sa. 
Um dos c�ent�stas que naquela época também se aventura-
va na apl�cação do método exper�mental era o norte-ame-
r�cano W�ll�am James (1842-1910), méd�co e professor na 
Un�vers�dade de Harvard. Fato �nteressante, embora pouco 
d�vulgado, é que James, em 1875, quando era �nstrutor de 
F�s�olog�a, já hav�a estabelec�do �nformalmente um peque-
no laboratór�o de F�s�olog�a apl�cada à Ps�colog�a, onde 
real�zava demonstrações pedagóg�cas para seus alunos. Ou 
seja, no últ�mo quarto do século XIX, a Ps�colog�a Exper�-
mental já se encontrava �nc�p�ente na Amér�ca, com pouca 
defasagem em relação à Europa. D�ga-se de passagem que 
James não t�nha espec�al vocação para trabalho laborator�al 
– prefer�a ded�car-se ao trabalho teór�co – mas �ndub�tavel-
mente se mostrava atual�zado com o rumo tomado do outro 
lado do Atlânt�co. 

Mu�to embora não almejasse, para s�, sucesso extraord�-
nár�o na pesqu�sa de laboratór�o, sem sombra de dúv�da de-

Darwinismo em James: A Função da Consciência na Evolução1

Renato Rodr�gues K�nouch�2

Universidade Federal do ABC

RESUMO –  O darw�n�smo desempenha um papel central na ps�colog�a james�ana. Com efe�to, os conce�tos de var�ação e 
seleção fornecem uma mane�ra de escapar tanto do determ�n�smo fis�ológ�co quanto do determ�n�smo soc�ológ�co. Adema�s, 
o darw�n�smo perm�te a James mostrar a função e a eficác�a causal da consc�ênc�a na evolução dos seres humanos. Este 
trabalho pretende, por me�o de uma anál�se h�stór�co-conce�tual, d�scut�r ta�s questões que �nformam a pr�me�ra ps�colog�a 
c�entífica fe�ta nos Estados Un�dos.

Palavras-chave: darw�n�smo; evolução; var�ação e seleção; consc�ênc�a; W�ll�am James.

Darwinism in James: The Function of Consciousness in the Evolution

ABSTRACT – Darw�n�sm plays a major role �n james�an psychology. In fact, the concepts of var�at�on and select�on prov�de a 
way to escape from both phys�olog�cal and soc�olog�cal determ�n�sm. Moreover, Darw�n�sm allows James to show the funct�on 
and the causal efficacy of consc�ousness �n the evolut�on of human be�ngs. By means of an h�stor�cal and conceptual analys�s, 
we d�scuss these quest�ons wh�ch �nform the first sc�ent�fic psychology developed �n the Un�ted States.

Key words: darw�n�sm; evolut�on; var�at�on and select�on; consc�ousness; W�ll�am James. 

1 O autor agradece à FAPESP auxíl�o por me�o de bolsa de Pós-douto-
ramento junto ao Projeto Temát�co “Estudos de F�losofia e H�stór�a 
da C�ênc�a”. Este trabalho contém partes da tese de doutoramento 
“Consc�ênc�a não-l�near: de W�ll�am James aos S�stemas d�nâm�cos”, 
defend�da junto ao Departamento de F�losofia e Metodolog�a das 
C�ênc�as, da Un�vers�dade Federal de São Carlos.

2 Endereço: Rua Catequese, 242, Jard�m, Santo André, SP, Bras�l 09090-
400. E-mail: k�nouch�@sc�ent�aestud�a.org.br



356 Ps�c.: Teor. e Pesq., Brasíl�a, Set-Dez 2006, Vol. 22 n. 3, pp. 355-362

R. R. Kinouchi

(1809-1882). Mas o ps�cólogo apl�cava o darw�n�smo de 
mane�ra pecul�ar, anal�sando tanto fenômenos ps�cológ�cos 
como soc�ocultura�s. Esses do�s usos do darw�n�smo foram 
mot�vados por questões com o mesmo foco, mas em níve�s 
d�st�ntos: o repúd�o a ambas, tanto teor�as determ�n�stas na 
fis�olog�a quanto na soc�olog�a. No pr�me�ro caso, James 
ut�l�za o darw�n�smo para cr�t�car teor�as mecan�c�stas na 
fis�olog�a. No segundo, cr�t�ca uma teor�a evoluc�onár�a de-
term�n�sta defend�da pelo filósofo br�tân�co Herbert Spencer 
(1820-1903). Ambas as questões foram tratadas quase no 
mesmo período (entre 1878 e 1880), sendo d�fíc�l prec�sar 
em qual delas James trabalhou pr�me�ro. O ma�s provável é 
que ele as tenha enfrentado concom�tantemente. Julgamos 
ma�s acertado explorar pr�me�ro a faceta ps�cofis�ológ�ca do 
problema, po�s se espera que �sso fac�l�te a poster�or com-
preensão do tema soc�ológ�co ma�s amplo.

O Mecanicismo Fisiológico e o Problema da Eficá-
cia Causal da Consciência

Em 1878, James apresenta seu argumento darw�n�sta em 
favor da autonom�a e efic�ênc�a causal da consc�ênc�a sobre 
os processos fis�ológ�cos cerebra�s – o qual se encontra no 
art�go “Are we automatas?” (James, 1878/1983a). Tal ar-
gumento chegou à sua versão defin�t�va no Princípios de 
Psicologia (1890/1983b), no capítulo �nt�tulado “Teor�a do 
Autômato”. Para nossos propós�tos, ut�l�zaremos a versão 
cont�da no Princípios, po�s al� o argumento se apresenta de 
forma completa e explíc�ta3. 

Mas antes de exam�nar essa questão, vale ass�nalar al-
gumas cons�derações gera�s que �rão fac�l�tar nossa tarefa. 
Em espec�al, é notór�o que James, ao escrever, se esmerava 
em questões est�líst�cas, �mpr�m�ndo ao seu texto caracte-
ríst�cas bem pecul�ares. Uma delas era escrever em pr�me�-
ra pessoa, dando aos seus escr�tos uma entonação s�m�lar 
àquela ex�g�da em apresentações ora�s. Ou seja, conquanto 
o texto james�ano seja adequado à norma culta, sua estrutu-
ra d�alóg�ca lhe confere flu�dez e d�nam�c�dade. Mas é exa-
tamente por �sso que não se deve sempre lê-lo l�teralmente, 
po�s, às vezes, aqu�lo que é exposto no �níc�o de um capítulo 
vem a ser rechaçado no final. Ass�m, é hab�tual que James 
exponha os pontos de v�sta de seus adversár�os, de modo 
que o le�tor desav�sado chega a crer que ele está defendendo 
tal ponto de v�sta. Mas �sso é parte da estratég�a de dar voz 
ao adversár�o.

James �n�c�a o capítulo “Teor�a do autômato” d�sposto 
a anal�sar os pressupostos da neurofis�olog�a de sua época. 
Part�ndo un�camente dessa perspect�va, �ndaga sobre o que 
ser�a prec�so ace�tar como prem�ssa bás�ca para que se pu-
desse expl�car o fenômeno da �ntel�gênc�a. Antes de tudo, 
se adotada a abordagem neurofis�ológ�ca, é prec�so ace�tar 
que cada uma de nossas ações �ntel�gentes está l�gada a pro-

cessos neura�s que lhes são s�multâneos e subjacentes – de 
modo que para cada ato deve corresponder um processo ce-
rebral. E, por ma�s complexa que possa ser uma cade�a de 
ações, a cade�a de processos cerebra�s subjacentes deve se 
apresentar com o mesmo grau de complex�dade. Caso con-
trár�o, o fis�olog�sta ter�a que adm�t�r uma ação �ntel�gente 
sem correspondênc�a com um evento neural. Portanto, é 
prec�so adotar um princípio de continuidade entre as ações 
�ntel�gentes e o aparato neural que as produz.

Com efe�to, James (1890/1983b) enfat�za que até mes-
mo nas estruturas nervosas ma�s s�mples e �nfer�ores, ta�s 
como a medula esp�nhal e o s�stema s�mpát�co, encontram-
se respostas comportamenta�s que em grande med�da podem 
sem cons�deradas como dotadas de �ntel�gênc�a, mesmo que 
sejam ações �nconsc�entes, no vago sent�do de não-perce-
bidas – por exemplo, reflexos motores que nos mantêm 
na pos�ção “em pé”, sem que nos apercebamos d�sso. Mas 
cabe então a pergunta: “Já que ações de alguma complexi-
dade são ocasionadas por um mero mecanismo, por que as 
ações ainda mais complexas não seriam resultado de um 
mecanismo mais refinado?” (p. 133). Com essa �ndagação 
James levanta um forte argumento da teor�a fis�ológ�ca me-
can�c�sta, como se, d�gamos, proporc�onasse mun�ção ao 
adversár�o. Nas palavras de James:

A concepção de ação reflexa é sem dúvida uma das maiores 
conquistas da teoria fisiológica; por que não radicalizá-la? Por 
que não dizer que assim como a medula espinhal é uma máquina 
com poucos reflexos, os hemisférios cerebrais são uma máquina 
com muitos, e que nisso está toda a diferença? (p. 133).

Ou seja, ace�tando também o princípio de continuida-
de entre as estruturas ma�s s�mples (medula esp�nhal) e as 
ma�s complexas (córtex cerebral) é possível supor que as 
d�ferenças entre as respect�vas ações se devam apenas às 
quant�dades de reflexos de cada uma das estruturas men-
c�onadas. Porém, ao efetuar a rad�cal�zação do argumento 
mecan�c�sta da ação reflexa, James �ndaga:

Mas nessa visão qual seria a função da consciência ela mesma? 
Função mecânica ela não poderia ter. Os órgãos dos sentidos 
despertariam as células cerebrais (...) uma seqüência racional e 
ordenada, até que a ação ocorresse; e então, a última vibração 
cerebral iria descarregar na direção motora [downward into the 
motor tracts]. Isso seria uma completa cadeia de ocorrências 
autônomas, e onde quer que estivesse a consciência, ela seria 
apenas um epifenômeno, um espectador inerte, uma espécie de 
espuma, aura ou melodia (p.133).

Isso s�gn�fica que a rad�cal�zação da teor�a mecan�c�sta 
da ação reflexa não prevê a poss�b�l�dade de eficác�a causal 
da consc�ênc�a sobre a fis�olog�a cerebral (o chamado ep�-
fenomenal�smo). Incorre-se em uma noção de consc�ênc�a 
pass�va e fantasmagór�ca, que s�mplesmente acompanha e 
justapõe-se à cade�a de eventos cerebra�s, mas que se mos-
tra �ncapaz de �nfluenc�á-los (cf. K�nouch� 2004).

3	 Há	uma	tradução	parcial	desse	capítulo	em	Herrnstein	e	Boring	(1971).	
Mas	todas	as	citações	e	passagens	utilizadas	neste	artigo	foram	tradu-
zidas pelo autor deste presente artigo
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A segu�r, James d�scorre sobre a or�gem das concepções 
filosóficas que negam a eficác�a causal da consc�ênc�a sobre 
a sér�e de eventos cerebra�s. No entender dele, deve-se cre-
d�tar a Descartes (1649/1999) a concepção de um aparelho 
neural auto-sufic�ente, capaz de executar atos aparentemen-
te �ntel�gentes. Mu�to embora o filósofo francês tenha fe�to 
claramente a d�st�nção entre o ser humano – possu�dor de 
uma alma rac�onal – e os an�ma�s e autômatos – que não 
ter�am rac�onal�dade stricto sensu – sua perspect�va está na 
base do pensamento mecan�c�sta dos fis�olog�stas da segun-
da metade do século XIX. Ocorre que esses últ�mos deram 
o passo final na d�reção do pr�ncíp�o de cont�nu�dade, e de 
uma vez por todas defenderam que nem mesmo no homem 
a consc�ênc�a exerce �nfluênc�a s�gn�ficat�va4. Ass�m sen-
do, não se nega a ex�stênc�a da sér�e de eventos menta�s, 
no entanto, concebe-os apenas como um ep�fenômeno s�-
multâneo aos processos mecân�cos cerebra�s. Todav�a, tal 
ep�fenômeno é tão capaz de �nfluenc�ar a sér�e de eventos 
cerebra�s quanto a fumaça expel�da por uma locomot�va a 
vapor pode alterar o rumo do combo�o; ou seja, em nada. 

No subtítulo “Razões a Favor da Teor�a” são d�scut�das 
razões usualmente levantadas pelos defensores da teor�a 
do autômato consc�ente. Neste ponto é prec�so que o le�tor 
mantenha-se atento, po�s, caso contrár�o, ele pode ser le-
vado a crer que James realmente defend�a a val�dade dessa 
teor�a. Porém essas razões a favor são na verdade o preâm-
bulo da crít�ca propr�amente d�ta.

Duas são as v�rtudes da abordagem fis�ológ�ca meca-
n�c�sta: s�mpl�c�dade e coerênc�a. O princípio de continui-
dade garante que se os processos fis�ológ�cos elementares 
das estruturas ma�s s�mples (tal como os reflexos da medula 
esp�nhal) são �ntel�gentes, então os processos super�ores 
claramente rac�ona�s devem ser a conseqüênc�a natural da 
complex�dade das estruturas cerebra�s super�ores do córtex. 
Dessa forma, os defensores do ponto de v�sta fis�ológ�co 
mecan�c�sta transformam uma questão qual�tat�va em uma 
de natureza quant�tat�va. Ser�a apenas uma questão de quan-
t�dades de reflexos em cada uma das estruturas (poucos para 
a medula esp�nhal, e mu�tíss�mos para o córtex cerebral). 
Essa transformação do qual�tat�vo em termos quant�tat�vos 
assemelha-se aos proced�mentos ut�l�zados nas chamadas 
c�ênc�as exatas, e os c�ent�stas da época buscavam �ncessan-
temente analog�as dessa natureza.

Contudo, James (1890/1983b) aponta que no própr�o 
âmb�to da F�s�olog�a se or�g�na uma questão ambígua. Do�s 
pesqu�sadores da época, Pflüger e Lewes (c�tado por James, 
1890/1983b), ut�l�zaram o mesmo pr�ncíp�o de cont�nu�da-
de e propuseram um contra-argumento do segu�nte t�po: 
“Já que ações complexas e inteligentes são acompanhadas 
de consciência num nível superior (córtex), então as ações 
simples e inteligentes da medula espinhal podem ser acom-

panhadas pela invisível presença de uma consciência em 
nível inferior” p. (137). Ora, o princípio de continuidade 
deve permanecer vál�do tanto quando é apl�cado ascens�o-
nalmente, quanto descens�onalmente. Mas quando apl�cado 
do complexo para o s�mples (descens�onalmente), traz con-
s�go d�ficuldades �mensas, ta�s como postular “a invisível 
presença de uma consciência em nível inferior” (p. 137), no 
âmb�to das ações reflexas da medula esp�nhal.

James ass�nala que um �mpasse desse t�po mostra mo-
t�vações estét�cas e �deológ�cas que podem �mpregnar a 
pesqu�sa c�entífica. A at�tude dos fis�olog�stas mecan�c�stas, 
frente ao �mpasse �mposto pelo uso do princípio de con-
tinuidade descens�onalmente, cons�st�a em s�mplesmente 
negar eficác�a causal à consc�ênc�a, esqu�vando-se do árduo 
trabalho de pesqu�sá-la nos processos automát�cos �nfer�o-
res, e por fim general�zando essa prát�ca até mesmo para 
os processos super�ores. Ass�m a consc�ênc�a passa a ficar 
fora do campo da c�ênc�a, e quem se atreva a desrespe�tar o 
�nterd�to, é sumar�amente desqual�ficado. 

Da parte dos educados homens de laboratór�o é certa-
mente mu�to forte o desejo de não terem suas argumenta-
ções fís�cas mescladas com fatores �ncomensuráve�s, ta�s 
como os sent�mentos. Tenho ouv�do a ma�or�a dos b�ólo-
gos �ntel�gentes d�zendo: “é tempo dos homens de c�ênc�a 
protestarem contra o reconhec�mento, na �nvest�gação c�en-
tífica, de uma co�sa tal como a consc�ênc�a”. Em síntese, 
sent�mentos const�tuem a metade não-c�entífica da expe-
r�ênc�a, e nos estudos de sua pred�leção qualquer um que 
que�ra chamar a s� mesmo de “c�ent�sta” estará contente em 
comprar uma homogene�dade de termos já engatados, ao 
�rr�sór�o preço de adm�t�r um dual�smo que, ao mesmo tem-
po em que concede à consc�ênc�a um status �ndependente, 
bane-a para o l�mbo da �neficác�a causal, de onde nenhuma 
�ntrom�ssão prec�sa ser tem�da.

Essa at�tude sectár�a �ns�nua o dual�smo ep�fenomena-
l�sta dos pesqu�sadores mecan�c�stas. Ao abol�r a eficác�a 
causal da consc�ênc�a não se nega a ex�stênc�a da consc�-
ênc�a, mas s�m se estabelece uma absoluta separação entre 
o psíqu�co e o fís�co, e, dogmat�camente, afirma-se que o 
estudo c�entífico deve se restr�ng�r apenas ao últ�mo5. Ja-
mes comenta que os pesqu�sadores de or�entação fis�ológ�ca 
mecan�c�sta, no �ntu�to de defin�t�vamente ban�r a consc�ên-
c�a do campo de estudo da c�ênc�a, costumavam levantar a 
perene questão filosófica de como ser�a possível �mag�nar 
o modus operandi pelo qual o pensamento afetar�a as mo-
léculas cerebra�s, de modo que fosse possível suplantar o 
ab�smo entre processos psíqu�cos e processos fís�cos. Mas 
James sal�enta que, se os fis�olog�stas est�vessem d�spostos 
a ser�amente pensar de modo filosófico, então eles dever�am 

 4 Interessante notar que as prem�ssas mecan�c�stas do behav�or�smo watso-
n�ano já se encontravam colocadas e que, de alguma mane�ra, o conce�to 
de reflexo cond�c�onado também fo� uma forma de expl�car o compor-
tamento segu�ndo um pr�ncíp�o de cont�nu�dade entre o s�mples (um 
reflexo �solado) e o complexo (cade�as de reflexos cond�c�onados).

5 Note-se que at�tudes sectár�as, promov�das por estud�osos da neuro-
fis�olog�a, não são exclus�v�dade da fis�olog�a mecan�c�sta do século 
XIX. Quando deparamo-nos com argumentos reduc�on�stas como 
aqueles apresentados pelo materialismo eliminativo (mesmo este não 
sendo dual�sta), ficamos estupefatos com a longev�dade v�gorosa do 
método (d�gamos, “ostrac�stó�de”) de ban�r os termos mental�stas de 
uma ps�colog�a da consc�ênc�a para o terreno do não-c�entífico.
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levar em conta também o cet�c�smo humeano acerca da cau-
sal�dade (Hume, 1748/2000) e cons�derar que qualquer no-
ção de causa, até entre processos absolutamente mater�a�s, 
enfrenta certas d�ficuldades. Ou seja, os fis�olog�stas meca-
n�c�stas da época baseavam-se em argumentos de natureza 
filosófica somente quando bem lhes apetec�a. Entretanto, se 
esqueciam de que a própr�a noção de causal�dade mecan�-
c�sta esbarrava em longevas controvérs�as. É bem verdade 
que James cons�derava a abordagem fis�ológ�ca como sendo 
s�mples e coerente. Porém, ao levá-la às suas últ�mas con-
seqüênc�as, os respect�vos pesqu�sadores esqu�vavam-se do 
árduo trabalho do estudo empír�co da consc�ênc�a, mov�dos 
mu�to ma�s por dogmat�smo filosófico do que por sól�das 
bases empír�cas. Ocorre que, para James (1890/1983b), a 
questão de se a consc�ênc�a tem eficác�a causal, ou não, so-
bre processos fis�ológ�cos não poder�a ser abandonada sem 
que ao menos se cog�tasse tal poss�b�l�dade:

Mas a Psicologia é uma ciência natural, aceitando como seus 
dados certos termos de forma não-crítica, e cessando com 
reconstruções metafísicas. Como a Física ela deve ser ingênua 
[naïve]; e se, em um campo de estudo muito particular, ela en-
contrar que as idéias parecem [funcionar como] causas, seria 
melhor continuar a falar delas de tal modo (p. 141).

A part�r desse ponto, James passa a se ded�car a essa 
poss�b�l�dade, por me�o de um argumento darw�n�sta que 
�nd�cará ev�dênc�as da eficác�a causal da consc�ênc�a. 

O Darwinismo Aplicado às Relações entre a 
Consciência e o Cérebro

No últ�mo subtítulo do capítulo “Teor�a do Autômato”, 
James refuta a argumentação precedente e expõe seu pró-
pr�o ponto de v�sta. Começa afirmando que a complex�dade 
da ps�que humana se mostra assoc�ada ao desenvolv�mento 
evolut�vo de nossa espéc�e. Mas se a consc�ênc�a fosse tão 
somente um subproduto �nerte, por que ela haver�a de ser 
selec�onada durante a evolução? Para James, a consc�ênc�a 
deve ter alguma ut�l�dade, que por sua vez deve traduz�r-
se em vantagens adaptat�vas que ajudem o organ�smo na 
luta pela sobrev�vênc�a. Caso contrár�o, se fosse �ncapaz 
de proporc�onar vantagens adaptat�vas, a seleção natural de 
organ�smos ma�s consc�entes, em detr�mento daqueles que 
possuem consc�ênc�a em menor grau, não ter�a expl�cação. 
Em síntese, para que consc�ênc�a seja uma variável crítica 
no processo de evolução, ela deve efet�vamente aux�l�ar a 
sobrev�vênc�a de seu detentor. 

Ou seja, James entende que a consc�ênc�a só poder�a 
prestar tal auxíl�o se t�vesse eficác�a causal sobre a sér�e de 
eventos fis�ológ�cos – eficác�a causal do psíqu�co sobre o 
fís�co. Em outros termos, se fosse capaz de �nfluenc�ar de-
c�s�vamente o comportamento dos organ�smos nas luta pela 
v�da (struggle for existence). É nesse ponto que as �dé�as 
de Darw�n (1855/1902), mostram-se claramente. Percebe-
se que James procura natural�zar a consc�ênc�a, �nqu�r�ndo 

sobre seu valor adaptativo. Com esse mov�mento, tanto 
concebe a consc�ênc�a como cond�c�onada à evolução, bem 
como �nfere a eficác�a causal dos eventos psíqu�cos sobre 
os eventos cerebra�s, afastando-se tanto do esp�r�tual�smo 
metafís�co quanto do mecan�c�smo fis�ológ�co, respect�va-
mente.

Note-se a�nda que na argumentação james�ana aparece 
o valor adaptativo da consc�ênc�a, mas não ex�ste menção 
aos custos de sua manutenção. Atualmente tem s�do ace�to 
que ex�ste um custo metaból�co nos processos ocorr�dos no 
córtex cerebral (e.g., a ex�stênc�a de células glia que dão su-
porte metaból�co aos neurôn�os cort�ca�s, bem como a at�v�-
dade reg�strada pelos aparelhos de brain imaging). Mas, se 
houver um custo sem benefíc�o algum, então a consc�ênc�a 
estar�a gerando, na verdade, um desperdíc�o energét�co; o 
que dever�a levar à ext�nção de seres consc�entes. Apesar 
de James não postular tal custo de manutenção, a ex�stênc�a 
d�sso apó�a a l�nha de rac�ocín�o james�ana. Na época talvez 
se pudesse d�zer que tal custo não era realmente constatado. 
Mas, nesse caso, o ônus da prova reca�r�a sobre o ep�feno-
menal�smo; �sto é, ser�a necessár�o provar que a consc�ênc�a 
não tem um custo metaból�co e, ma�s cedo ou ma�s tarde, �sso 
entrar�a em confl�to com os resultados da ps�cofis�olog�a.

Mas apenas �nfer�r a eficác�a causal da consc�ênc�a não 
nos leva mu�to ad�ante. É prec�so também que se expl�c�te 
como se dá tal processo. James apresenta em segu�da um 
dos pontos centra�s de sua teor�a, qual seja: que a consc�-
ênc�a atua como uma função selec�onadora das �númeras 
poss�b�l�dades proporc�onadas por aparato cerebral extre-
mamente complexo. Sustentava suas �nferênc�as sal�entan-
do que, �ndub�tavelmente, o cérebro é uma estrutura mu�to 
complexa, e que os possíve�s estados que esse órgão pode 
real�zar são prat�camente �numeráve�s. Era também consen-
so que o córtex cerebral, responsável por processos alta-
mente �ntel�gentes, d�fere essenc�almente das estruturas �n-
fer�ores. Essas últ�mas real�zam ações s�mples e �nvar�áve�s, 
que contr�buem para a manutenção de curto prazo da v�da 
do �nd�víduo. Porém, os processos complexos e consc�entes 
são, na sua grande ma�or�a, d�r�g�dos para eventos futuros, 
mu�tas vezes �ndeterm�náve�s no curto prazo. Para James, 
essa �ndeterm�nação capac�ta o detentor de um córtex bem 
desenvolv�do a se adaptar às mín�mas alterações das c�r-
cunstânc�as amb�enta�s; de modo que um determ�nado pro-
cesso pode ser suspenso, mod�ficado, ou procrast�nado, até 
que as c�rcunstânc�as tornem-se plenamente favoráve�s para 
alcançar determ�nado fim. Mas, por outro lado, se adotada a 
pos�ção puramente mecan�c�sta, tal capac�dade de mudança 
de um curso de ação ficar�a em mu�to prejud�cada. Na ver-
dade, o automat�smo mecan�c�sta tolhe a var�ab�l�dade de 
ação que garant�r�a adaptação dentro de um me�o amb�ente 
�nconstante.

Mas afinal, como a consc�ênc�a �nflu�r�a na adaptação do 
suje�to às mudanças do amb�ente? Ma�s uma vez baseado 
em pr�ncíp�os darw�n�stas, argü�a que a consc�ênc�a �n�b�r�a 
processos que não estão l�gados aos interesses do �nd�víduo, 
atuando como uma agênc�a selet�va sobre as �nfindas pos-
s�b�l�dades proporc�onadas pelo aparato cerebral. Portanto, 
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essa pressão selet�va da consc�ênc�a poss�b�l�tar�a, ao de-
tentor de um cérebro capaz de �númeras poss�b�l�dades de 
ação, d�r�g�r-se a uma delas por aprox�mações sucess�vas. 
Segundo James (1890/1983b):

Permita-se que a consciência seja apenas aquilo que ela parece 
ser para si mesma, e assim ela irá ajudar um cérebro instável 
a alcançar seus fins próprios. Os movimentos do cérebro per 
se fornecem os meios de obtenção desses fins mecanicamente, 
mas somente quando se afastam de outros fins, se assim podem 
ser chamados, que não são os próprios do animal, e freqüente-
mente completamente opostos. O cérebro é um instrumento de 
possibilidades, mas não de certezas. Se a consciência possuir 
eficácia causal ela irá, mediante seus próprios fins apresen-
tados ao cérebro, e conhecendo bem as possibilidades que 
levam a eles, reforçar as possibilidades favoráveis e reprimir 
as desfavoráveis ou indiferentes. Neste caso, espera-se que as 
correntes nervosas, caminhando através de células e fibras, se-
jam fortalecidas pelo despertar da consciência em determinado 
curso, sendo que os outros cursos são abafados. Permanece 
insolúvel, para o presente momento, como uma tal reação da 
consciência possa ocorrer sobre as correntes nervosas; mas é 
o bastante para meu propósito ter mostrado que a consciência 
não pode ter uma existência inútil, e que o problema é bem 
menos simples do que os automatistas-cerebrais sustentam 
(pp. 144-145).

Após d�scorrer sobre tal uma h�pótese de que ações 
adaptat�vas complexas são or�undas da seleção da consc�ên-
c�a sobre a variação dos processos cerebra�s, James procura 
fornecer ev�dênc�as para essa h�pótese, po�s não bastava que 
sua argumentação fosse teor�camente coerente (a teor�a do 
Autômato Consc�ente também o era), mas hav�a também a 
necess�dade de que se encontrassem cons�derações empír�-
cas que a just�ficassem. James (1890/1983b) então apresen-
ta cons�derações empír�cas que fortalecer�am sua h�pótese:

Por exemplo, a consciência é mais intensa quando os proces-
sos nervosos são hesitantes. Em situações habituais, rápidas e 
automáticas, ela diminui-se ao mínimo. Nada poderia ser mais 
apropriado do que isso se a consciência tivesse eficácia causal, 
nada seria mais sem sentido se assim não fosse. Ações habituais 
são certas, e não havendo perigo de que se desviem, não neces-
sitam ajuda alheia. Já nas situações de hesitação, aparecem 
diversas possibilidades de descarga nervosa final (...) Onde a 
indecisão é grande, como quando diante de um salto perigoso, 
a consciência é agonizantemente intensa. (p. 145).

Além desse dado – que a consc�ênc�a mostra-se ma�s 
at�va quando ex�stem cursos de ações d�versos a serem es-
colh�dos – é apresentada uma outra cons�deração que con-
trad�z a teor�a fis�ológ�ca mecan�c�sta. É que se um processo 
mecân�co (tal como a ação de uma máqu�na) sofre danos em 
seu aparato fís�co (tal como a quebra de uma peça), o pro-
cesso subseqüente se desenrolará sempre de forma d�versa 
daquela esperada, ou seja, de forma errada. Mas um cérebro 

que sofre algum dano, e que poder�a ser comparado a uma 
máqu�na quebrada, pode, depo�s de algum tempo, retornar 
às suas funções hab�tua�s. Ora, se a consc�ênc�a consegu�s-
se ajudar a formar novas configurações de cana�s nervosos, 
que restaurassem as funções prejud�cadas, o cérebro pode-
r�a voltar a exercê-las. Mas, se a consc�ênc�a não t�ver efi-
các�a causal, como expl�car o restabelec�mento de funções 
dan�ficadas? Para James, é a ação at�va da consc�ênc�a que 
poss�b�l�ta a reconst�tu�ção dessas funções dan�ficadas, por 
me�o da ut�l�zação de outras v�as de condução capazes de 
contornar os danos fís�cos. Com o auxíl�o da consc�ênc�a, 
uma mesma função poder�a ser exerc�da de mane�ras d�ver-
sas pelo mesmo aparato cerebral – ass�m como um homem 
pode contornar uma montanha tanto tomando o rumo da es-
querda quanto o da d�re�ta, se lhe for �mpossível transpô-la 
por c�ma. A h�pótese de James é a�nda atual, po�s, não fala 
em reconst�tu�ção dos tec�dos dan�ficados, mas s�m em re-
const�tu�ção de funções. Embora possa haver controvérs�as 
acerca da capac�dade de regeneração do tec�do cerebral, e 
mesmo sobre a cr�ação de novas l�gações s�nápt�cas na �da-
de adulta, há consenso clín�co sobre a poss�b�l�dade de res-
tauração de funções por me�o de �ntervenções terapêut�cas.  

Herbert Spencer e sua Teoria Evolucionária

Embora o darw�n�smo, apl�cado no contexto da fis�o-
log�a, pudesse legar ao �nd�víduo um espaço de ação cons-
c�ente e voluntár�a, James buscava ma�s ev�dênc�as contra 
o determ�n�smo que �nformava o mainstream da c�ênc�a da 
época. Um assunto central no qual o determ�n�smo v�nha 
sendo apl�cado era na formulação de teor�as da evolução. 
A bem da verdade, é prec�so ass�nalar que, em meados do 
século XIX, o evoluc�on�smo não era uma �dé�a de todo 
or�g�nal. Atualmente pode parecer que Charles Darw�n não 
t�vesse concorrentes d�retos, como se tudo que concerne 
ao conce�to de evolução fosse de sua autor�a – o que não 
é de todo certo, po�s que A. R. Wallace pode ser cons�de-
rado prat�camente como co-descobr�dor da seleção natural 
(cf. Horta, 2003). No entanto, a concepção de que os seres 
v�vos evoluíram ao longo das eras t�nha defensores desde 
mu�to antes. Na época de Darw�n, a questão ma�s urgente 
era expl�car como func�onavam os mecan�smos dessa evo-
lução; trabalho ao qual ded�cara-se também, por exemplo, 
o natural�sta francês Jean Lamarck (1744–1829). O filósofo 
evoluc�on�sta br�tân�co Herbert Spencer também empreen-
dera a tarefa de encontrar ta�s mecan�smos, mas de tal modo 
que fosse possível apl�cá-los não só à b�olog�a, �nclu�ndo 
desde a formação do un�verso até a evolução da moral e da 
estét�ca. Sua abrangente teor�a evoluc�onár�a era uma forte 
concorrente do darw�n�smo. Spencer se baseava pr�or�tar�a-
mente em pr�ncíp�os lamarck�anos, como a concepção de 
que háb�tos adqu�r�dos por um �nd�víduo poder�am produz�r 
adaptações congên�tas em seus descendentes (ma�s ad�ante 
ficará claro que, em razão desse pressuposto, sua teor�a aca-
bava por se mostrar determ�n�sta, e a�nda por c�ma rac�sta). 
Al�ás, Darw�n também �n�c�ara sua abordagem por essa v�a 
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(a da adaptação congên�ta), abandonando-a gradualmente a 
part�r de 1838, porém sem negá-la por completo. Já Spencer 
era essenc�almente lamarck�ano, d�verg�ndo do Darw�n de A 
Origem das Espécies. Contudo, é prec�so �nformar que, no 
spencer�an�smo, também há espaço para um conce�to análo-
go à seleção natural, denom�nado de equilibração indireta. 
Ao se comparar Spencer com Darw�n, não se deve pensar 
que eles fossem �n�m�gos (ver Dennett, 1998)6. As d�feren-
ças referem-se ma�s ao grau de ut�l�zação do lamarck�smo: 
ba�xo em Darw�n e destacado em Spencer. 

James (1890/1983b) adm�te que o trabalho de Spencer 
t�vesse algum valor, po�s, por se tratar de uma abordagem 
evoluc�on�sta, ao menos o spencer�an�smo era uma alterna-
t�va melhor do que uma ps�colog�a puramente rac�onal:

Até um certo estágio de desenvolvimento de uma ciência, 
um certo grau de indefinição é o que há de melhor para sua 
fertilidade. No geral, poucas fórmulas recentes têm feito um 
maior real serviço, conquanto incompleto, do que o spenceri-
anismo, segundo o qual a essência da vida mental e corporal 
é, a saber, “o ajustamento de relações internas às externas”. 
Tal fórmula é a vagueza encarnada; mas por levar em conta o 
fato de que a consciência habita o ambiente, que age sobre o 
ambiente, e que por sua vez o ambiente reage; sendo breve, na 
medida em que o spencerianismo toma a consciência em meio 
a todas as suas relações concretas, isso faz com que tal teoria 
seja imensamente mais fértil do que a antiquada “psicologia 
racional”, que tratou a alma como um ente separado, sufici-
ente em si mesmo, considerada apenas em suas propriedades 
e natureza (James, 1890/1983b, p. 19).

De acordo com a teor�a spencer�ana a “v�da é um contí-
nuo ajustamento de relações �nternas às relações externas” 
(Spencer, c�tado por James, 1890/1983, p.19). Essas rela-
ções externas se dão pela exper�ênc�a, ma�s espec�ficamente 
pela ordem e freqüênc�a das �mpressões receb�das pelo su-
je�to. Por sua vez, a mente do �nd�víduo cop�ar�a as ordens 
de seqüênc�as e coex�stênc�as, de mane�ra que as �magens 
das co�sas, �nternamente, tornar-se-�am assemelhadas às 
co�sas externas propr�amente d�tas. Para �mpressões cons-
tantes entre s� ocorrem conjunções constantes de �dé�as; 
para �mpressões fortu�tas ocorrem conjunções casua�s de 
�dé�as. Em síntese, as relações �nternas espelham relações 
externas. 

Essa perspect�va, centrada na exper�ênc�a, al�nha-se 
bem com a trad�ção do emp�r�smo �nglês, e ad�c�ona um 
fator evoluc�onár�o quando ace�ta que, durante a filogêne-
se, as exper�ênc�as ma�s freqüentes v�v�das pelos organ�s-
mos, ta�s como as relações espaço-tempora�s, tornam-se 
de alguma forma hered�tár�as. Isto é, o argumento torna-se 
evoluc�onár�o quando adm�te que as �numeráve�s expe-
r�ênc�as dos antepassados de uma raça possam v�r a ser 
congên�tas na descendênc�a (lamarck�smo). Aqu�, recorrer 

a uma passagem do própr�o Spencer será um proced�mento 
bastante eluc�dat�vo: 

A lei universal de que, mantidas outras coisas constantes, a 
coesão de estados psíquicos é proporcional à freqüência com 
que eles seguiram uns aos outros na experiência, fornece uma 
explicação para as assim denominadas “formas de pensamen-
to”, tão logo seja ela complementada pela lei de que sucessões 
psíquicas habituais acarretam alguma tendência hereditária 
para tais sucessões, as quais, sob condições persistentes, irão 
tornar-se cumulativas de geração para geração. Vemos que o 
estabelecimento daquelas ações reflexas compostas chama-
das de instintos é assim compreensível mediante o princípio 
de que as relações internas são, pela perpétua repetição, 
organizadas em correspondência com as relações externas. 
Também devemos observar que o estabelecimento de relações 
mentais instintivas, consolidadas e indissolúveis, constituintes 
de nossas idéias de Espaço e Tempo são compreensíveis pelo 
mesmo princípio (...) A organização das relações subjetivas 
ajustadas àquelas relações objetivas tem sido cumulativa, não 
apenas em cada raça de criatura, mas em todas as sucessivas 
raças de criaturas; e tais relações subjetivas têm, portanto, se 
tornado mais consolidadas do que qualquer outra (...) Sendo 
[Espaço e Tempo] os elementos do pensamento mais constantes 
e infinitamente repetidos, eles devem tornar-se elementos au-
tomáticos do pensamento – os elementos impossíveis de serem 
descartados – as “formas de intuição” (Spencer, c�tado por 
James 1890/1983b, p. 1219).

Por essa v�a, Spencer conc�l�ava suas �dé�as com certos 
aspectos da doutr�na kant�ana sobre o Espaço e o Tempo 
(Kant, 1781/1999). As formas da intuição ser�am aqueles 
t�pos de exper�ênc�a ma�s freqüentes do que qua�squer ou-
tras. E sua un�versal�dade se dever�a ao fato de que os or-
gan�smos atua�s estão congen�tamente ajustados a ta�s rela-
ções exter�ores espaço-tempora�s. Já no que tange relações 
cont�ngentes – �sto é, não necessár�as, no l�nguajar da lóg�ca 
formal – Spencer achava que quando o me�o amb�ente ex-
ter�or de um organ�smo altera-se, esse organ�smo natural-
mente procura alterar seu própr�o comportamento, com o 
�ntu�to de restabelecer o seu dev�do ajustamento às novas 
cond�ções. Essas alterações, por sua vez, engendrar�am no-
vas configurações anatôm�cas. Spencer denom�nou equili-
bração direta a esse mecan�smo pelo qual os organ�smos 
adaptam-se às alterações do me�o externo, ev�dentemente 
segu�ndo pr�ncíp�os t�p�camente lamarck�anos. R�chards 
(1982) comenta que na teor�a de Spencer “o principal me-
canismo de evolução era a internalização de relações ex-
ternas, e que esse mecanismo progressivamente compeliu 
as formas anatômicas e as estruturas mentais pouco gene-
ralizadas a se tornarem correspondências mais definidas 
com o ambiente” (p.400).

Além da equilibração direta, Spencer afirmava que um 
segundo mecan�smo colabora no processo de evolução dos 
seres v�vos. De forma breve, se var�ações ac�denta�s favo-
recerem a adequação das relações �nternas dos �nd�víduos 
às relações exter�ores do amb�ente, então essas var�ações 

6 De acordo com Dennett (1998), Spencer era um entus�asmado defensor 
das �dé�as de Darw�n, mesmo que por vezes a ut�l�zasse equ�vocadamen-
te, e chegasse a conclusões d�versas daquelas propostas por Darw�n.
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ac�denta�s serão selec�onadas – algo mu�to semelhante ao 
que Darw�n defend�a. Spencer denom�nou esse mecan�smo 
como equilibração indireta, concedendo-lhe, no entanto, 
�mportânc�a menor. 

Já expusemos que, para James, embora o spencer�an�s-
mo fosse equ�vocado, hav�a nele algum mér�to, po�s levava 
em conta a evolução dos organ�smos e suas relações com o 
me�o amb�ente. Ressalvado o valor d�sso, agora é necessá-
r�o mostrar as razões que o levaram a cr�t�car Spencer, às 
vezes de forma bastante áspera.

Objeções ao Determinismo na Evolução 
Sociocultural

As crít�cas de James a Spencer se referem a questões 
soc�ocultura�s engendradas numa concepção determ�n�sta 
de evolução. Isso porque, adm�t�ndo-se o spencer�an�smo, 
e sua ênfase sobre a �dé�a de equ�l�bração d�reta, deve-se 
também ace�tar que, durante a evolução, o amb�ente exter-
no moldou coerc�t�vamente as característ�cas e as capac�-
dades das vár�as etn�as humanas. Para que se mantenha a 
cons�stênc�a do argumento, é prec�so adm�t�r que aqueles 
�nd�víduos de uma etn�a que apresentaram capac�dades 
excepc�ona�s, e que por sua vez produz�ram pensamentos 
que mudaram a h�stór�a da human�dade, conseqüentemente 
também foram determ�nados por fatores hered�tár�os. Por 
exemplo, Spencer afirma que:

Segue do argumento geral o corolário de que o cérebro humano 
é um registro de um sem-número de experiências recebidas du-
rante a evolução da vida, mais precisamente durante a evolução 
das séries de organismos aos quais o organismo humano tem 
estado ligado. Os efeitos das experiências mais uniformes e 
freqüentes nos têm sido legados, e vagarosamente somam-se 
sobre aquela alta inteligência que subjaz latente no cérebro 
da criança — a qual a criança quando em vida exercita ou 
fortalece — e que, com uma mínima adição, será legada às 
gerações futuras. E assim acontece ao Europeu herdar de 20 
a 30 polegadas quadradas de cérebro a mais que o habitante 
de Papua. Assim acontece que faculdades, tais como a música, 
que escassamente existem em algumas raças inferiores, vêm a 
ser congênitas nas raças superiores. Isso explica porque é que, 
longe dos selvagens que não conseguem contar os dedos, falan-
tes de uma linguagem constituída apenas de nomes e verbos, 
surgem finalmente nossos Newtons e Shakespeares. (Spencer, 
c�tado por James, 1890/1983b, p. 1222).

Ora, vê-se claramente quão conven�ente, para br�tân�cos, 
é o emp�r�smo evoluc�onár�o de Spencer quando apl�cado 
à soc�olog�a. James cons�dera falso tal argumento. Quan-
do afirma que Shakespeare e Newton são descendentes de 
uma raça ma�s avançada, e que por �sso possuem hab�l�da-
des ma�s desenvolv�das, Spencer destaca a filogênese em 
detr�mento da ontogênese. Ass�m sendo, pouco haver�a de 
�nd�v�dualmente or�g�nal na obra desses grandes pensado-
res. Eles ser�am apenas a conseqüênc�a natural das exper�-

ênc�as passadas de sua raça, um produto da super�or�dade 
rac�al anglo-saxôn�ca. James não ace�tava tal concepção, 
po�s achava o gên�o dever�a ser entend�do como um agente 
�ndependente, at�vo e transformador. Essa sua v�são do pa-
pel at�vo do gên�o na evolução humana fo� �nsp�rada pelas 
�dé�as de seu padr�nho, o não menos �mportante pensador 
norte-amer�cano Ralph Waldo Emerson (1803-1882). Se-
gundo R�chards (1982): “Contra esse abstrato, que para 
James era um relato evolucionário moralmente detestável, 
ele enfatizava o que acreditava ser, por via emersoniana, 
a evidência histórica de que a evolução social é devida ao 
trabalho dos grandes líderes de uma sociedade” (p. 405). 

James (1880/1992) opunha-se ao determ�n�smo so-
c�ocultural, por acred�tar que era prec�so d�st�ngu�r entre 
as causas que originam um fenômeno e as causas que o 
preservam. Para ele, um dos mér�tos do darw�n�smo re-
s�d�a exatamente no fato de que o conce�to de var�ação 
ac�dental responde pelas pr�me�ras (causas da or�gem) e 
a seleção natural pelas segundas (causas da preservação). 
No contexto da evolução soc�ocultural, James acred�tava 
que o darw�n�smo poder�a ser apl�cado do segu�nte modo: 
o gên�o dever�a ser tomado como uma fonte de variação 
dentro do tec�do soc�al. Quando as �dé�as do gên�o en-
contram ace�tação no amb�ente soc�al, passam a gerar um 
novo modo de ex�stênc�a; mas se o amb�ente soc�al mos-
tra-se host�l, então as �dé�as e seu proponente são reje�ta-
dos, não promovendo mudança alguma, ou, no máx�mo, 
mu�to aquém do possível. 

Reje�tado ou não pelo amb�ente soc�al, o gên�o tem um 
papel at�vo nas transformações. Ele é a fonte das var�ações 
das �dé�as, não sendo, portanto, um mero receptáculo das 
exper�ênc�as passadas de sua raça. Note o le�tor que, em-
bora as crít�cas agora d�scut�das refiram-se ao evoluc�on�s-
mo soc�ocultural determ�n�sta, retorna o argumento de que 
o cérebro (por sua organ�zação extremamente complexa) é 
a fonte das var�ações, e de que a consc�ênc�a ser�a a agên-
c�a que selec�onar�a um dos possíve�s processos neura�s 
em detr�mento dos dema�s processos concorrentes. Nesse 
ponto art�culam-se as d�scussões de natureza fis�ológ�ca, 
apresentadas anter�ormente, com questões de âmb�to ep�s-
temológ�co e soc�ológ�co ma�s geral. No Princípios de 
Psicologia, espec�ficamente no capítulo “Verdades neces-
sár�as e os efe�tos da exper�ênc�a,” James (1890/1983b) 
apresenta sua concepção acerca da cr�ação de �mportantes 
teor�as c�entíficas:

Toda concepção científica é, antes de qualquer coisa, uma varia-
ção espontânea no cérebro de alguém. Para cada concepção 
que se prove útil e aplicável, existem milhares de outras que 
perecem devido sua falta de valor. Sua gênese é estritamente 
aparentada com aquelas inspirações poéticas, ou com as máxi-
mas de sabedoria, das quais as variações cerebrais também são 
a fonte. Mas enquanto a poesia e a sabedoria (como a ciência 
dos antigos) são sua própria razão de ser, e não vão muito além 
disso, as concepções científicas devem provar seu valor sendo 
verificáveis. Tal teste é a causa de sua preservação, não de sua 
produção (pp. 1232-1233).
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Nessa passagem fica claro como James apl�ca o darw�-
n�smo sobre a gênese de �dé�as c�entíficas. Para ele, essas 
últ�mas or�g�nam-se na var�ação das �dé�as no cérebro do 
c�ent�sta, ev�denc�ando quão at�vo e transformador é o seu 
trabalho. O fundamental é que os testes, aos qua�s as con-
cepções c�entíficas são submet�das, são cond�ções de sua 
preservação, não de sua or�gem. Na verdade, a gênese das 
teor�as c�entíficas está na var�ação dos processos nos cére-
bros dos c�ent�stas. O darw�n�smo, no entender de James, 
tem o mér�to de separar essas duas esferas de causal�dade 
(or�gem e preservação); enquanto que o spencer�an�smo, 
com sua ênfase somente na pass�v�dade do ajustamento das 
relações �nter�ores às exter�ores, releva o papel at�vo dos 
c�ent�stas na produção do conhec�mento. 

Conclusões

Formado em Med�c�na, e a par das descobertas da F�s�o-
log�a de sua época, James cons�derava que o mecan�c�smo 
fis�ológ�co era coerente; no entanto, v�a na teor�a do autô-
mato consciente, d�gamos, apenas me�a verdade. De certo 
ex�stem le�s mecân�cas no que concerne o aparato cerebral, 
mas é prec�so também cons�derar a poss�b�l�dade de que 
haja eficác�a causal da consc�ênc�a sobre a sér�e de even-
tos fis�ológ�cos. Além d�sso, naquela época v�gorava uma 
forte tendênc�a determ�n�sta acerca da evolução, represen-
tada pela teor�a spencer�ana. James d�scordava desse t�po 
de abordagem evoluc�onár�a, part�cularmente em razão das 
pressupos�ções ét�co-mora�s engendradas por um determ�-
n�smo soc�ocultural.

O e�xo comum das cons�derações james�anas cons�ste 
na ace�tação do evoluc�on�smo darw�n�sta, que se base�a 
nos conce�tos de var�ação ac�dental e seleção. Em resumo, 
“de acordo com a nova e influente teoria evolucionária, 
James achava que o comportamento do homem e, em es-
pecial, a sua mente, deve ter alguma função para que a sus 
sobrevivência se justifique” (Marx & H�ll�x, 1978, p.193). 
Fo� essa perspect�va que capac�tou James a defender que 
a consc�ênc�a, embora cond�c�onada pela h�stór�a natural, 
poder�a �nfluenc�ar dec�s�vamente as ações dos �nd�víduos. 
A consc�ênc�a ter�a a função de selec�onar certos cursos de 
ação dentre as �númeras poss�b�l�dades oferec�das por um 
aparato cerebral complexo (K�nouch�, 2001). 

A ps�colog�a james�ana, ao �nfer�r a eficác�a causal da 
consc�ênc�a, fundamenta uma perspect�va d�st�nta da neuro-
fis�olog�a mecan�c�sta europé�a de então. O darw�n�smo, tal 
como James o entend�a, também fornec�a o dev�do mér�to 
aos grandes gên�os que construíram a h�stór�a humana, já 
que suas �dé�as e ações são cons�deradas como sendo var�a-
ções selec�onadas dev�do ao seu valor para a human�dade, e 
não apenas como conseqüênc�as de uma pretensa super�or�-
dade rac�al. Tal ênfase sobre o papel do �nd�víduo, que por 
s�nal é algo típ�co do pensamento norte-amer�cano, encon-
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tra �ndub�tável expressão na ps�colog�a james�ana, a qual, 
como mostrado, baseava-se nas �dé�as de Darw�n. 
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