
1 
 

UNIDADE 5: QUE É SER UN SER HUMANO 

 

UNIDADE 5: QUE É SER UN SER HUMANO .................................................................................................... 1 

ORGANIZADOR PREVIO .............................................................................................................................. 2 

1.       A pregunta pola esencia do ser humano. ................................................................................................... 3 

A.    A ANTROPOLOXÍA FILOSÓFICA E A ANTROPOLOXÍA CIENTÍFICA. ............................................................. 3 

B.    O PARADIGMA EVOLUCIONISTA: O SER HUMANO COMO PRODUTO DA EVOLUCIÓN. ........................... 4 

C.    A DIALÉCTICA NATUREZA – CULTURA. ESTÁ TODO NOS XENES? PODEMOS SER CANTO QUEIRAMOS 

SER? OS LÍMITES DA APRENDIZAXE, OS LÍMITES DA LIBERDADE HUMANA. ................................................... 8 

d.    A Antropoloxía cultural. Os límites culturais á liberdade humana. Hai uns universais culturais? .......... 19 

2.       A identidade humana á luz das achegas da Neurociencia. ...................................................................... 22 

Propostas opcionais de traballo ...................................................................................................................... 41 

VOCABULARIO: ........................................................................................................................................... 41 

a nosa selección de webs .................................................................................................................................. 42 

TÍTULO: LA FILOSOFÍA EN EL BACHILLERATO  .......................................... ¡Error! Marcador no definido. 

TÍTULO:  LA LECHUZA DE MINERVA. ............................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

TÍTULO : IDEASAPIENS ..................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

TÍTULO : HÉROES DEL PENSAMIENTO (PODCAST FILOSÓFICO DE EL VUELO DE ANTARES) . ¡Error! 

Marcador no definido. 

TÍTULO : FILOSOFIPODS ................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

TÍTULO  DAR QUE PENSAR - APUNTES DE FILOSOFÍA  .............................. ¡Error! Marcador no definido. 

DICCIONARIOS  ................................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

TÍTULO :DICIONARIO DE FILOSOFÍA DE GUSTAVO BUENO ..................... ¡Error! Marcador no definido. 

TÍTULO : DICCIONARIO DE FILOSOFÍA DE JOSEP FERRATER MORA ...... ¡Error! Marcador no definido. 

REVISTAS DE FILOSOFÍA ............................................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

TÍTULO : LA CAVERNA DE PLATÓN ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

TÍTULO : FILOSOFÍA HOY ................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

 

  



2 
 

ORGANIZADOR PREVIO 

Siniestro Total é un grupo de punk rock vigués formado no ano 1981, que aínda continúa existindo na 

actualidade, se ben os seus compoñentes teñen cambiado con respecto á formación inicial. Unha das súas 

populares cancións leva o título “Quen somos, de onde vimos, cara onde imos?”, tres preguntas que a 

humanidade leva formulando cando menos desde o inicio da filosofía. 

  

Podes escoitar varias versións en youtube con actuacións en directo da banda: 

https://www.youtube.com/watch?v=-GEnuQCEeiE (coa interpretación como vocalista de Miguel Costas). 

https://www.youtube.com/watch?v=xBJptFW3pDY (unha versión coa formación máis recente do grupo, na que 

canta Julián Hernández). 

Le agora a letra da canción (reproducimos a versión orixinal do grupo, en lingua castelá): 

¿Cuándo fue el Gran Estallido?  

¿Dónde estamos antes de nacer?  

¿Dónde está el eslabón perdido?  

¿Dónde vamos después de morir?  

¿Qué son los agujeros negros?  

¿Se expande el universo?  

¿Es cóncavo o convexo?  

 

¿Quiénes somos?  

¿De dónde venimos?  

¿Adónde vamos?  

¿Estamos solos en la galaxia o acompañados?  

¿Y si existe un más allá?  

¿Y si hay reencarnación?  

 

¿Quiénes somos?  

¿De dónde venimos?  

¿Adónde vamos?  

¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? 

 

 

¿Qué es el ser?  

¿Qué es la esencia?  

¿Qué es la nada?  

¿Qué es la eternidad?  

¿Somos alma?  

¿Somos materia?  

¿Somos sólo fruto del azar?  

¿Es fiable el carbono 14?  

¿Es nuestro antepasado el hombre de Orce?  

 

¿Quiénes somos? 

¿De dónde venimos?  

¿Adónde vamos?  

¿Estamos solos en la galaxia o acompañados?  

¿Y si existe un más allá?  

¿Y si hay reencarnación? 

 

 De acordo co que temos visto nas Unidades precedentes, cales destas preguntas poden ser 

consideradas propiamente filosóficas e cales científicas? 

 Hai algunha que estea relacionada coas crenzas relixiosas? 

 Trata de dar unha resposta a cada unha desas preguntas. Cres que mediante elas tes acadado unha 

resposta xeral satisfactoria ás tres grandes preguntas que dan título á canción? 

 Pensas que abonda coa ciencia para proporcionar pleno sentido á vida humana? 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-GEnuQCEeiE
https://www.youtube.com/watch?v=xBJptFW3pDY
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1.       A PREGUNTA POLA ESENCIA DO SER HUMANO. 

A.    A antropoloxía filosófica e a antropoloxía científica . 

 Que é ser un ser humano? É esta unha pregunta que aparece xa desde o alborexar da filosofía. O gran 

pensador grego Aristóteles (s. IV a. C.) deixounos unha definición que aínda hoxe é decote repetida: “O home é 

un animal racional”. E máis adiante salienta que, por selo, é tamén “un animal político”. 

Moitos anos despois, o filósofo francés Luc Férry e o biólogo da mesma nacionalidade Jean-Didier Vincent, 

dirán na súa obra conxunta Que é o home? 

“... o home só é, cando menos desde o punto da vista da ciencia, un ser natural, un animal máis.” 

Cuestionario: 

1. Como podedes ver, subliñan que así é “desde o punto da vista da ciencia”. Pero, tendo en conta o que 

temos visto nas Unidades precedentes sobre as relación entre ciencia e filosofía, credes que esta, a 

filosofía, pode lexitimamente proporcionar unha definición que contradiga á da ciencia? 

2. Reflexiona e propón a túa propia resposta debidamente argumentada: 

3. Decatádevos, en todo caso, de que ao formular a pregunta no inicio deste epígrafe non 

preguntabamos simplemente “que é un ser humano?” senón “que é ser un ser humano?” Que 

significación diferente atopades nestas dúas preguntas? 

4. Ser unha pedra, unha árbore, un cabalo ou unha casa non require outra cousa máis ca reunir as 

condicións que fan destes obxectos o que son. Ningún deles deixará de ser o que son mentres non 

haxa algo que os destrúa, sexa algunha acción exterior a eles ou o simple paso do tempo. Pero semella 

que, no tocante ao ser humano, si é posible contemplar determinadas circunstancias nas cales a 

condición humana pode perderse e así falamos dunha “acción inhumana”, un “comportamento 

deshumanizado” ou mesmo un “esforzo sobrehumano”, todos eles realizados por seres humanos. 

Acaso ao ser humano cómpre esixirlle algo máis para merecer o cualificativo de “humano”? Non lle 

abonda con “ser” sen máis, é dicir, con posuír as características biolóxicas que o definen como 

especie? 

Estas son preguntas que deberemos afrontar desde a perspectiva filosófica. Mais, previas a elas, non hai dúbida 

de que hai cuestións estritamente biolóxicas sobre a condición humana respecto das cales estamos obrigados a 

solicitar a colaboración da ciencia. Hoxe non é aceptable pretender facer unha Antropoloxía Filosófica 

prescindindo das achegas científicas. En consecuencia, teremos que comezar recollendo algunhas informacións 

básicas sobre o que a Antropoloxía Biolóxica di respecto da orixe da especie humana e as súas características. 

Por outra banda, máis recentemente, o estudo da organización social e as producións culturais deu lugar á 

chamada Antropoloxía Cultural e Social, que na actualidade constitúe tamén unha ciencia particular 

diferenciada. 

Que lle queda á filosofía? Das grandes preguntas que a paródica canción de Siniestro Total formulaba, moitas 

atopan unha resposta nos estudos científicos mais hai algunhas que persisten sen se deixar atrapar nas estritas 

marxes da metodoloxía científica sen que por iso a humanidade as desbote como inútiles. Esas serán, como 

veremos máis adiante, as que xustifiquen que aínda poidamos seguir falando dunha Antropoloxía Filosófica 

cuns contidos propios. 
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Cuestionario: 

1. Ao dicir que se rebelan contra a afirmación de que o ser humano é “só un animal” que entendes que 

se quere dar a entender? 

2. Pensas que ao rexeitar esa afirmación estarán a rexeitar tamén algunhas das definicións que temos 

visto anteriormente? 

3. Onde e quen cualificaba á especie humana como “especie elixida”? Elixida por quen? 

4. Por que a partir de Darwin se comprendeu que iso non era así? 

  

B.    O paradigma evolucionista: o ser humano como produto da evolución.  

 Cando o naturalista británico Charles Darwin publicou en 1859 a súa obra A orixe das especies causou unha 

gran conmoción, non só no eido dos estudos científicos. As súas teses evolucionistas viñan contradicir tanto as 

teorías daquela dominantes entre os seus colegas naturalistas (nome que adoptaban os biólogos, é dicir, os 

estudosos dos seres vivos) como a opinión case unánime da poboación, sustentada en vellas e moi influentes 

crenzas relixiosas. O evolucionismo darwinista opúñase ao fixismo de Linneo e Cuvier, as máximas autoridades 

científicas da materia naquela época, e ao creacionismo postulado polo cristianismo, a corrente relixiosa (tanto 

na súa variante católica como nas igrexas reformadas ou “protestantes”) máis influente no mundo occidental 

onde se debatían as novas ideas científicas. Fixismo e creacionismo eran concepcións compatibles entre si 

mentres que, pola contra, o evolucionismo viña contradicir a ambas as dúas. 

 fixismo afirma que todas as especies vivas hoxe existentes son idénticas a como foron cando 

apareceron por vez primeira na Terra, é dicir, son “fixas”, non están sometidas a ningún tipo de 

cambio evolutivo que permita o paso dunha especie a outra diferente. O fixismo admitía, con todo, 

No seu famoso libro ... O significado da evolución, George Gaylord Simpson, despois de explicar que a 

evolución non ten propósito, rebélase contra a afirmación de que por esa razón o home é “só un animal”. 

De entrada, para el ningunha especie animal é “só un animal”, porque todas teñen as súas propias 

singularidades que non comparten con ningunha outra especie. Pero a nosa é excepcional en moitos 

aspectos moi importantes. Somos a especie máis intelixente, que grazas á súa intelixencia (defínase como 

se defna) foi quen de ocupar todas as terras do globo e desenvolver unha tecnoloxía, para o bo e para o 

malo, para curar e para matar, pero que en todo caso pode modificar drasticamente a súa contorna e ata a 

biosfera enteira. 

... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... Aínda que no aspecto xenético somos uns primates moi próximos aos chimpancés e un produto da 

evolución, constituímos un tipo de organismo radicalmente diferente de todos os demais. Somos os únicos 

seres que se preguntan polo significado da súa propia existencia. 

Mais non nos deixemos agora levar por un exceso de triunfalismo, porque tamén é certo que desde o 

comezo das ideas científicas entre os gregos fixéronse moitos esforzos por situar á nosa especie de costas á 

natureza ou, peor aínda, por riba dela. De aquí proceden algúns dos grandes problemas que afectan á 

humanidade no momento presente. Só a partir de Darwin comprendeuse que non somos a especie elixida, 

senón coma di Robert Foley, unha especie única entre outras moitas, aínda que iso si, marabillosamente 

intelixente. 

Juan Luis Arsuaga e Ignacio Martínez (2006): La especie elegida. La larga marcha de La evolución humana. 

Booket, páxs. 426 e 429. 
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que no pasado puideron existir especies hoxe desaparecidas, o que explicaría o descubrimento de 

restos fósiles que non cabía atribuír ás especies coñecidas. 

 creacionismo afirma que todas as especies vivas foron creadas nun acto único por Deus tal e como 

hoxe son. En principio, o creacionismo relixioso tendía a interpretar a creación seguindo unha lectura 

literal, ou case literal, do texto bíblico (Xénese 1, 20 - 31), segundo a cal a creación das plantas, animais 

e primeiros seres humanos se tería producido nos días quinto e seis da creación, co cal se resistían 

tamén a admitir a aparición gradual das distintas especies que, en calquera caso, serían 

necesariamente fixas. 

 Contra isto, Charles Darwin aseguraba que as especies vivas, incluída a especie humana, se tiñan transformado 

ao longo de millóns de anos ata dar lugar ás variantes que hoxe coñecemos. Esa transformación teríase 

producido de acordo cun proceso evolutivo que podemos sintetizar da seguinte maneira (aínda que Darwin 

nunca o chegou a formular así): 

1. lei da variación reprodutiva: a combinación dos factores hereditarios dos pais producen variacións na 

súa manifestación nos fillos; canto maior sexa esa variación tanto maior será a capacidade adaptativa 

desa especie. 

2. lei do incremento xeométrico da poboación fronte ao incremento aritmético dos recursos (que 

Darwin tomou do economista Malthus): como os recursos alimenticios non medran na mesma escala 

en que o fai a poboación, chegará un momento en que non existan recursos para todos. 

3. lei da sobrevivencia dos mellor adaptados: só aqueles individuos que teñan herdado variantes 

favorables, fronte aos seus rivais na loita polos recursos escasos, acabarán sobrevivindo e xa que logo 

transmitindo esas variantes á súa descendencia mentres que as variantes non adaptativas tenderán a 

desaparecer. 

  

 Esta concepción evolutiva non só se opuña ao fixismo senón que tamén viña contradicir a formulada uns anos 

antes polo francés Lamarck, segundo a cal a evolución se tería producido a partir da herdanza dos caracteres 

adquiridos. Seguramente aínda hoxe moita xente entende o evolucionismo no sentido adaptativo lamarckiano 

e non no darwinista. As diferenzas son moi importantes: 

 No darwinismo non hai herdanza dos caracteres adquiridos. 

 A hipótese da herdanza dos caracteres adquiridos –refutada pola experiencia- converxe coa idea de 

que a evolución segue un proceso “progresivo” de mellora e mesmo pode facerse compatible con 

concepcións “finalistas”, coma se a evolución seguise unha determinada dirección premarcada. 

 A hipótese darwinista –a única compatible cos datos experimentais- exclúe calquera 

“intencionalidade” ou finalidade, senón que a evolución é froito do azar. 

Segundo haxa máis individuos de cada especie que nazan e teñan posibilidades de sobrevivir, e segundo, 

consecuentemente, haxa cada vez máis competencia por sobrevivir, darase que calquera ser, se cambia a 

si mesmo lixeiramente e de calquera xeito para o seu beneficio, terá unha maior probabilidade de 

sobrevivir, e polo tanto será "seleccionado de xeito natural". Dende o firme principio da herdanza, 

calquera variedade escolleita tenderá a propagar as súas novas e modificadas melloras. 

Charles Darwin (1859): A orixe das especies. Introdución. 
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Este coñecido esquema gráfico sobre o 

proceso evolutivo das xirafas amosa moi 

ben a diferenza entre os dous modelos 

evolutivos, o lamarckiano e o darwinista. O 

primeiro explica os pescozos longos das 

xirafas como produto do esforzo por 

acadar as follas das árbores, o que levaría a 

un estiramento progresivo dos pescozos 

dos pais que sería herdado polos fillos. O segundo afirma que conviviron individuos de pescozo curto e de 

pescozo longo loitando por acadar as altas follas cada vez máis escasas ata que só os de pescozo longo 

sobreviviron e en consecuencia só esa característica se transmite ás novas xeracións ata desaparecer toda 

presenza de xirafas de pescozo curto. 

Pero de que modo o azaroso proceso evolutivo darwinista explica o paso dunha especie a outra? En sentido 

estrito habería que dicir que non o explica. Darwin interpreta que a evolución actuaría dun modo moi lento, 

producindo pequenos cambios que nalgún momento terían provocado unha modificación dunha especie 

noutra. Haberá que agardar ata o desenvolvemento da xenética, a partir de comezos do século XX, para a 

aparición do concepto de mutación, segundo o cal certos “fallos”, por así dicir, na transmisión dos caracteres 

hereditarios producirían esas modificacións decisivas no cambio de especie. A actual teoría evolutiva, aceptada 

maioritariamente pola comunidade científica, é unha combinación das ideas darwinistas coas achegas da 

xenética e recibe o nome de Teoría Sintética da Evolución. 

  

Cuestionario: 

1. Comproba o uso do termo “evolución” en varios textos tomados de documentos de distinta 

procedencia (non todos de carácter científico) seleccionados de internet. Indica en que casos ese uso 

coincide coa concepción darwinista e en que casos non. 

2. Trata de analizar o modo en que se emprega a idea evolutiva nos documentais de carácter naturalista 

emitidos por televisión. Cres que en todos os casos se respecta a concepción darwinista? Advirtes 

fórmulas que denotan máis ben unha concepción lamarckista? Xustifica as respostas. 

 A polémica arredor do “deseño intelixente”  

Aínda que, como temos dito, a Teoría Sintética da Evolución ou neodarwinista se ten imposto na comunidade 

científica grazas ás numerosas probas empíricas que a apoian, a influencia das ideas relixiosas creacionistas 

segue ofrecendo resistencia, como proba a aparición da chamada “Teoría do Deseño Intelixente”. Segundo os 

Segundo Darwin a evolución non ten ningún propósito, non segue ningún deseño preconcibido, é 

simplemente oportunista, non se dirixe cara ningún ideal de perfección. Ou mellor dito, todas as especies 

(incluída a nosa) son igualmente perfectas, cada unha delas marabillosamente adaptadas aos seus hábitos 

de vida por obra da selección natural. Noutras palabras, a diferenza da selección artificial que o agricultor 

ou o gandeiro realiza cun fin determinado, a selección natural non ten obxectivos. Aínda que na linguaxe 

habitual (tamén no político e comercial) evolución significa cambio a mellor, en termos darwinistas 

evolución só significa cambio a secas. 

Juan Luis Arsuaga e Ignacio Martínez (2006): La especie elegida. La larga marcha de La evolución humana. 

Booket, páx. 37 
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defensores desta teoría, que pretende presentarse como tan científica como a evolutiva, é imposible que un 

proceso azaroso poida dar lugar a estruturas dunha complexidade tan sofisticada como a que se pode atopar 

nun órgano calquera dun ser vivo como, por exemplo, un ollo. É o que os defensores da Teoría do Deseño 

Intelixente chaman principio da “complexidade irredutible”. En realidade, non é senón unha variante dun 

argumento xa utilizado no século XIX polo gran detractor do darwinismo, o arcebispo de Canterbury William 

Paley: se eu atopo un reloxo nunha illa deserta non se me ocorre pensar que foi produto da evolución da 

propia illa senón que algunha vez nela houbo un ser humano; se iso pensamos dun reloxo, que non debemos 

pensar dun organismo vivo infinitamente máis complexo? 

Por outra banda, non só o creacionismo reclama a idea dunha orde que non podería ser explicada como 

produto azaroso da transformación evolutiva da materia do universo. A concepción evolutiva lamarckiana 

tamén se axeita mellor á concepción xeral de que o universo tivo que ser produto de algún tipo de designio ou 

deseño intelixente, unha idea moi viva ao longo de todo o pensamento filosófico occidental. Fronte a un e o 

outro modelos, o único que na actualidade é aceptado pola comunidade científica como compatible coas 

esixencias de rigor da propia ciencia é o que propón a chamada Teoría Sintética da Evolución, é dicir, o 

evolucionismo darwinista complementado coas achegas da xenética actual. 

  

Cuestionario: 

1. Procura o significado dos termos “materialismo”, “vitalismo”, “deismo”, “finalismo”, “transcendencia”, 

“principio antrópico”, “tautoloxía”. 

2. Cal é o argumento que, segundo o autor, é usado para xustificar as posicións finalistas coincidentes co 

principio antrópico? 

3. En que coincide este argumento coas teses do deseño intelixente e co deísmo? 

4. Por que Pascal Picq cualifica ese argumento como “bela tautoloxía cósmica”? 

5. Tendo en conta o que temos estudado sobre o criterio de demarcación entre o científico e o non 

científico, que xustifica que poidamos chamar científica á Teoría Sintética da Evoluciónn e non 

científica á Teoría do Deseño Intelixente? 

  

A concepción dinámica da vida en Lamarck fai intervir unha tendencia cara ao perfeccionamento, concepto 

filosófico non materialista ligado ao vitalismo, moi espallado nas ciencias da vida antes de que fosen 

chamadas historia natural ou bioloxía. Lamarck recolle o esquema da escada natural herdado de 

Aristóteles, retomado por san Tomé de Aquino e reavivado por Charles Bonnet e Leibniz no século XVIII, 

respectivamente un naturalista que se interesa polo desenvolvemento e un filósofo. 

Malia todo, o paso é franqueado axiña por quen recupera o deseño intelixente. O concibidor instaurou 

unhas leis trala creación da vida que, ao fío do tempo, se desenvolverá segundo un esquema preestablecido 

co Home como último resultado. Do lado da relixión, esta concepción transformista da vida concorda co 

deísmo. Do lado da filosofía, abraza todas as formas de finalismo e transcendencia. Do lado dos 

cosmólogos, correspóndese co principio antrópico: este en efecto postula que as constantes da física 

revelan unha precisión tal que debería conducir ata o Home. Pódese apreciar a inxenuidade do principio 

antrópico (ou do deseño intelixente): se as constantes físicas do Universo fosen diferentes, a súa evolución 

seríao tamén, e non tería habido homes. Porén os homes existen; logo as constantes foron finamente 

calibradas para que os homes aparecesen. Unha bela tautoloxía cósmica! 

Pascal Picq (2007): Lucy et l’obscurantisme. Odile Jacob. Páxs. 171 – 172. 
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C.    A dialéctica natureza – cultura. Está todo nos xenes? Podemos ser canto 

queiramos ser? Os límites da aprendiza xe, os límites da liberdade humana.  

 Segundo temos visto, a bioloxía proporciona unha primeira resposta á pregunta “de onde vimos”. O ser 

humano, como o resto das especies animais, procede da evolución de especies precedentes. Os antidarwinistas 

mofáronse mediante agresivas caricaturas da “ridícula idea” segundo a cal “o home viña do mono”, unha frase 

que Darwin nunca pronunciou e que ademais é falsa. A especie humana –homo sapiens- procede dunha 

especie de primates hoxe desaparecida, da que probablemente tamén proceden a maior parte das especies de 

primates –os “monos”- hoxe existentes. Non procedemos “dos monos” aínda que si temos ancestros comúns. 

Somos, logo, animais como, segundo temos visto, xa nos lembraba na súa definición Aristóteles. Porén, que 

implicacións debe seguirse deste recoñecemento da nosa común orixe biolóxica co resto do reino animal? 

Aristóteles salientaba que a propiedade específica que nos distinguía dos restantes animais era o logos, o que 

para os gregos significaba tanto a facultade do pensamento intelixente (a razón) como a palabra mediante o 

que se comunica ese pensar. Non continúa a ser certo, despois de Darwin, que a posesión da razón e da 

linguaxe nos separa dos restantes animais e mesmo nos sitúa por riba deles? 

  

Cuestionario: 

1. Estás de acordo coa contradición que establece o autor deste texto entre “humanismo” e darwinismo? 

Para responder a esta cuestión, procura unha definición de humanismo (podes atopar unha no 

glosario ao final da Unidade). 

2. Cres que é posible un humanismo compatible co evolucionismo darwinista? 

3. Coidas que a concepción antihumanista de John Gray cuestiona a definición aristotélica do ser 

humano como “animal racional”? Cres que cando menos cuestiona a distancia entre o “animal 

humano” e os restantes animais que a filosofía clásica preconizaba? 

A tradición filosófica predominante derivaba da propiedade “racional” do ser humano a súa dimensión 

cultural, que o distanciaría radicalmente do mundo animal. Os animais, segundo este esquema, son só 

“natureza” e incapaces de producir “cultura”. Con isto salientábase que a conduta animal é enteiramente 

resultado de disposicións instintivas e, polo tanto, non é libre. Isto explica que as producións enormemente 

complexas de certos animais cun alto grao de socialización, como as abellas ou as formigas, non difiran 

practicamente nada co paso do tempo. As colmeas construídas polas abellas de hoxe en día en nada se 

diferencian das que construían as súas predecesoras hai centos de anos. Pola contra, abonda con comparar as 

construcións arquitectónicas que caracterizan ás sociedades contemporáneas coas propias de sociedades 

Darwin amosou que os seres humanos son como calquera outro animal; os humanistas afirman que non. 

Os humanistas insisten en que se usamos os nosos coñecementos, podemos controlar o noso entorno e 

prosperar coma nunca antes. Mediante a tal aseveración, renovan unha das promesas máis dubidosas do 

cristianismo: a de que a salvación está aberta a todos. A crenza humanista no progreso non é máis ca unha 

versión secular dese artigo de fe cristián. 

No mundo que amosou Darwin, non hai nada ao que podamos chamar progreso. Con todo, para calquera 

persoa formada nas esperanzas humanistas iso resulta intolerable. Como consecuencia, as ensinanzas de 

Darwin teñen sido subvertidas e volveu cobrar vida o erro esencial do cristianismo: considerar aos seres 

humanos diferentes ao resto dos animais. 

John Gray (2006): En Contra el progreso y otras ilusiones. Paidós. Páx. 16 
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antigas para constatar que o ser humano non se limita a reiterar certos comportamentos instintivamente 

programados. 

A intelixencia propia da condición racional da humanidade consistirá xa que logo na capacidade de producir 

novas solucións a novos problemas mais mesmo tamén a de procurar solucións innovadoras aos vellos 

problemas. Aparentemente a actividade humana é libre, isto é, non está predeterminada por disposicións 

instintivas, como sería o caso dos animais. Esta é a idea que prevaleceu durante moito tempo e que ademais 

viña reforzada polo antropocentrismo de moitas crenzas relixiosas, nomeadamente as cristiáns (véxase a 

concepción antropolóxica cristiá máis adiante). 

 Liberdade e determinismo 

Mais dicimos “aparentemente” porque os estudos comparados sobre a vida animal e a humana tenden a 

contradicir esa concepción tradicional segundo a cal os animais serían puro instinto sen intelixencia e os seres 

humanos intelixencias libres. E isto en dous sentidos. Por unha banda, téñense observados comportamentos 

nos animais que segundo algúns merecen o nome de accións intelixentes e así fálase xa de intelixencia animal. 

E por outra, non poucos investigadores reducen o espazo da liberdade humana, que consideran condicionada 

por causas necesarias das que quen actúa non é consciente. 

En realidade, o determinismo é unha concepción filosófica que conta con amplos antecedentes na historia da 

filosofía. Chamamos “determinismo” á concepción segundo a cal na natureza (incluíndo nela aos seres 

humanos) todo está predeterminado, é dicir, todo é resultado obrigado dunha sucesión de causas necesarias 

de tal xeito que, se puidésemos acceder ao coñecemento desas causas e coñecésemos con exactitude a 

situación completa de canto existe neste momento, poderiamos reconstruír sen erro todo o que o precedeu e 

tamén todo canto seguirá. Polo tanto, poderiamos dicir, como fai o filósofo holandés do século XVII Baruch 

Spinoza, que a liberdade é tan só a ignorancia das causas. Isto é: eu, como calquera outro ser humano, imaxino 

ser libre porque ignoro as causas que me empurran a actuar como finalmente acabarei actuando, e como as 

ignoro penso que esa actuación é produto da miña libre decisión. 

   

O modelo determinista moderno inspírase na imaxe da natureza que nos proporciona a física newtoniana. Esta, 

en efecto, fúndase nunha serie de leis concibidas como leis deterministas, no sentido de que actúan 

producindo efectos necesarios. Nada escapa á lei da gravitación universal. Cando dicimos que un foguete 

lanzado ao espazo “escapou da atracción terrestre”, isto non quere dicir que “escape” da lei da gravidade 

senón que o foguete foi propulsado por unha forza superior á forza gravitatoria da Terra, o cal, desde logo, é 

congruente coas predicións da lei da gravidade. 

Poderiamos dicir que todas as ciencias modernas se inspiraron para o seu desenvolvemento no modelo 

newtoniano, o que implica que todas aspiraban a identificar causas necesarias que permitisen predicir coa 

maior exactitude os comportamentos futuros dos fenómenos. Tamén a bioloxía e, por suposto, a teoría 

evolutiva darwinista que se converteu no paradigma da ciencia biolóxica a partir de finais do século XIX. Xa 

vimos, con todo, que Darwin non chegou a formular unhas leis precisas (matemáticas) comparables ás de 

Newton e, por outra parte, fronte ao determinismo newtoniano no evolucionismo semella predominar o azar, 

o que só autoriza en todo caso a establecer probabilidades, nunca predicións exactas. 

Os seres humanos crense libres polo feito de teren consciencia das súas volicións e dos seus apetitos e 

desexos e porque non pensan, nin sequera coma nun soño, nas causas que os dispoñen a desexar e a querer, 

porque, simplemente, as ignoran. 

Spinoza: Ética, I, Apéndice. 
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Mais, aínda así, ben cedo as ideas darwinistas foron tomadas como referencia para extrapolalas tamén ao 

campo da vida social. Se a humanidade está sometida ás leis biolóxicas, por que supoñer que o comportamento 

do “animal humano” escapará a esas leis cando actúa en sociedade? E, non sendo así (o cal é obvio), por que 

non supoñer que os procesos sociais, incluídas todas as formas culturais, han ser resultado directo desas 

mesmas leis? Este é o problema que encerra a dialéctica entre Natureza e Cultura e que pode formularse 

mediante esta pregunta clave: son as leis biolóxicas capaces de explicar todos os comportamentos humanos, 

incluídos os culturais, ou pola contra estes últimos requiren explicacións diferentes porque van alén do simple 

determinismo biolóxico (se é que o tal existe)? 

  

Cuestionario: 

1. Como define o natural (ou “natura”) e o cultural o autor? 

2. Trata de identificar nos teus propios comportamentos cales son produto da “preprogramación” 

xenética e cales aprendidos. 

3. Cres que se pode dicir que nos seres humanos o natural pesa máis ca o cultural ou ao revés? 

4. Cal pensas que é a resposta que deste texto se deduce á cuestión de se os fenómenos culturais 

precisan de explicacións diferentes das que nos proporcionan as leis biolóxicas? 

  

O darwinismo social 

A concepción segundo a cal os comportamentos humanos, tanto individuais como sociais, están determinados 

por leis biolóxicas (evolutivas) foi denominada darwinismo social. Apoiándose nesa concepción, os darwinistas 

sociais defenderon, por unha banda, intervencións dirixidas a mellorar as calidades biolóxicas da especie 

humana para dese xeito mellorar a súa capacidade adaptativa (euxenesia); por outra, consideraban ou inútiles 

ou contraproducentes as actuacións dos poderes públicos tendentes a protexer aos individuos máis 

desfavorecidos porque equivalería a intentar evitar a acción das leis espontáneas da natureza. O defensor máis 

destacado do darwinismo social foi o británico Herbert Spencer (1820 – 1903). 

O individuo, interactuando co entorno, pode adquirir algunha información por si mesmo, por aprendizaxe 

individual. Mais a meirande parte da información de que dispón a herda dos demais. A información 

herdada de que dispón un organismo vivo pódelle ter chegado por dúas canles, pola canle xenética ou 

pola canle da aprendizaxe social. Todo o que o organismo sabe facer (nun sentido amplísimo, é dicir, é 

quen de facer) porque está xeneticamente preprogramado para facelo forma parte da súa natura. Todo 

o que organismo sabe facer, porque ten aprendido socialmente a facelo, constitúe a súa cutura. Falando 

de seres vivos, natura é información tansmitida xeneticamente; cultura é información transmitida non 

xeneticamente, senón por aprendizaxe social. 

Jesús Mosterín (1993): Filosofía de la cultura. Alianza Editorial. Páxs. 19-20. 

 



11 
 

  

Cuestionario: 

1. Procura información sobre Galton, Malthus e Spencer. 

2. A que se chama darwinismo social? 

3. Que é a euxenesia e que relación mantén co darwinismo social? 

4. Spencer afirmaba que as leis evolutivas se exercen non só sobre o ámbito biolóxico senón tamén 

sobre o social. Cres que esta é unha afirmación que se pode xustificar debidamente? 

5. A idea de Progreso que Spencer aplicaba aos procesos evolutivos, dedúcese necesariamente da 

evolución darwinista? 

 O darwinismo social foi utilizado ideoloxicamente a finais do século XIX e comezos do XX por movementos 

políticos contrarios a calquera política de igualdade social, como pode apreciarse no texto de Daniel Soutullo. A 

sociedade era concibida, deste xeito, como o espazo de loita pola supervivencia onde só os máis aptos (que 

rapidamente foron asimilados aos “máis fortes” e “os mellores”) deberían sobrevivir. As políticas igualitarias, 

ou mesmo calquera intervención proteccionista dirixida a axudar aos “débiles” sociais (fundamentalmente os 

pobres), non só quedaban descualificadas porque trataban de ir (inutilmente) contra as leis biolóxicas, senón 

que ademais eran consideradas como contraproducentes porque, ao protexer aos inadaptados (“débiles”), 

operaban como unha selección ao revés, permitindo que triunfasen non os “máis fortes” (“os mellores”) senón 

os “máis débiles” (“os peores”), o que conduciría á “dexeneración” da especie humana. 

 ACTIVIDADE DEBATE: 

Os detractores do Darwinismo Social axiña sinalaron que este caía nunha obvia contradición: se as leis 

biolóxicas se han cumprir necesariamente e ao se cumprir impoñen sempre “a lei dos máis fortes”, de ningún 

xeito podería producirse ningunha “dexeneración” ou, caso de se producir, esta sería consecuencia desas leis 

Ao termo darwinismo social téñenselle dado a miúdo usos distintos. Nun sentido amplo empregouse para 

referirse a calquera aplicación ás sociedades humanas dos conceptos evolutivos de Darwin. Neste sentido, 

a euxenesia sería unha forma de darwinismo social ... ... 

Con todo, o concepto de darwinismo social é utilizado tamén nun sentido máis restrinxido para aludir ás 

ideas de Herbert Spencer, sociólogo inglés contemporáneo de Darwin e Galton. (... ...) 

Spencer xa era evolucionista antes de que Darwin publicase A orixe das especies e a el débese a célebre 

frase da “supervivencia do máis apto”, que Darwin fixo súa como sinónimo de selección natural. As súas 

ideas evolucionistas non se referían soamente á natureza senón que as facía extensíbeis á sociedade e cría 

que esta última progresaba gracias á acción das forzas evolutivas. Defendía, neste sentido, que calquera 

intervención estatal era contraproducente, pois impedía que as leis evolutivas se despregasen para facer 

efectivo o desenvolvemento social. Como consecuencia, a lóxica do laissez-faire capitalista foi defendida 

por Spencer ata as súas últimas consecuencias e, como medio século antes fixera Malthus, opúxose á 

axuda estatal aos pobres porque “evitar a miseria” actual suporía unha miseria maior para as xeracións 

futuras. 

Na súa obra Estática social Spencer defendeu que a evolución era unha lei da natureza e da sociedade e 

que gracias á mesma os individuos tendían a adaptárense ás súas condicións de vida e, por conseguinte, a 

desenvolvérense e progresaren. O progreso era unha derivación inevitabel da evolución (...) para Spencer 

“o Progreso non é un accidente senón unha necesidade.” 

Daniel Soutullo (2001): Sobre clons e xenes. Edicións Laiovento. 
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necesarias e xa non cabería cualificala de “dexeneración” porque obviamente os sobreviventes, simplemente 

por teren sobrevivido, serían os “mellores” e os “máis fortes”. 

Concordas con esta crítica? 

 A ideoloxía racista axiña atopou no darwinismo social un alimento para as súas ideas. Agora non se trataría xa 

da “loita” entre individuos senón entre grupos raciais. Os nacionalismos étnicos (que entendían a nación como 

unha unidade racial) defenderon a interpretación da guerra entre nacións como guerra entre etnias, guerra 

inevitable porque sería expresión da mesma loita biolóxica pola supervivencia. As nacións vencedoras serían as 

nacións dos grupos étnicos “máis fortes”. Seguindo esa liña, xustificábase a agresiva política colonial dos 

Estados europeos en África e noutros continentes: os africanos, de “razas inferiores”, estaban destinados a 

sometérense ás “razas superiores” europeas. Esta ideoloxía atopou no nazismo a súa expresión máis extrema, 

que acabou conducindo á Segunda Guerra Mundial e á operación de xenocidio sistemático contra os xudeus 

nos campos de concentración e exterminio. 

 Documentate e opina. 

Procura información en Internet, ou por outras vías, sobre o concepto de “xenocidio”. 

 Os horrores do nazismo, documentados trala súa derrota, contribuíron ao desprestixio do darwinismo social. A 

idea dominante pasou a ser a de que as leis biolóxicas non podían ser extrapoladas sen máis ao ámbito 

sociocultural. Esa extrapolación equivalería ao que se coñece como a “falacia naturalista” ou paso do “é” ao 

“debe”. No ámbito da natureza rexen as leis biolóxicas (o que “é”) mais no social o ser humano dispón da 

capacidade para, sen negar a vixencia daquelas leis, o cal sería absurdo, establecer normas que corrixen ou 

atenúan os seus efectos. Levando ao extremo o “naturalismo” bioloxista, non deberiamos procurarnos 

medicinas para curar unha doenza porque sería opoñerse á “selección natural”. Na sociedade e na cultura non 

debatemos sobre o que “é” senón sobre o que “debería ser” segundo criterios de xustiza (ou outros criterios 

culturais: de beleza, de excelencia artística, de eficiencia, etc). Algúns autores chegaron a afirmar que, en 

efecto, o desenvolvemento sociocultural humano, que inclúe o perfeccionamento científico – técnico, ten 

liberado á especie humana dos condicionantes da selección natural. O ser humano ten conseguido construír un 

entorno artificial (as sociedades contemporáneas altamente tecnificadas) que en certo xeito o mantén á marxe 

do imperio do biolóxico. É isto certo? 

 A sociobioloxía 

Contra a idea de que o entorno artificial construído culturalmente teña situado ao ser humano fóra do alcance 

das leis evolutivas, ergueuse a partir dos anos oitenta a corrente chamada sociobioloxía, impulsada polo 

biólogo británico Edward O. Wilson. As súas ideas foron axiña interpretadas como un intento de recuperar o 

deostado sociodarwinismo. Mais pronto atoparon tamén seguidores (incluídos filósofos) e na actualidade 

podemos dicir que o debate se mantén aberto. 

No canto de explicar en detalle as ideas en disputa, preferimos seleccionar varios textos representativos de 

Wilson e dos seus detractores e propoñervos un debate entre eles. 

 ACTIVIDADE DEBATE: 

Texto A 
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Cuestionario: 

1. Que semellanzas e que diferenzas atopas entre o que se afirma neste texto e as ideas do chamado 

Darwinismo Social? 

2. De acordo coa resposta á cuestión precedente, cres que está ben fundamentado acusar á 

Sociobioloxía de ser continuadora do Darwinismo Social? 

3. Que cres que quere dicir E. O. Wilson ao afirmar que a maioría dos científicos sociais teñen negado a 

“existencia mesma da natureza humana”? Por que se terá producido esa negación? Pensas que pode 

estar xustificado facelo? Cales serían as consecuencias? 

4. Ademais da súa propia afirmación da existencia dunha “natureza humana”, o autor cita outras dúas, a 

das relixións tradicionais e a dos antropólogos. Trata de reflexionar sobre as semellanzas e diferenzas 

que hai entre as tres. 

5. Por que Wilson non está conforme con esas concepcións da “natureza humana”? Cal é a concepción 

que el propón? Cales son as consecuencias que se deberán derivar da mesma? 

Texto B 

A existencia mesma da natureza humana foi negada durante o último século pola maioría dos científicos sociais. 

Aferráronse ao dogma, malia a evidencia crecente, de que todo o comportamento social é aprendido e toda a 

cultura é produto da historia transmitida dunha xeración á seguinte. Os líderes das relixións conservadoras, en 

cambio, propenderon a crer que a natureza humana é unha propiedade fixa outorgada por Deus ... e que ha ser 

explicada ás masas polos privilexiados que comprenden os Seus desexos. (... ... ...) 

Coido que numerosas probas, que proceden de múltiples ramas do saber nas ciencias e as humanidades, 

permiten unha definición clara da natureza humana. Mais antes de a suxerir, permítame o lector que explique o 

que non é. A natureza humana non é os xenes que a sustentan. Estes prescriben as regras do desenvolvemento 

do cerebro, do sistema sensorial e do comportamento que producen a natureza humana. Nin tampouco non se 

poden definir colectivamente como natureza humana os riscos universais da cultura que os antropólogos teñen 

descuberto. [De seguido o autor cita “os setenta e sete comportamentos sociais compartidos por todos os 

centos de sociedades humanas” segundo compilou o antropólogo George P. Murdock nun estudo clásico do 

ano 1945] (... ... ...) 

(... ... ... ... ... ...) 

A natureza humana son as regularidades herdadas do desenvolvemento mental común á nosa especie. Son as 

“regras epixenéticas”, que evolucionaron pola interacción da evolución xenética e cultural que tivo lugar ao 

longo dun prolongado período na prehistoria profunda. Estas regras son os nesgos xenéticos na maneira en que 

os nosos sentidos perciben o mundo, a codificación simbólica mediante a cal representamos o mundo, as 

opcións que automaticamente nos abrimos a nós mesmos, e as respostas que atopamos que son máis doadas e 

gratificantes de facer. (... ... ...) 

Edward O. Wilson (2015): La conquista social de la Tierra. Debolsillo. Páxs. 225 a 228. 
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Cuestionario: 

1. Lewontin comeza facendo unha interpretación da Sociobioloxía partindo de citas literais dunha das 

primeiras obras de E. O. Wilson. Compara a concepción da natureza humana que lle atribúe coa que 

tes visto no texto precedente. 

2. Cales son os fundamentos da crítica a que Lewontin somete as ideas da Sociobioloxía? 

3. Cres que se trata dunha crítica debidamente fundamentada? 

E cales son eses universais humanos achados polos sociobiólogos?O mellor que se pode facer é dar unha 

ollada ao documento máis influente e que, en certo sentido, asentou as bases teóricas da sociobioloxía, 

Sociobiology: A New Synthesis de E. O. Wilson. O profesor Wilson dinos, por exemplo, que os seres humanos 

son adoutrinábeis. Di que “Os seres humanos son absurdamente fáceis de adoutrinar. É o que queren”. 

Caracterízanse por unha fe cega: “O home preferiría crer a saber”. Debemos salientar que esta afirmación se 

encontra naquilo que se chama un traballo científico, utilizado como manual universitario en todo o mundo, 

completado coas matemáticas da moderna bioloxía de poboacións, ateigado de observacións e feitos acerca 

do comportamento de todo tipo de animais, baseado no que a revista Time denominou “as leis de ferro da 

natureza”. Mais certamente, iso de que “o home preferiría crer a saber” está máis na liña da sabedoría de 

taberna. (...) Dise que a natureza humana, entre outras cousas, se caracteriza por unha malevolencia 

universal e un chauvinismo de familia: “os seres humanos teñen unha aguda conciencia das súas propias 

liñas de parentesco e da sú intelixencia para urdir intrigas”. A xenofobia, o medo aos estranxeiros, é parte da 

nosa bagaxe universal. “Parte do problema do home é que as súas respostas intergrupais aínda son bastas, 

primitivas e inadecuadas para as dilatadas relacións territoriais que a civilización nos impuxo”. Unha das 

consecuencias disto, dísenos, é que “as calidades humanas máis distintivas xurdiron ao longo da fase de 

evolución social que decorreu a través da guerra intertribal e do xenocidio”. E está aínda a cuestión da 

relación entre os sexos. A dominación e superioridade masculina son parte da natureza humana. Wilson 

escrebe que “entre os trazos sociais xerais dos seres humanos inclúense os sistemas de dominación agresiva 

dos homes sobre as mulleres”. A lista non está completa. Nen está é simplemente a visión peculiar dun 

sociobiólogo influente. As afirmacións de que a guerra humana, a dominación sexual, o amor á propiedade 

privada e o odio aos estranxeiros son universais humanos, encóntranse unha e outra vez nas obras dos 

sociobiólogos, sexan estes biólogos, economistas, psicólogos ou politólogos. 

(... ... ... ... ...) 

Na tona desta teoría da natureza humana está o compromiso ideolóxico obvio coa actual sociedade 

competitiva, hierárquica e empresarial. Porén, por debaixo, ocúltase unha ideoloxía máis profunda, a da 

prioridade do individual sobre o colectivo. A pesar do nome de sociobioloxía, non se trata dunha teoría da 

causalidade social mais de causalidade individual. Considérase que as características da sociedade son 

causadas polas propiedades individuais dos seus membros e dísenos (...) que estas derivan dos xenes deses 

membros. (... ...) 

(... ... ... ... ...) 

Afirmar, por un lado, que somos todos xeneticamente iguais en certos aspectos, que os nosos xenes son 

todopoderosos na determinación do noso comportamento e, ao mesmo tempo, observar que as persoas son 

diferentes entre si é profundamente contraditorio. 

Por último, as afirmacións de que os xenes fan que nos comportemos dunha maneira determinada nunhas 

circunstancias determinadas denuncian unha extraordinaria inxenuidade e ignorancia dos principios da 

bioloxía do desenvolvemento. (...) 

Richard Charles Lewontin (2000): A doutrina do ADN. A Bioloxía como ideoloxía. Edicións Laiovento. Páx. 69 

– 70, 72 e 76. 
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4. Que as ideas dunha teoría científica coincidan coas inclinacións ideolóxicas dunha determinada 

ideoloxía política é suficiente para considerar errónea á primeira? Pode esa coincidencia ser suficiente 

para considerar válida á segunda? 

5. Cal é o papel da herdanza xenética e cal o da cultura segundo Lewontin? 

6. Que consecuencias se seguirían se a concepción de Lewontin é a correcta? 

  

Racismo e dimorfismo sexual 

A cuestión da dialéctica entre Natureza e Cultura, como podes ver, condúcenos a unha pregunta radical: somos 

os seres humanos produto do determinismo biolóxico ou somos resultado das decisións culturais? Se fose o 

primeiro, a capacidade de intervención social para modificar a conduta individual das persoas sería moi 

limitada, o que implica (posto que os comportamentos sociais non serían senón a suma das condutas 

individuais) que teríamos que aceptar que moitas deficiencias que se teñen producido reiteradamente nas 

agrupacións sociais no pasado (agresións, violencias, guerras, inxustizas) seguirán producíndose no futuro por 

moito que nos desagraden e tentemos modificalas. Se fose o segundo, poderiamos imaxinar que un programa 

de acción social, fundamentalmente a través da educación, podería conseguir deixar atrás eses erros do pasado 

ata, por así dicir, construír un “home novo”. Para os primeiros, dos que os sociobiólogos son hoxe os seus 

representantes máis destacados, a natureza humana ofrece un límite que ningún programa de educación social 

pode modificar; para os segundos, a natureza humana é coma unha “folla en branco” sobre a cal a sociedade 

pode deseñar o seu futuro practicamente sen límites. 

Este é, en realidade, un debate ao que se leva enfrontando a filosofía case desde os seus inicios. Atribúese xa a 

Sócrates a idea de que a maldade humana é só froito da ignorancia e, en consecuencia, abondaría con abrir 

escolas para erradicar os malos hábitos das cidades. É o chamado intelectualismo moral (sobre o que 

volveremos máis adiante en 3.a) que en certo xeito aínda hoxe guía as concepcións penais nos países 

democráticos, orientadas a reeducar aos delincuentes e non só a castigalos. Semellaría logo sinxelo combater o 

determinismo bioloxista: abonda comprobar as melloras conseguidas nas sociedades máis avanzadas con 

respecto ás inxustas sociedades do pasado, constatando por exemplo os avances desde a Ilustración 

(movemento filosófico que encarnou a confianza na transformación mediante proxectos racionais dos 

individuos e das sociedades) ata os nosos días. 

Mais, por outra banda, é difícil negar que a idea de que a enxeñería social pode conseguir “fabricar” 

practicamente unha humanidade nova é culpable de algunha das catástrofes máis graves da que foi vítima a 

humanidade. Así, os excesos totalitarios de certos programas dos Estados comunistas, como o colectivismo 

forzado estalinista, a Revolución Cultural maoísta ou as matanzas xenocidas dos Khemers Vermellos 

camboianos. 

  

 ACTIVIDADE DOCUMÉNTATE: 

Procura información, en Internet ou por outras vías, sobre o estalinismo soviético, a Revolución Cultural 

chinesa e o xenocidio camboiano. 

 O debate semella, logo, situarnos nun punto de non doada solución. Aceptar o peso do determinismo biolóxico 

(que adoita atribuírse á interpretación sociobiolóxica) parece conducir a abandonar o optimismo ilustrado que 

prometía un futuro de incesante progreso nos avances da humanidade. Confiar na absoluta plasticidade dos 

seres humanos para, por así dicir, reinventarse mediante programas de melloras sociais pode acabar 
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conducindo a forzar aos individuos a seren o que non poden ser. U-los límites nesta dialéctica entre o natural e 

o cultural? 

Advírtase, en todo caso, que nos movemos no esvaradío territorio entre as leis físicas (a fisis dos gregos: o que 

é) e as leis sociais (o nomos: o que debe ser). Aínda que non nos gusten, mesmo aínda que nos parezan 

contrarias aos nosos ideais de xustiza, as leis que impón a natureza son as que son. Podemos pensar que non é 

xusta a doenza e a morte mais estamos obrigados a aceptar que forman parte da condición humana. Agora 

ben: é certo que existe un determinismo biolóxico, como vimos que atribuía Lewontin a Wilson, segundo o cal 

a diferenza entre homes e mulleres conduce a que aqueles e estas desenvolvan roles sociais distintos? 

Chamamos dimorfismo sexual aos caracteres biolóxicos distintivos de homes e mulleres, análogos aos que se 

dan nos restantes mamíferos. Este é un feito biolóxico indiscutible (aínda que tamén menos diáfano do que 

adoita pensarse). Pero este feito foi utilizado nas sociedades patriarcalistas, dominantes na maior parte da 

historia, para xustificar que homes e mulleres deberían ocupar funcións sociais distintas, dando así o paso do 

“é” ao “debe ser”. Os discursos feministas contemporáneos negan a lexitimidade dese paso. Acontece, por 

outra banda, que o desenvolvemento de novos recursos técnicos aplicados á medicina permiten mesmo 

modificar o que ata hai moi pouco era o espazo inalterable do biolóxico, transformando a un individuo nacido 

home ou muller nun individuo de outro sexo, porque este, malia as formas fisiolóxicas herdadas, se sentía 

“atrapado” nun corpo no que conscientemente non se recoñecía. 

Non debemos esquecer asemade que durante moitos anos tamén as diferenzas raciais foron 

instrumentalizadas a favor dun discurso político, primeiro polas potencias imperialistas occidentais, como 

sinalamos máis arriba, logo polo nazismo. A ninguén debe, logo, sorprender que os críticos do determinismo 

biolóxico (entre os que se atopan moitos biólogos) o denuncien como un reducionismo infundado e un intento 

de apoiar determinadas concepcións políticas xustificativas da desigualdade social mediante pretensións de 

cientificidade. 

De novo, pechamos este apartado propoñéndovos analizar tres textos que responden a opcións diverxentes 

sobre o peso do determinismo biolóxico. 

 

Cuestionario: 

1. De acordo co afirmado neste texto, existe un fundamento biolóxico para manter o concepto de 

“raza”? Por que? 

2. Responde este punto de vista a unha concepción de determinismo biolóxico? Por que? 

 

Ningún grupo é máis híbrido na súa orixe ca o dos europeos actuais, que son unha mestura de hunos, 

ostrogodos, vándalos do Este, árabes do Sur e indoeuropeos do Cáucaso. Na práctica tense establecido 

que as categorías “raciais” corresponden a grandes grupos de cor de pel, e todos os casos dubidosos son 

distribuídos neses grupos ou convertidos en razas novas de acordo co capricho do científico. Mais 

resulta que non importa demasiado como son asignados os grupos, porque as diferenzas entre as 

principais categorías “raciais”, sen importar como estean definidas, semellan ser pequenas. A 

diferenciación “racial” humana en realidade non vai alén da cor da pel. Calquera uso das categorías 

raciais debe procurar a súa xustificación nalgunha outra fonte que non sexa a bioloxía. 

R. C.Lewontin, S. Rose e L. J. Kamin (2013, 1ª ed. orix. 1984): No está en los genes. Crítica - Booket. Páx. 

174 
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Cuestionario: 

1. Por que a autora afirma que a muller é, de todas as femias mamíferas, a máis alienada e a que máis 

rexeita esa alienación? (Se non coñeces o significado da palabra “alienación”, procúrao nun 

dicionario). 

2. As diferenzas biolóxicas entre home e muller xustifican, segundo a autora, a xerarquía social do 

primeiro e a subordinación da segunda? 

A conclusión máis contundente deste exame é que ela, de todas as femias mamíferas, é a que está máis 

profundamente alienada, e a que rexeita de forma máis violenta esa alienación; en ningunha delas, o 

sometemento do organismo á función reprodutora é tan imperioso nin tan dificilmente aceptado: crises da 

pubertade e da menopausia, “maldición”mensual, embarazo longo e a miúdo difícil, parto doloroso e ás veces 

perigoso, enfermidades e accidentes son característicos da femia humana; diríase que o seu destino se fai 

tanto máis pesado canto máis se rebela contra el ao se afirmar como individua. Se a comparamos co macho, 

este aparece como infinitamente privilexiado (... ...). 

Estes datos biolóxicos son dunha extrema importancia, desempeñan na historia da muller un papel de 

primeiro plano, son un elemento esencial da situación (...). Pois, sendo o corpo o instrumento do noso apreixo 

do mundo, o mundo preséntase de maneira ben diferente segundo estea aprehendido dunha maneira ou 

doutra. (...) ... son unha das claves que permiten comprender a muller. Pero o que rexeitamos é a idea de que 

estes constitúan un destino predeterminado para ela. Non son suficientes para definir unha xerarquía de 

sexos; non explican por que a muller é a Outra; nin a condenan a conservar para sempre o papel subordinado. 

Simone de Beauvoir (2008): O segundo sexo. I. Os feitos e os mitos. Edicións Xerais de Galicia. Páxs. 95-96. 
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Cuestionario: 

1. En que consiste a “idea perigosa” de que fala o autor? Por que a cualifica de perigosa? 

2. A que chama “falacia” de Lewontin? Paréceche evidente o seu carácter falaz? Por que? 

3. Compara o que di neste texto Pinker co contido dos textos precedentes, de Lewontin, Rose e Kamin, e 

de Simone de Beauvoir. Cres que son compatibles entre si ou presentan contradicións? 

4. Steven Pinker é considerado un seguidos das teses da sociobioloxía de E. O. Wilson. Cres que pode ser 

cualificado de determinista biolóxico a xulgar por este texto? 

   

 

 

 

 

O ano 2005 asistiu a varias aparicións públicas da que preveo hase tornar na idea perigosa da próxima década: 

a de que grupos humanos poden diferir xeneticamente nos seus talentos e temperamentos medios. 

En xaneiro, o presidente de Harvard, Larry Summers, provocou unha tempestade cando citou investigacións 

que amosan que mulleres e homes teñen distribucións estatísticas non idénticas de capacidades cognitivas e 

de prioridades de vida. 

En marzo, Armand Leroi, biólogo do desenvolvemento, publicou un artigo de opinión no New York Times para 

refutar a teoría convencional de que non existen razas. (A teoría convencional comeza a ser coñecida como a 

falacia de Lewontin, segundo a cal, como a maioría dos xenes pode ser encontrada en todos os grupos 

humanos, os grupos humanos non difiren de todo. Mais os padróns de correlación entre xenes difiren, de 

facto, entre grupos, e diferentes aglomerados de xenes correlacionados corresponden ás razas principais, tal 

como son definidas polo sentido común). 

(... ... ...) 

Teñan ou non fundamento (as probas a favor das diferenzas entre xéneros ron razoablemente fortes, as 

favorables ás diferenzas raciais e étnicas sono bastante menos), estas hipóteses son consideradas 

amplamente perigosas. (...) Grandes segmentos da paisaxe intelectual foran reorganizados para tentar excluír 

estas hipótese a priori (a raza non existe, a intelixencia non existe, a mente é unha folla en banco preenchida 

polos pais). O medo subxacente de que a afirmación da existencia de diferenzas entre grupos poda alimentar 

fanatismos non é, está claro, desprovisto de fundamento. 

As ferramentas intelectuais para afastar o perigo están dispoñibles. “É” non implica “debía ser”. As diferenzas 

entre grupos, cando existen, teñen que ver con a media ou con a variación dunha distribución estatística, e 

non con homes e mulleres individuais. A igualdade política é un compromiso cos dereitos humanos universais, 

e con políticas que traten a persoas como individuos, e non como representantes de grupos; non é unha 

afirmación empírica de que todos os grupos son indistinguibles. ... ... 

Steven Pinker: “Os grupos humanos poden diferir xeneticamente nos seus talentos e temperamentos 

medios”. En Varios (2008): Grandes ideias perigosas. Tinta da Chima Ediçoes. 
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D.    A antropoloxía cultural. Os límites culturais á liberdade humana. Hai uns 

universais culturais? 

 

Cuestionario: 

1. Por que o heliocentrismo copernicano e o evolucionismo darwinista inflixen unha ferida ao “amor 

propio” da humanidade? 

2. Infórmate de quen foi Sigmund Freud e cales foron as súas principais ideas sobre a natureza da psique 

humana. Unha vez informado/a, explica por que esas ideas tamén poden ferir ao “amor propio” da 

humanidade. 

3. Coñeces o mito de Narciso? Se non é así, procura información. Entendes que esas tres feridas ao 

“amor propio” da humanidade poidan ser cualificadas de “feridas narcisistas”? 

  

Ás tres feridas sinaladas por Freud hai quen engade unha cuarta: a das concepcións materialistas da historia 

(como o marxismo) que, fronte á tendencia a crer que as formas de organización social e as innovacións 

culturais son produto de proxectos conscientes dos seres humanos, asegura que acontece máis ben o 

contrario: que son as ideas conscientes dos individuos o produto das determinacións sociais. Neste sentido, o 

determinismo biolóxico preponderante na Sociobioloxía podería ser substituído por un determinismo social no 

que deberiamos procurar as respostas tanto sobre a “esencia” da natureza humana como sobre os marxes de 

liberdade de que dispoñemos para construírmos o noso futuro. Aínda que non existe un paradigma unificado 

nos estudos da Atropoloxía Cultural (nin todos os paradigmas poden ser cualificados en rigor de materialistas), 

poderiamos dicir que a maioría das escolas deste campo científico coinciden en procurar determinadas 

constantes que poden ser identificadas en todas as sociedades humanas. Poderiamos atopar nesas constantes 

as respostas a aquela pregunta pola “esencia” do ser humano da que sería inútil querer escapar? 

 Ata aquí temos procurado na bioloxía unha resposta á pregunta inicial acerca “de onde vimos?”, e 

debatemos sobre o modo en que esa resposta condiciona tamén a que podemos dar sobre “cara onde 

imos?”. Quizais o noso futuro non estea determinado polas férreas leis da natureza, mais quere iso dicir que 

ese futuro é o simple resultado da decisión libre e consciente dos individuos? Como veremos de seguido, a 

idea da liberdade practicamente ilimitada da vontade humana debe moito ao concepto de “libre albedrío” 

que xeneralizou en occidente o cristianismo, pero está lonxe de ser unha concepción universal en todas as 

culturas. En certo xeito poderíase dicir que o cristianismo, ao situar ao ser humano como a “especie elixida” 

(no Antigo Testamento, o pobo xudeu era o “polo elixido” de entre toda a humanidade) reforza unha 

tendencia narcisista dos propios seres humanos, como sinalou o psiquiatra Sigmund Freud, pai da 

psicanálise. 

  

Sigmund Freud coidaba que a ciencia inflixira tres feridas ao amor propio da humanidade: a primeira, 

amosando que a Terra non era o centro do Universo, a segunda cando a bioloxía furtou ao Home o privilexio 

de ter sido obxecto dunha creación particular e posto en evidencia que pertencía ao mundo animal e a 

terceira, a psicanálise, naturalmente. Fronte a esta tripla revolución copernicana, a cuestión é entón: de 

onde ven este amor propio?De onde vén a idea verdadeiramente estraña do privilexio acordado aos homes? 

Un bo caso psicanalítico! 

Pascal Picq (2007): Lucy et l’obscurantisme. Odile Jacob. Páxs. 99 – 100. 
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Antes de tentar responder a esta nova pregunta, unhas indicacións moi breves sobre o que se adoita entender 

por Antropoloxía Cultural e sobre a súa historia. O inicio desta rama científica asóciase co impacto que tivo a 

difusión das ideas evolucionistas de Darwin. Neste sentido, podería dicirse que os primeiros antropólogos 

pretendían continuar as pescudas de Darwin onde el as tiña deixado na súa obra A orixe do home. Se o 

obxectivo desta foi demostrar a continuidade entre as restantes especies animais e a especie humana, do que 

se trataría sería de proseguir esa liña de continuidade evolutiva entre os primeiros animais humanos e os 

actuais. A Historia proporciónanos información sobre as civilizacións máis antigas a través da documentación 

escrita, pero estas constitúen só unha mínima parte da vida da humanidade: a especie homo sapiens sapiens 

calcúlase que aparece sobre a Terra hai non menos de 100.000 anos, mentres que os primeiros documentos 

escritos só o fan 4.000 anos antes de Cristo. Onde procurar, logo, datos sobre as épocas precedentes? 

Os primeiros antropólogos propuxeron a hipótese de que nos pobos que aparentemente permanecían alleos 

aos cambios introducidos polas grandes civilizacións históricas poderían atoparse as formas de vida que 

caracterizarían aos nosos primeiros antecesores. Estes pobos foron chamados por esa razón “pobos 

primitivos”, un nome obviamente inadecuado porque estes pobos non son (aínda hoxe existen algunhas, xa 

poucas, tribos vivindo en selvas como a amazónica, que manteñen costumes análogas ás estudadas polos 

primeiros antropólogos) nin máis “primitivos” nin menos contemporáneos ca nós. 

A primeira das grandes escolas antropolóxicas xurdiu no século XIX e é coñecida co nome de “evolucionista”, 

sendo os seus principais representantes Lewis H. Morgan (1818 – 1881) e Edward B. Tyler (1832 – 1917). Aínda 

que serán o “particularismo” de Franz Boas (1858 - 1942), que terá continuidade nos traballos de Ruth Benedict 

(1887 - 1948) e Margaret Mead (1901 - 1978), e o “funcionalismo” de Malinowski (1884 - 1942), Lévy-Bruhl 

(1857 - 1939) e Radcliffe-Brown (1881 - 1955), as correntes que proporcionaron os primeiros modelos 

metodolóxicos considerados científicos. Nos anos sesenta do pasado século o francés Claude Lévi – Strauss 

(1908 - 2009) foi o gran impulsor do “estruturalismo” e case simultaneamente, baixo influencia marxista, 

apareceu a escola “materialista” da que son destacados representantes, entre outros, Maurice Godelier e 

Marvin Harris. Este último ten polemizado abertamente coas teses sociobiolóxicas, como se pode observar no 

seguinte texto: 

  

 

A sociobioloxía é unha estratexia de investigación xeneticista que está algo afastada da racionalidade 

científica. Ocúpase dos efectos da natureza humana na cultura e trata de explicar as diferenzas e 

semellanzas culturais en relación co principio da eficacia biolóxica inclusiva ou selección de parentesco. Este 

principio fai fincapé na medición do éxito reprodutor de individuos estreitamente emparentados como clave 

da selección natural nas especies sociais. 

Non hai dúbida de que existe unha natureza humana. Mais é dubidoso que moitos dos riscos incluídos nela 

polos sociobiólogos se deban primordialmente á natureza no canto de á cultura. Riscos tales como o tamaño 

da familia, a evitación do incesto, a polixinia e a creación de vínculos entre os homes poden explicarse 

doadamente en termos de condicións infraestruturais e estruturais. Os sociobiólogos están equivocados ao 

crer que moitos riscos moi estendidos do complexo de supremacía masculina, que está culturalmente 

determinado, forman parte da natureza humana. A parte máis importante da natureza humana é a 

facultade simbolicamente mediatizada para a cultura e a actividade creadora. Este risco relega a un 

segundo plano a todas as demais tendencias xenéticas e fai da evolución cultural o principal modo de 

adaptación humana. 

Marvin Harris (1986): Introducción a la antropología general. Alianza Universidad. Páx. 548. 
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Cuestionario: 

1. Por que cres que o autor comeza afirmando que a estratexia de investigación da sociobioloxía se 

afasta da “racionalidade científica”. Para responder a esta cuestión, ten en conta o que foi explicado 

no seu momento sobre o método científico (Unidade 3). 

2. Sinala cales son os aspectos das teses sociobioloxistas que o autor deste texto critica, e cales os que 

acepta como fundados. 

3. Marvin Harris, como E. O. Wilson, afirma a existencia dunha “natureza humana”. De que xeito cres 

que iso limita a dimensión do cultural en relación coa vida dos individuos e da sociedade? Por que a 

“facultade simbólica” pode conceder un maior peso á “evolución cultural” nos procesos adaptativos 

humanos? 

O acento que a antropoloxía cultural materialista pon na facultade simbólica como a propiedade fundamental 

que, por así dicir, “separa” ao ser humano dos outros animais, coincide coa definición alternativa para “ser 

humano” que o filósofo Ernst Cassirer propuxo nos anos corenta: 

  

Cuestionario: 

1. Por que cres que o autor deste texto afirma que a totalidade das formas de vida cultural non caben 

baixo o termo “razón”? Trata de identificar algún exemplo de forma cultural que non pode ser 

cualificada de racional. 

2. Por que considera que a definición de ser humano como “animal racional” debe ser substituída pola 

de “animal simbólico”? 

3. Á luz do que levamos visto ata o de agora nesta Unidade, paréceche correcto ese cambio na 

definición? 

 Recapitulemos. A Antropoloxía Cultural materialista non acepta que as leis biolóxicas expliquen enteiramente 

a natureza humana. A dimensión simbólica do ser humano sería a propiedade definitoria da humanidade, 

propiedade que integra a capacidade de producir un discurso mediante o cal os humanos se comunican, 

comparten os seus proxectos e intencións e mesmo representan, por así dicir, unha “realidade” que non se 

reduce á realidade física inmediata. Agora ben, quere isto dicir que mediante eses proxectos simbólicos 

compartidos a humanidade dispón da capacidade de modificar a mesma realidade física e acomodala ás súas 

intencións? A esta pregunta respondía afirmativamente o idealismo humanista predominante en boa parte 

dos ilustrados. Mais o materialismo, sen chegar ao extremo do determinismo bioloxista, reduce a optimista 

confianza da Ilustración na libre capacidade dos seres humanos para deseñar o seu futuro segundo plans 

racionais. Os patróns culturais (formas familiares, hábitos alimenticios, modelos produtivos, instrumentos 

tecnolóxicos, crenzas relixiosas, modalidades artísticas ...) que caracterizan cada sociedade non serían senón 

resultado de procesos adaptativos ás diferentes condicións ambientais, que seguirían unha lóxica interna de 

todo independente da vontade consciente dos propios individuos. 

  

A razón é un termo verdadeiramente inadecuado para abranguer as formas de vida cultural humana en 

toda a súa riqueza e diversidade, mais todas esas formas son formas simbólicas. Xa que logo, no canto de 

definir ao home como un animal racional definirémolo como un animal simbólico. Deste xeito podemos 

designar a súa diferenza específica e podemos comprender o novo camiño aberto ao home: o camiño da 

civilización. 

Erns Cassirer (1997, 1ª ed. 1945): Antropología filosófica. Fondo de Cultura Económica. Páx. 49. 
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2.       A IDENTIDADE HUMANA Á LUZ DAS ACHEGAS DA NEUROCIENCIA. 

A.    O dualismo antropolóxico: alma e corpo. Somos corpo. 

  

Cuestionario: 

1. Que quere dicir “vida consciente”? Que implica a calidade de “ser consciente”? 

2. Reflexiona sobre a concepción distintiva do ser humano que ofrece o autor deste texto, relacionándoa 

coas concepcións que ata aquí temos analizado. 

A definición de “animal racional” e “animal simbólico”, aplicadas ao ser humano, adoita aparecer vinculada á 

condición de ser consciente. A “consciencia” é a propiedade de non só pensar racional e simbolicamente, 

senón tamén de se decatar de que se está pensando. A tradición filosófica que procede de Platón, e que 

continuará o racionalismo cartesiano, identifica esa propiedade coa “alma”, o “espírito” ou o “cogito” 

(conciencia pensante, do latín cogitare = pensar). Esta tradición, como veremos máis adiante, defende un 

“dualismo antropolóxico”, isto é, a idea de que o ser humano é a suma de dúas “substancias” diferentes: 

“alma” (onde reside a conciencia) e “corpo”. 

Porén, as correntes materialistas sempre negaron ese dualismo. Os seres humanos, segundo este enfoque, 

somos entes corpóreos e a dimensión espiritual non é outra cousa que a manifestación de determinadas 

propiedades dos corpos. Os desenvolvementos recentes das neurociencias veñen proporcionando novos datos 

sobre o funcionamento do cerebro e o sistema nervioso que parecen reforzar as posicións materialistas e fan 

difícil seguir sostendo as teses dualistas. Daniel C. Dennett é un filósofo estadounidense que ten extrapolado as 

conclusións das neurociencias ao campo da filosofía da mente dun xeito especialmente radical, como se pode 

ler neste texto: 

 

O home está dotado de razón, é vida consciente de si mesma; ten conciencia de si mesmo, dos seus 

semellantes, do seu pasado e das posibilidades do seu futuro. Esa conciencia de si mesmo como unha 

entidade separada, a conciencia do seu breve lapso de vida, do feito de que nace sen que interveña a súa 

vontade, de que morrerá antes que os que ama, ou estes antes ca el, a conciencia da súa soidade e da súa 

“separatidade”, do seu desvalemento fronte ás forzas da natureza e da sociedade, todo isto fai da súa 

existencia separada e desunida unha insoportable prisión. Volveríase tolo se non se puidese ceibar da súa 

prisión e estender a súa man para se unir nunha ou outra forma cos demais homes, co mundo exterior. 

Erich Fromm (2015, 1ª ed. castelán 1959): El arte de amar. Paidós. Páxs. 21 e 22. 

... ao longo dos séculos, os homes caeron na tentación de atribuír esas notables diferenzas [as asociadas 

coa elección de diferentes intereses e valores] a algún factor adicional –un alma-, situado nalgún sector do 

cuartel corporal. Ata non hai moito tempo, esa idea dun máxico ingrediente extra era a única explicación 

posible da conciencia que tiña algunha posibilidade polo menos de parecer sensata. Para moitos, de feito, 

a idea do dualismo é aínda hoxe a única concepción da conciencia que ten sentido, mais os científicos e os 

filósofos están de acordo en que o dualismo é falso; ten que selo. Cada un de nós está feito de robots 

mecánicos e punto: non hai ingredientes non físicos, non robóticos na receita dos seres humanos. 

Daniel C. Dennett (2006): Dulces sueños. Obstáculos filosóficos para una ciencia de la conciencia. Katz 

Editores. Páx. 17. 
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Cuestionario: 

1. Por que, segundo o autor, os seres humanos caeron na “tentación” de postular a existencia de 

“alma”? 

2. Por que afirma que a “idea do dualismo” é falsa? 

3. Que cres que querer dicir coa frase de que somos feitos “de robots mecánicos e punto”? 

  

Contra o que asegura Dennett, non é certo que todos os científicos e filósofos teñan abandonado o dualismo, 

aínda que certamente este xa non pode adoptar as formas que lle deron Platón e Descartes. Certamente 

Antonio Damasio, entre outros neurocientíficos, ao constatar a conexión causal entre modificacións no sistema 

neuronal (corporal) e modificacións nos estados de conciencia (o que a concepción tradicional chamaba “alma” 

ou “mente consciente” ou “eu”) deduce que non é posible continuar sostendo a hipótese da diferenciación 

substancial entre “corpo” e “alma”. Con todo, non poucos filósofos reaccionan cualificando de reducionistas 

teses como as de Dennett. Sen negar as achegas proporcionadas pola neurociencia, consideran que estas non 

explican a natureza específica da mente consciente, a que nos permite, como diciamos antes, pensar que 

pensamos, e ao tempo nos identifica como suxeitos pensantes, isto é, como un “eu” que se recoñece como tal. 

Un curioso argumento a favor desta teoría diferencial sobre a mente consciente é o dos zombis, que se pode 

resumir así: 

A hipótese do zombi 

Se fósemos, como di Dennett, simples robots mecánicos, nada nos diferenciaría dun “zombi”, isto é, un corpo 

sen alma (sen conciencia) ou, dito en palabras do filósofo David J. Chalmers, “alguén fisicamente idéntico a min 

pero que non ten experiencia consciente”. Aínda que cremos que os zombis non existen, podemos imaxinar 

perfectamente en que consistirían eses seres se efectivamente existisen. De feito, como é sabido, hai moitos 

filmes que relatan episodios de zombis (aínda que non temos por que concibir os zombis dos que aquí falamos 

idénticos aos deses filmes, porque o único relevante para nós é que son corpos que actúan como seres 

humanos pero carecen de conciencia). Se nós fósemos tan só robots mecánicos seriamos zombis, é dicir, a 

simple suma de conexións neuronais. Pero somos máis ca ese nó de cables e ese algo máis sería o que 

chamamos o “eu consciente”. 

Este é, de novo, un debate que continúa aínda aberto, como tantos outros. Se semella claro que na actualidade 

carece de sentido pretender facer unha filosofía sobre a mente humana unicamente mediante a tradicional 

introspección, isto é, a reflexión persoal sobre o propio pensar, resulta como mínimo discutible que esa 

filosofía da mente se deba reducir unicamente a tomar nota do que as neurociencias van descubrindo. Non 

faltan certamente autores que aseguran que o futuro da filosofía pasa por aceptar ser unha subdivisión do 

debate neurocientífico (e así hai quen fala mesmo de “neuroética”, “neuroestética”, etc.). Con todo, a posición 

máis estendida parece ser a de quen, aceptando que cómpre tomar en conta o que a neurociencia vai 

achegando, entende que facer da filosofía unha “neurofilosofía” é un novo reducionismo cientifista 

inaceptable. A estadounidense Patricia S. Churchland, introdutora do termo “neurocultura”, logo de 

preguntarse “se a neurociencia de algún xeito e algún día, podería substituír á propia filosofía”, responderá que 

non porque a filosofía “é o lugar perfecto para sintetizar resultados e integrar teorías que veñan de territorios 

diferentes” (cit. en Francisco Mora (2007): Neurocultura. Una cultura basada en el cerebro. Alianza Editorial). 
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 B.    O lugar das emocións. Adeus ao “animal racional”?  

Un punto no que as achegas neurocientíficas están contribuído a cuestionar vellos antagonismos nos que a 

tradición filosófica a miúdo caera é o referente á oposición entre “razón” e “emocións”. Esa concepción 

tradicional, que podemos cualificar de “intelectualista”, tense trocado nun lugar común que sen apenas 

decatármonos aplicamos á vida cotiá. Tomemos un sinxelo exemplo: 

 ACTIVIDADE DE REFLEXIÓN: 

Un caso de conflito entre o emocional e o racional (ou intelectual): Un profesor ou profesora observa que o 

alumno A e a alumna B manteñen un romance apaixonado que ao seu parecer está influíndo de xeito negativo 

na súa atención ás esixencias escolares. 

1. Trata de situarte na posición do profesorado. Como actuarías para conseguir que a relación emocional 

non altere os intereses académicos? 

2. Sitúate agora na posición do alumnado. Como reaccionarías ás chamadas de atención do profesor ou 

profesora? 

No esquema racional ou intelectualista clásico, veriamos nesa paixón un desvío emocional que o alumnado 

deberá controlar a favor das esixencias dos estudos. Neste esquema, as emocións aparecen como un inimigo 

que a razón debe, por así dicir, domesticar e mesmo, en certos extremos, negar. Pero, os traballos 

experimentais dos neurocientíficos demostran que as emocións xogan un papel moito máis determinante nas 

decisións racionais do que se viña crendo ata o de agora. En certo xeito, cabería dicir que “razón” e “emoción” 

non constitúen dúas dimensións da conduta humana, xa non enfrontadas, senón nin sequera rigorosamente 

diferentes ou escindidas. Seguindo o enfoque que as neurociencias nos proporcionan, tratar de obrigar a que o 

alumnado opte entre o interese emocional (a súa paixón privada) e o racional (os obxectivos de aprendizaxe 

que a escola lle marca), conducirá probablemente á, por así dicir, “derrota da razón” porque o que move a 

acción humana é sempre un construto emocional. Ese construto, con todo, non ten por que ser contraditorio 

cunha decisión racional porque, como xa dixemos, non existe a tal escisión entre “emoción” e “razón”, como se 

de dúas instancias separadas se tratase. A opción pola aprendizaxe racional, en consecuencia, só terá éxito na 

medida en que apareza vinculada a un interese emocional, isto é, na medida en que adopte a forma dun 

“querer saber”, porque todas as decisións, tamén as racionais, están asociadas a impulsos emocionais. 

Con todo, cómpre tamén manterse alerta fronte ao perigo dos “excesos emotivistas” (como as propostas das 

“emocións positivas”) que algunhas correntes inspiradas na moda da intelixencia emocional semellan 

alimentar. O neurocientífico Antonio Damasio ten advertido de que el nunca propuxo unha substitución do 

racional polo emocional: 

 

 

 

 

“O tema principal d’O erro de Descartes é a relación entre as emocións e a razón. ... aventurei a 

hipótese (coñecida como a hipótese do marcador somático) de que as emocións entraban na espiral 

da razón, e podían axudar no proceso de razoamento no canto de perturbalo sen excepción, que era a 

crenza común ... [mais] ... nunca insinuei que as emocións fosen un substituto da razón”. 

Antonio Damasio (2005): En busca de Spinoza: neurobiología de la emoción y los sentimientos. Crítica. 



25 
 

3.       A VISIÓN DO SER HUMANO A TRAVÉS DA HISTORIA 

 Temos visto ata aquí que as ciencias contemporáneas non nos proporcionan unha resposta inequívoca á 

pregunta que domina o ámbito da antropoloxía: que é ser un ser humano. A tradición filosófica identifica esa 

resposta na procura da “esencia”, isto é, a propiedade específica que diferenza ao ser humano de calquera 

outro ser e que o constitúe como tal. Acontece que a ciencia tende a desprezar esta cuestión da “esencia” 

como algo que, por situarse fóra do alcance da observación experimental, non é cientificamente relevante. É o 

que chamamos unha cuestión metafísica, o tipo de cuestións aos que a filosofía se ten dedicado ao longo de 

boa parte da súa historia. Fagamos logo unha ollada retrospectiva para reflexionar sobre as principais respostas 

que a tradición filosófica ten dado á pregunta pola esencia do ser humano, algunhas das cales xa teñen xurdido 

nalgún intre das notas precedentes. 

 a.      a visión grega 

  

Cuestionario: 

1. Relaciona as ideas defendidas neste texto coas posicións sobre a natureza humana que temos 

estudado ata aquí (dualismo antropolóxico, monismo materialismo, intelectualismo puro, emotivismo 

...). 

2. Compartes a valoración que Platón fai do corpo? 

3. Que opinas da concepción positiva que atribúe á morte? 

  

A distinción entre fisis e nomos. O convencionalismo sofista  

A distinción entre nomos e fisis é o punto de partida da concepción antropolóxica proposta polos filósofos 

gregos. A palabra grega fisis traducímola por “natureza”, isto é, o ámbito rexido polas forzas ou leis físicas 

(palabra que precisamente procede do grego fisis). Obsérvase que os seres humanos, a diferenza dos demais 

seres que compoñen o mundo natural ou físico, dispoñen da capacidade de producir cousas que non se 

reducen a ese ámbito, cousas que chamamos artificiais, que non é só o ámbito das cousas fabricadas 

(utensilios, vestiario, casas). Os seres humanos constrúen tamén a súa propia sociabilidade, é dicir, as regras 

mediante as cales organizan as relacións entre eles. A esas regras chamámolas “normas” (nomos en grego) ou 

leis. Estas, a diferenza das leis físicas, non obrigan necesariamente senón que son transgredibles, o que quere 

Dedúcese de aquí que os verdadeiros filósofos deben reflexionar e dicir: “Só hai un camiño para a razón, e 

mentres a nosa alma se atope contaminada polo corpo, nunca acadaremos a verdade, que é o noso 

auténtico desexo. O corpo constitúe un atranco para nós, pois debemos sostelo e aliviar as súas doenzas. 

Énchenos de paixón, de desexo, de temores, de ilusións e outras necesidades, que dificultan o noso camiño 

cara a sabedoría. O apetito corporal é o que provoca as guerras, as sublevacións, os combates, polo só 

desexo de amorear riqueza, e ao servilo, trocámonos nos seus escravos. Daquela, fáisenos difícil 

consagrarnos á filosofía, e se o intentamos nalgún intre de descanso, irrompe nas nosas investigacións, 

pertúrbanos e confúndenos, impedíndonos comprender a verdade”. Todo isto é proba evidente de que, se 

desexamos opinar sabiamente, debemos esquecernos do corpo e deixar que a alma enxergue todo por si 

mesma. Unicamente logo da nosa morte gozaremos do coñecemento total. 

Platón: Fedón. 
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dicir que poden ser obedecidas ou non. Dese xeito, o ámbito da fisis e do nomos opóñense entre si como o 

ámbito da necesidade e o da liberdade. 

Desta distinción séguense dúas preguntas: por que o ser humano debe limitar a súa liberdade obedecendo as 

leis sociais? E de onde tirar os fundamentos mediante os cales determinar que leis son as mellores? Os filósofos 

chamados sofistas foron os primeiros en proporcionar unhas respostas a estas preguntas. Para a maioría 

destes, a condición humana non é moi diferente da animal. Como acontece con estes, tamén os seres humanos 

aspiran a satisfacer os seus desexos e así seren felices. As mellores leis serán, logo, as que faciliten a obtención 

desa felicidade. Mais, dado que é imposible a unanimidade acerca do máis desexable para todos, porque uns 

individuos desexan unha cousa e outros outra, e o que maioritariamente procuran os cidadáns dunha cidade 

pode ser contrario ao procurado por outra, cómpre recoñecer que o establecemento das leis só pode ser 

resultado do acordo ou consenso entre os cidadáns. Non hai, logo, ningún fundamento obxectivo ou universal 

en base ao cal determinar a ideoneidade dunha lei, senón que toda lexislación –todo nomos- é resultado dun 

acordo ou convención. 

 O dualismo antropolóxico platónico e o universalismo 

Fronte ao convencionalismo e relativismo da antropoloxía sofista, Platón (427-347 a. C.) postula un claro 

universalismo. Retomando as dúas preguntas antes formuladas, poderiamos dicir que Platón respondería 

afirmando: debemos obedecer as leis precisamente porque somos humanos e o fundamento obxectivo das leis 

atoparémolo no máis específico da condición humana, isto é, na súa esencia. Porque, a diferenza dos sofistas, 

Platón si cre que o ser humano se diferenza radicalmente da condición animal. Esa diferenza reside na súa 

condición como composto de alma e corpo, o que temos denominado dualismo antropolóxico. 

En tanto que corpo, o ser humano coincide cos demais animais, pero en cambio a alma só lle pertence a el (os 

gregos en xeral admitían a presenza dunha “alma” como “principio de vida” en todos os seres vivos, pero a 

“alma racional” é exclusiva dos seres humanos). En consecuencia, non cabe pensar que a boa vida para os seres 

humanos sexa idéntica á que procuran os animais. A esencia do humano reside na razón, única facultade capaz 

de coñecer a verdade, discriminando entre o que é bo e o que é malo, fundamento das leis xustas. E posto que 

todos os seres humanos dispoñemos de razón, e esta é a mesma para todos, o bo e o xusto serán o mesmo 

para min e para o meu veciño, para o ateniense e para o espartano. É claro, xa que logo, que para Platón o 

relativismo sofista resultará inaceptable. 

Mais, sendo as cousas tan claras, como explica Platón que uns aproben como xusto algo que outros desprezan 

como inxusto? Para dar conta das discrepancias entre os individuos, distingue nas almas tres partes ou 

funcións: ademais da alma racional, hai unha concupiscible ou Apetito, que se deixa dominar polos desexos 

corporais (esta sería a máis próxima a “alma” animal) e finalmente unha irascible ou Cólera, que xoga un papel 

intermedio entre as outras dúas. Con esta teoría, proporciónanos por vez primeira unha visión do ser humano 

sometido a tensións ou conflitos internos ao propio eu. Non se trata, logo, tan só de contradicións entre os 

desexos de diferentes seres humanos, senón que dentro do propio individuo aparecen inclinacións 

contraditorias. 

A Sócrates, de quen Platón se consideraba discípulo, atribuímos o intelectualismo moral, segundo o cal toda 

persoa actúa baixo a pretensión de facer o ben, e sendo ese ben o mesmo para todos, cómpre concluír que a 

maldade non é outra cousa ca ignorancia. A maneira de combater o mal será logo instruír ao ignorante. 

Abramos escolas e pecharemos os cárceres, podería ser o lema deste optimismo intelectualismo. Pero o que 

cre descubrir Platón é que por desgraza existen persoas resistentes a todo intento de instrución. Pensa o 

discípulo de Platón que hai tres grandes tipos de seres humanos, que el denomina de “alma de bronce” (que 

serían a maioría), de “alma de prata” (en menor número) e de “alma de ouro” (unha minoría). Aínda que todos 

dispoñen das tres funcións que vimos antes, tan só os últimos son quen de someter as funcións inferiores á 

superior, que é a razón, mentres que os de alma de bronce apenas son quen de controlar a función 
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concupiscible e os de prata a irascible. Por tanto, a maioría dos individuos nunca serán quen de colocar o 

conxunto das súas inclinacións baixo a xerarquía do racional. Tan só a minoría de alma de ouro estará en 

condicións de acadar o coñecemento verdadeiro que lle permitirá guiar as súas accións cara o ben, e só de 

entre esa minoría deberán seleccionarse os gobernantes encargados de establecer unhas leis xustas. 

Vemos, logo, que o dualismo antropolóxico platónico deriva nunha concepción elitista dos seres humanos, no 

sentido de que só uns poucos dispoñen desde o seu nacemento das condicións para desenvolver plenamente a 

súa esencia racional. Porén o elitismo platónico non debe confundirse cunha modalidade de racismo ou 

clasismo. Ben ao contrario, Platón defendía que un Estado xusto debe ofrecer a todos os individuos, con 

independencia da súa procedencia familiar e mesmo do seu sexo (o que resultaba particularmente 

revolucionario nunha sociedade como a grega, que negaba ás mulleres todo dereito a participaren na vida 

política), idénticas posibilidades para demostrar a súa auténtica valía ou, o que é o mesmo, de que tipo era a 

súa alma. Deberían ser as institucións educativas as encargadas de efectuaren esa selección e, a partir dela, 

determinar que lugar debería ocupar cada individuo na sociedade: os de alma de bronce, o dos produtores ou 

traballadores; os de alma de prata, o de militares; os de ouro, o de lexisladores e gobernantes. É obvio que, 

segundo isto, a teoría platónica resulta incompatible cos principios da democracia, que si defendían os sofistas, 

un problema sobre o que volveremos na Unidade destinada a esta temática. 

Queda aínda por analizar unha importante derivación do dualismo platónico, que atopará gran resonancia no 

pensamento posterior, moi particularmente no cristianismo. Trátase do desprezo ao valor do sensorial e, en 

xeral, a todo o relativo ao que depende do corpo, fronte á superioridade do espiritual ou propio da alma. Como 

ademais esta alma para Platón é inmortal (e mesmo eterna, isto é, non só non morre co corpo senón que 

preexistía antes de habitalo), a morte deixará de ser vista coma un mal ou unha carencia, para ser contemplada 

como unha auténtica liberación. En realidade, só despois da morte esa alma pode desenvolverse na súa 

plenitude, porque se libera das dependencias que lle impón o cárcere do corpo. 

Este rexeite do sensible e o corpóreo atenuarase na filosofía do discípulo de Platón, Aristóteles (384 – 322 a. C.) 

quen, con todo, mantén algunhas das liñas centrais do pensamento antropolóxico do seu mestre: a razón como 

propiedade definitoria da esencia humana (e de aí a definición do ser humano como “animal racional”) e a 

concepción universalista do ben e do xusto. Por ser racional (zoon logikon) o ser humano é tamén un “animal 

político” (zoon politikon), o que quere dicir que a súa sociabilidade forma parte da súa natureza orixinaria, 

minguando así a distancia entre a fisis e o nomos dos sofistas. Os humanos non poden desenvolverse plena e 

satisfactoriamente (seren virtuosos e felices) senón como cidadáns, é dicir, en cooperación con outros cidadáns 

e comprometéndose na deliberación, aprobación e respecto das mellores leis para a cidade. 

 O helenismo cosmopolita 

Chamamos helenismo ao período de difusión da cultura e a paideia (educación) gregas a partir do 

expansionismo militar do imperio de Alexandre o Grande. Este período supuxo tamén a quebra da práctica 

política centrada na polis, que articulaba a concepción antropolóxica desde os sofistas a Aristóteles. Con 

Alexandre desaparece a escisión entre “gregos” (quen compartían a lingua e a cultura gregas, únicos aos que se 

reservaba a calidade de cidadáns) e “bárbaros” (falantes doutras linguas). Ábrese paso a idea cosmopolita, isto 

é, a posibilidade dunha cidadanía universal, homes e mulleres rexidos por unhas mesmas leis malia a súa 

procedencia étnica diversa. Mais simultaneamente, e especialmente trala morte de Alexandre, debilítase a 

participación activa do cidadán na vida política da cidade e consecuentemente a súa influencia directa na 

discusión e aprobación das leis. Isto tradúcese, no plano antropolóxico, nunha imaxe do ser humano máis 

pesimista e individualista, no sentido de que as grandes escolas helenistas (estoicos, epicúreos, escépticos, 

cínicos) abandonan a confianza en que os cidadáns poidan construír unha cidade (ou Estado) xusta. Non cabe 

agardar que a vida boa apareza como resultado das boas leis. Por iso, é lexítimo e o máis racional procurar a 
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felicidade individual. O individualismo das escolas helenísticas facilitará o posterior espallamento da idea de 

salvación persoal que, como veremos, caracteriza ao cristianismo. 

Por outra banda, aínda que a concepción dualista (división corpo-alma) seguirá presente entre os estoicos, 

adquire forza un monismo materialista que, co atomismo de Epicuro e a súa escola, chegará a acadar unha 

influencia que persistirá durante o período romano, con Lucrecio (94 a.C. circa- 53 a.C ) como última gran 

figura. Para esta escola, a alma ou mente (psique en grego) non constitúe ningunha entidade separada do 

corpo senón unha manifestación ou propiedade deste. Negan consecuentemente a inmortalidade da alma e 

reclaman procurar nesta vida corpórea (a única existente) a plena realización como seres humanos. Coa 

irrupción do cristianismo na filosofía, e a súa imposición como dogma limitador do pensar, o materialismo 

epicúreo pasará a ser contemplado como epítome máximo do filosofar máis desviado ou mesmo depravado. 

  

B.      O pensamento medieval  

 

Cuestionario: 

1. A autora representa a alma mediante a metáfora dun castelo. Trata de explicar o significado que cabe 

atribuír a esa figura metafórica. 

2. Por que afirma que pola nosa culpa non entendemos o que somos? 

3. Encontras algún antecedente da relación corpo – alma que se deduce desa representación metafórica, 

nas concepcións antropolóxicas antes vistas? 

 A nova concepción do corpo e a alma 

Durante a Idade Media, a filosofía, e con ela a antropoloxía, pasa a ser estreitamente debedora da relixión. No 

ámbito occidental, ao que nos cinguiremos, a relixión dominante é a cristiá, aínda que non se pode desdeñar a 

evidente influencia das outras dúas grandes relixións monoteístas: o xudaísmo e o islamismo. Deixando de lado 

matices que aquí non podemos contemplar, as tres relixións coinciden en compartir a concepción dualista 

herdada de Platón. A filosofía cristiá é, de feito, en gran medida a mesma filosofía grega cristianizada, é dicir, 

adaptada para que resulte compatible con –e mesmo posta ao servizo de- o ideario relixioso cristián. Os 

primeiros filósofos cristiáns recorreron inicialmente a Platón como principal referencia, aínda que a partir do 

século XIII, baixo a autoridade de Tomé de Aquino, o referente pasará a ser o discípulo (e tamén crítico) de 

Platón, Aristóteles. Xa que logo, en toda a filosofía cristiá persistirá o dualismo antropolóxico, coa división entre 

alma e corpo e a xerarquía a favor da alma, na que se fai residir a capacidade racional. A distinción entre a 

Non é pequena mágoa e confusión que pola nosa culpa non nos entendamos a nós mesmos nin saibamos 

quen somos? Non sería gran ignorancia, miñas fillas, que preguntasen a un quen é e non se coñecese nin 

soubese quen foi o seu pai, nin súa nai, nin de que terra? Pois se isto sería gran bestialidade, sen 

comparanza é maior a que hai en nosoutras cando non procuramos saber que cousa somos, senón que nos 

detemos nestes corpos e así, a vulto, porque o temos oído e porque nolo di a fe, sabemos que temos almas; 

mais que ben pode haber nesta alma ou quen está dentro desta alma ou o gran valor dela, considerámolo 

poucas veces, e tense así en tan pouco conservar tanta fermosura. Váisenos todo na grosería do engaste ou 

cercado deste castelo, que son estes corpos. Pois consideremos que este castelo ten (...) moitas moradas, 

unhas bo alto, outras no baixo, outras aos lados, e no centro e metade de todas estas ten a máis principal, 

que é onde pasan as cousas de moito segredo entre Deus e a alma. 

Teresa de Jesús (1998): Las moradas del castillo interior. Edimat, páx. 36. 
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unidade “substancial” que preconiza o aristotelismo e a escisión de substancias do platonismo consideramos 

que aquí resulta escasamente relevante e, en todo caso, a ambigüidade de Aristóteles respecto da 

inmortalidade da alma desaparece por completo nos seus intérpretes cristiáns: a alma é indubidablemente 

inmortal, pois esta idea constitúe parte esencial do dogma. A novidade é que esa inmortalidade exclúe a 

eternidade da concepción platónica e por tanto tamén a teoría da transmigración das almas: a alma comeza a 

súa vida co acceso ao corpo, no que habitará durante a súa vida terrea. Hai plena coincidencia co platonismo, 

en cambio, na valoración da morte como unha liberación, trala cal a alma poderá acadar a súa plenitude nunha 

vida incorpórea na que, dependendo dos méritos contraídos durante a vida terrea, poderá acceder ao encontro 

directo con Deus ou sufrir unha condea. 

Mais é na diferente valoración da razón onde, sen dúbida, aparece unha distancia clave entre o cristianismo e a 

filosofía grega. Esta, en xeral, non só consideraba a razón como o atributo esencial do ser humano senón 

tamén a súa guía suprema. Pola contra, o cristianismo introduce unha radical desconfianza respecto da razón. 

O ser humano, creado a imaxe e semellanza de Deus (é a alma racional a parte en que esa semellanza se 

cumpre, posto que Deus é incorpóreo), trala “caída” provocada polo pecado orixinal de Adán e Eva, non pode 

con só as súas propias capacidades racionais erguerse ata acadar a verdade, senón que precisa a contribución 

indispensable da fe e a graza divina. Por isto, poderá dicir Ernst Cassirer que se chega así a... 

 

 Esta desconfianza na razón, introduce un irracionalismo que, en xeral e nesa dimensión, non se tiña dado na 

filosofía precedente. 

Por outra parte, xunto á racionalidade, a outra condición que a filosofía grega clásica (ata a crise da polis co 

helenismo) salientaba como esencial no ser humano era a sociabilidade. A conquista da felicidade ou da vida 

boa, fin que procuran os actos humanos racionalmente guiados, non pode ser acadada, segundo a 

interpretación clásica grega, mediante a acción illada dun individuo senón na integración dentro da vida da 

cidade. Fronte a isto, o cristianismo propugna a salvación individual, é dicir, a procura por parte de cada 

individuo da súa propia santidade. Isto non debe ser interpretado no sentido de que a moral cristiá obrigue a, 

ou nin sequera favoreza, condutas asociais ou insolidarias, senón exclusivamente que, para o cristián, a figura 

do home santo que se salva rodeado da perversión e maldade de toda a cidade na que habita, non resulta 

escandalosa, como o sería para un grego do período clásico. En consecuencia, a elección da vida retirada, 

mesmo radicalmente illada, do eremita (monxe que vivía en soidade, de costas á sociedade, dedicado en 

exclusiva á oración) é loada e situada como ideal de vida que, nun grao ou outro, compartiron a maioría das 

ordes monásticas medievais. 

 O libre albedrío, nova concepción da liberdade 

Aparece logo unha nova valoración da subxectividade e da liberdade. O libre albedrío é unha propiedade que 

Deus concede aos seres humanos e que lles proporciona a máxima dignidade. Por ela, cada ser humano se fai 

merecedor da salvación eterna, pero tamén por ela é libre para escoller o mal –pecar- e daquela farase 

merecedor de castigo. Fronte ao intelectualismo moral dominante, segundo vimos, na tradición filosófica 

grega, o cristianismo introduce o voluntarismo, que reinterpreta o concepto de liberdade individual nun 

sentido novo. Lembremos que, de acordo co intelectualismo, quen acada a sabedoría acada por iso mesmo a 

virtude (o sabio, por selo, é tamén bo) e, xa que logo, só aqueles que non son quen de guiárense pola razón son 

... unha subversión de todos os valores mantidos pola filosofía grega. O que nun tempo pareceu ser o 

privilexio sumo do home aparece agora como o seu perigo e tentación; o que constituía o seu orgullo resulta 

a súa humillación máis fonda. 

Ernst Cassirer (1999): Antropología filosófica. Fondo de Cultura Económica. Páx. 27. 
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arrastrados cara ao mal. En cambio, o voluntarismo cristián fai aceptable a figura do home sabio e 

simultaneamente malvado. E máis, a desconfianza que o cristianismo introduce respecto da razón, sitúa baixo 

sospeita todo individuo que cre poder guiar a súa vida sen a contribución da fe relixiosa. O mito tardomedieval 

de Fausto, que posteriormente o romanticismo consagrará (a última gran versión será a de Goethe), expresa 

perfectamente esta concepción: Fausto, un sabio entregado ao cultivo da razón, decide asinar un pauto co 

diaño, polo que lle entregará a súa alma, a cambio de conseguir saber, praceres, riqueza e unha longa vida. 

Os primeiros líderes do cristianismo eran moi conscientes da oposición entre as ideas que eles defendían e as 

que caracterizaban a filosofía grega, como pon de relevo este texto de Paulo de Tarso: 

 

Cuestionario: 

1. Quen son os perdidos (“os que se perden”) e os salvados (“os que se salvan”)? 

2. Por que o autor opón a procura da sabedoría dos gregos coa actitude dos cristiáns? 

3. Cal é o lugar que reserva para a sabedoría? 

4. Paréceche compatible esa actitude coa que na primeira Unidade identificamos coa propia da filosofía? 

  

En conclusión, a antropoloxía cristiá proporciónanos unha imaxe do ser humano esencialmente dependente. 

Incapaz de atopar respostas por si mesmo, xa non escéptico senón alertado contra a confianza na soa guía da 

razón, a relixión reclama ao crente procurar fóra desa guía o sentido da propia existencia. Ese sentido só pode 

residir en Deus, cuxa presenza salvífica non é accesible á razón senón á fe. O acceso á divindade pode, con 

todo, atoparse no interior da propia alma como singularmente propón o misticismo (véxase o texto de Teresa 

de Xesús), mais en todo caso será sempre un acceso que require servirse de apoios que ultrapasan o ámbito 

restrinxido da razón. 

C.       O humanismo renacentista 

Chamamos humanismo a un movemento intelectual que xorde durante o Renacemento (séculos XIV e XV) 

nalgunhas cidades italianas, para logo espallarse por toda Europa. O humanismo proclama a recuperación do 

vello ideal clásico (aquí “clásico” debe ser entendido como propio da cultura greco-romana) a través da lectura, 

coñecemento e imitación dos grandes autores. E non só dos textos porque, aínda que os primeiros humanistas 

foron mestres dedicados ao estudo das obras literarias e filosóficas dos clásicos latinos e gregos, que propuñan 

como modelos a seguir polos autores contemporáneos, a súa influencia contribuíu a que se erixise como 

modelo tamén para pintores e escultores. En certo xeito, a reacción humanista implicaba o recoñecemento da 

superioridade dos antigos, especialmente no eido das artes, e como consecuencia incorporaba tamén un xuízo 

Pois a predicación da cruz é unha necidade para os que se perden: mais para os que se salvan –para 

nosoutros- é forza de Deus. Porque di a Escritura: Destruirei a sabedoría dos sabios, e inutilizarei a 

intelixencia dos intelixentes. U-lo o sabio? E o douto, ulo? U-lo o sofista deste mundo? E logo non aparvou 

Deus a sabedoría do mundo? De feito, como o mundo mediante a súa propia sabedoría non coñeceu a 

Deus na súa divina sabedoría, quixo Deus salvar os crentes mediante a necidade da predicación. Así, 

mentres os xudeus piden sinais e os gregos procuran sabedoría, nosoutros predicamos un Cristo 

crucificado: escándalo para os xudeus, necidade para os xentís; mais para os chamados, o mesmo xudeus 

ca gregos, un Cristo, forza de Deus e sabedoría de Deus. Porque a necidade divina é máis sabia ca 

sabedoría dos homes, e a febleza divina é máis forte cá forza dos homes. 

San Pablo: Corintios 1, 1, 18-25. 
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crítico negativo sobre o período medieval, que pasa a ser cualificado de “escuro” e culpable dun grave 

retroceso cultural. 

Isto non se traduciu inmediatamente nun abandono da tradición filosófica cristiá. Si derivou nunha fonda crise 

da escolástica, o sistema que tiña adoptado a filosofía oficial aprobada polas autoridades eclesiásticas, que se 

impartía nas universidades. A crise da escolástica propiciará a reaparición dun novo escepticismo, que tivo 

como principais representantes ao francés Michel de Montaigne (1533-1592) e o médico e profesor da 

universidade de Montpellier, de orixe galego-portuguesa, Francisco Sánchez (1551-1623). 

Sen chegar a entrar en aberta colisión coa concepción antropolóxica cristiá, o humanismo reclamará unha 

revalorización da razón e da súa autonomía para procurar a verdade sen se someter aos límites do dogma 

relixioso. A maioría dos grandes humanistas, como Erasmo de Rotterdam (1467-1536), eludiron o 

enfrontamento directo coas autoridades eclesiásticas, autoerixidas en garantes da verdade revelada, pero 

loitaron a favor do dereito a desenvolver investigacións racionais sen a permanente tutela da igrexa. Dese 

xeito, o humanismo contribuíu a devolver ao ser humano a centralidade que a filosofía medieval lle negara. Sen 

cuestionar o lugar da figura de Deus, o novo antropocentrismo renacentista mitigou o estrito teocentrismo 

escolástico e preparou o camiño para a modernidade. 

  

D.      A modernidade. A ciencia e os límites da razón  

 

Cuestionario: 

1. Analiza este texto, identificando os argumentos nos que se apoia Descartes para negar que unha 

hipotética reprodución mecánica dun ser humano puidese chegar a ser un auténtico ser humano, 

mentres que si o sería a reprodución mecánica dun animal. 

2. Revisa eses argumentos á luz do debate que no seu momento temos visto en relación coa cuestión da 

diferenza entre seres humanos e animais, segundo o contempla a bioloxía actual. 

... se houbese unhas máquinas tales que tivesen os órganos e a figura exterior dun mono ou de calquera 

outro animal sen razón, non teriamos ningún medio para recoñecermos que non eran en todo da mesma 

natureza que estes animais; mentres que, se houbese outras que gardasen semellanza cos nosos corpos e 

imitasen as nosas accións tanto como moralmente fose posible, contariamos sempre con dous medios moi 

certos para recoñecermos que non por iso eran verdadeiros homes. O primeiro dos cales é que xamais 

poderían usar palabras nin outros signos compostos con elas, como facemos nós para declarar a outros os 

nosos pensamentos. Pois é posible concibir que unha máquina estea feita de tal modo que profira palabras, 

e mesmo que profira algunhas a propósito de accións corporais que causan algún cambio nos seus órganos; 

como que pregunte que se lle quere dicir, de se lle tocar nalgún lugar, se noutro, que grite que lle fan dano, 

e cousas semellantes; mais non que arranxe as palabras de maneiras diversas para responder ao sentido de 

todo o que digan na súa presenza, tal como os homes máis embrutecidos poden facelo. E o segundo é que, 

anque fixesen varias cousas tan ben ou quizais mellor que algún de nós, fallarían infaliblemente noutras, 

polas que se descubriría que non actuaban por coñecemento, senón só pola disposición dos seus órganos. 

Pois, no canto que a razón é un instrumento universal que pode servir en toda sorte de ocasións, eses 

órganos teñen necesidade dalgunha particular disposición para cada acción particular; de onde se segue 

que é moralmente imposible que nunha máquina haxa disposicións o bastante diversas como para facela 

actuar en todas as ocasións da vida do mesmo modo que a nosa razón nos fai actuar. 

René Descartes (2001): Discurso do método. Edicións Xerais de Galicia, páxs. 90-91. 
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3. Revísao tamén á luz do debate sobre o dualismo antropolóxico baixo a influencia das novas achegas da 

neurociencia. 

4. Procura información sobre as figuras dos “androides” e os “cyborg”, moi frecuentes nos relatos de 

ciencia ficción. Cres que o desenvolvemento tecnolóxico algunha vez chegará a producilos? Cres que 

esa produción, de se dar algún día, modificaría o valor dos argumentos de Descartes? 

  

Cuestionario: 

1. Por que Pascal afirma que é unha “presunción tan infinita como o seu obxecto”  a pretensión por 

parte do ser humano de coñecer a natureza? Quen, segundo el, poderá comprendela? 

2. Como cualificarías a concepción do ser humano que caracteriza a este texto, optimista ou pesimista? 

Xustifica a resposta. 

3. Pensas que os avances científico-técnicos aos que se ten chegado nos nosos días, podería obrigar a 

Pascal a modificar a súa concepción? 

 Do dualismo cartesiano ao monismo spinozista 

O xurdimento da ciencia moderna a partir de finais do século XV, e que terá no sistema newtoniano a súa 

culminación, significou unha decisiva ratificación do poder da razón e da capacidade do ser humano para, 

mediante ela, dar resposta a moitas das incógnitas que lle preocupaban e dominar a natureza para a pór ao seu 

servizo. A física matemática, tal como é elaborada primeiro por Galileo e logo por Newton, érguese como novo 

paradigma do coñecemento seguro. Fronte ao radical pesimismo da antropoloxía cristiá, os primeiros filósofos 

da modernidade, como Descartes (1596-1650), proclaman que, aínda que o ser humano nunca o poderá 

coñecer todo, aquilo que coñece con certeza (como, por exemplo, os principios e as operacións das 

matemáticas) coñéceo coa máxima precisión, a mesma que cabe atribuír á mente divina. O mantemento do 

dualismo antropolóxico, xunto á interpretación do mundo físico segundo un modelo mecanicista, orixina un 

problema ao cartesianismo posto que o corpo é interpretado como unha substancia sometida ás regras 

mecánicas da natureza, mentres que en cambio o espírito é unha substancia que escapa a esas regras. Como 

explicar entón que eu as perciba como unha unidade, de tal modo que o meu espírito dispón da capacidade de 

dar ordes que o corpo executa? 

Pois, en fin, que é o home na natureza? Unha nada con respecto ao infinito, un todo con respecto á nada, un 

medio entre nada e todo. Infinitamente afastado de comprender os extremos, a fin das cousas e o seu 

principio son para el invenciblemente agochados nun segredo impenetrable, igualmente incapaz de ver a 

nada de onde saíu, e o infinito no que é engulido. 

Que fará, logo, se non decatarse da aparencia do medio das cousas, nun eterno desespero por non coñecer 

nin o seu principio nin a súa fin? Todas as cousas saíron da nada e son levadas ata o infinito. Quen seguirá 

estes abraiantes pasos? O autor destas marabillas compréndeos. Calquera outro non poderá facelo. 

Non podendo contemplar estes infinitos, os homes son conducidos temerariamente á investigación da 

natureza, coma se houbese algunha proporción entre eles e ela. É unha cousa ben estraña que eles quixeran 

comprender os principios das cousas, e de alí chegar a coñecelo todo, por unha presunción tan infinita como 

o seu obxecto. Pois sen dúbida non podería formar esa intención sen unha presunción ou sen unha 

capacidade infinita, como a natureza. 

Pascal: Pensamentos. 
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Probablemente a solución máis radical a este problema foi o monismo spinozista. Para Spinoza (1632-1677) só 

hai unha substancia (Deus ou a natureza) da que corpo e espírito constitúen simples atributos ou propiedades. 

Dese xeito, Spinoza poderá dar o paso de formular unha “ética xeométrica”, é dicir, un tratado dirixido a guiar a 

conduta humana construído segundo o modelo dos tratados de xeometría. O seu monismo deriva logo nun 

determinismo, segundo xa vimos máis arriba (1.c). En realidade, somos tanto máis “libres” canto mellor 

coñecemos as leis que determinan a nosa conduta e facemos o necesario (o que equivale a unha forma 

extrema de intelectualismo) e tanto máis escravos das nosas paixóns, é dicir, das determinacións que operan 

sobre a nosa natureza, canto máis as ignoramos e cremos que a nosa conduta se rexe tan só polo noso 

capricho. 

 O pesimismo pascaliano 

Mais non todos os pensadores dos comezos da modernidade compartiron unha visión optimista sobre o poder 

da razón. Blaise Pascal (1623-1662), xenial matemático e físico contemporáneo de Descartes, salientou o que, 

segundo el, había de absurda confianza nese optimismo. Aínda que en certo modo as ideas de Pascal poden ser 

interpretadas como unha persistencia da visión pesimista do ser humano propia do cristianismo (insiste no 

pecado orixinal como marca que obriga ao ser humano a recoñecer a súa dependencia da graza divina), a 

condición de científico proporciona ás súas advertencias sobre os límites da razón un valor novo. Desde 

estoutro punto de vista, Pascal aparécesenos como un lúcido observador da distancia que hai entre as 

pretensións de saber do ser humano e as capacidades de que realmente dispón para satisfacer esas 

pretensións. En definitiva, que nos permite asegurar que as nosas complexas e brillantes operacións 

matemáticas están a atrapar realmente os segredos do universo? E aínda supoñendo que nalgunha medida nos 

permitan coñecer certos aspectos do mundo físico, da natureza, acaso iso nos axuda realmente a comprender 

o misterio da nosa propia natureza? O ser humano, advírtenos Pascal, será sempre un misterio insondable para 

o ser humano. 

En certo modo, cabe dicir que a antropoloxía moderna e contemporánea se vai mover continuamente entre 

estes dous extremos: por un lado, a confianza no poder da razón (que na modernidade ten a súa máxima 

expresión no desenvolvemento científico e técnico) para dar conta da esencia do ser humano e satisfacer as 

súas principais aspiracións, tanto desde o punto de vista do puro autocoñecemento como do de facer posible 

unha vida boa; polo outro, a convicción de que a razón nunca poderá atrapar esa esencia, de maneira que, ou 

ben o ser humano debe aceptar a angustia insuperable de que é inútil procurar a resposta ás preguntas límites 

sobre o sentido da vida (o ser humano é un “ser para a morte” ou, como dirá Sartre, “unha paixón inútil”), ou 

ben remitir esa resposta a un ámbito que transcende á razón (como, por exemplo, Deus). 

Do cogito cartesiano ao individualismo moderno 

Charles Taylor, no seu monumental traballo sobre a construción da identidade moderna (ver bibliografía), 

salienta a relación directa entre o que el denomina “suxeito desvinculado” cartesiano e o “eu puntual” do 

empirismo lockiano (de John Locke: 1632 - 1704). O idealismo epistemolóxico común a toda a filosofía 

moderna desvincula, é dicir, separa o suxeito pensante do “logos óntico”, isto é, do cosmos concibido como un 

universo cuxa orde inclúe ao propio ser humano e que, para a maioría da filosofía precedente, constituía o 

fundamento da capacidade para pensar e entender tanto o mundo como a si mesmo. Desta escisión nace unha 

nova concepción do coñecer, a integrada no paradigma da oposición suxeito – obxecto. E nace sobre todo unha 

nova imaxe do suxeito. En realidade, poderiamos dicir que o “suxeito” é unha invención da modernidade. 

Falamos dunha visión radicalmente subxectiva da persoa que, en particular o empirismo, concibe como un eu 

autoconsciente e independente que en certo xeito se constrúe a si mesmo (“o ter conciencia é o que une unha 

mesma persoa”, di Locke) a través da súa experiencia. Este atomismo da mente, no sentido de que a 

conciencia ou eu non é senón a suma de sucesivos estados mentais, será determinante para o xurdimento do 
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atomismo político moderno, no que xoga unha función esencial un radical individualismo que practicamente 

non tiña precedentes. 

Deste xeito, a idea do “animal político” aristotélico sofre unha forte crise. A vida social xa non pode ser 

concibida como unha simple prolongación do estado “natural” dos seres humanos senón que precisa ser 

explicada. Por que os seres humanos, individuos plenamente independentes, deciden limitar a súa 

independencia orixinaria (a súa liberdade) para se someteren a unha autoridade común? Como veremos na 

parte de Filosofía Política, esta pregunta é contestada mediante a teoría do contrato social, clave nos procesos 

transformadores que se darán ao longo dos séculos XVII e XVIII. 

 

Cuestionario: 

1. Que cres que debe entenderse pola expresión “átomos políticos” e que significado atribúes a que esa 

expresión se aplique ás “persoas”, isto é, aos seres humanos? 

2. Estás de acordo con esa atribución? 

3. Se non interpretamos aos individuos como “átomos políticos”, como deberían ser interpretados? 

(Lembra algunhas das concepcións vistas nas antropoloxías filosóficas xa estudadas ou tamén propón 

algunha outra que coñezas ou que ti mesmo concibas) 

O individualismo propio do suxeito moderno está na base das modernas sociedades democráticas que 

conciben aos cidadáns como sustentadores de dereitos. Mais tamén del procede o que Taylor denomina 

“individualismo posesivo” que potenciará unha racionalidade instrumental que percibe o mundo como algo ao 

que someter baixo o dominio humano e do que derivará tamén a sociedade escindida entre propietarios e non 

propietarios característica do moderno capitalismo. Nacerá así unha tensión, que se proxectará ata a 

contemporaneidade (e sobre a que volveremos máis adiante), entre a concepción da vida política como simple 

ordenamento de individuos insolidarios que perseguen os seus intereses egoístas (que tivo en Hobbes a súa 

expresión máis radical) ou como acordo constantemente renovado entre cidadáns participantes. 

O optimismo ilustrado 

A ilustración, o gran movemento filosófico e cultural que domina o século XVIII, móvese dentro daquela 

primeira opción que temos visto ao opoñer o optimismo cartesiano fronte ao pesimismo pascaliano. 

Promoverá, logo, un optimismo da razón que se alimenta dos éxitos da nova ciencia, que parecen incesantes e 

ilimitados. Pero mesmo entre os ilustrados é posible descubrir a reaparición de inseguridades sobre a 

capacidade da soa razón para esgotar as preguntas fundamentais que o ser humano se formula sobre a súa 

propia existencia. Inmanuel Kant (1724-1804), considerado un dos máximos expoñentes do pensamento 

... o que agora xa non se pode dar por suposto é unha comunidade con poderes de decisión sobre os seus 

membros. As persoas comezan a ser átomos políticos. 

Sustentando esta teoría atomista do contrato observamos dúas facetas do novo individualismo.  A 

desvinculación da orde cósmica significa que xa non se pode entender o axente humano como elemento 

dunha orde maior e significativa. As súas metas paradigmáticas hanse descubrir agora no seu propio seo. 

Está só. O que se propón para a orde cósmica aplicarase finalmente tamén á sociedade política. E isto 

propón a imaxe dun individuo soberano que non está vinculado “por natureza” a ningunha autoridade. A 

condición de estar supeditado á autoridade é unha condición que se ten que crear. 

Charles Taylor (2006): Fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna. Paidós. 2ª Parte. 11. La 

naturaleza interior. 



35 
 

ilustrado, chegará á conclusión de que, aínda a razón que el chama “especulativa” (é dicir, a razón meramente 

teórica) non pode dicirnos nada sobre a mortalidade ou inmortalidade da alma, sobre a liberdade ou 

determinación (no sentido en que o entende o determinismo) das nosas condutas ou, finalmente, sobre a 

existencia de Deus (é dicir, sobre unha realidade transcendente que dota dun derradeiro sentido á vida 

humana), a razón “práctica”, orientada a guiar as accións humanas) postula a inmortalidade, a liberdade e Deus 

como realidades sen as cales o ideal do “supremo ben” cara o cal se proxecta a nosa moralidade non adquiriría 

o seu pleno sentido. Estes “postulados da razón práctica” non nos proporcionan, de feito, un coñecemento 

desas realidades en si mesmas, pero a vida moral do ser humano (é dicir a vida fundada na discriminación entre 

o bo e o malo, sen a cal de feito non sería posible a vida social) aparecería coma un sen sentido se non 

aceptásemos a súa existencia. 

Por outra banda, o optimismo da razón da Ilustración, como ideal da modernidade, acabou xerando un 

movemento reactivo: o Romanticismo. Fronte ao ser humano ilustrado, cuxa fría racionalidade impón unha 

conduta equilibrada, o romántico ama o desequilibrio das emocións desatadas (a paixón amorosa, o “amor 

romántico”, como máximo expoñente dunha vida vivida intensamente); o ilustrado cre no progreso incesante 

do desenvolvemento científico e técnico, o romántico desconfía do saber científico e dirixe a ollada ao pasado 

para recuperar “saberes” tradicionais que a razón científica desprezara: o folklore popular, a maxia, a relixión; 

o ilustrado, en fin, preconizaba unha concepción da cultura e das artes baseadas nos principios do clasicismo, o 

romántico non acepta as regras estritas dese clasicismo e converte a figura do artista individual no absoluto 

creador das súas propias regras. O romanticismo, ao poñer o acento non só nos límites do saber racional senón 

ademais no carácter en certo xeito coercitivo deses límites, ao excluír como “falso” ou dubidoso e finalmente 

desprezable canto queda fóra deles, abre de novo espazo ao irracionalismo no ámbito do pensamento e 

anuncia a crise da Ilustración e, con ela, do gran proxecto da modernidade. 

Cómpre, con todo, ter en conta que esta oposición entre Ilustración e Romanticismo historicamente presentou 

unhas liñas divisorias menos nidias do que o esquema que acabamos de dar suxiren. Así, nunha das grandes 

figuras da Ilustración francesa, o xenebrino Jean Jacques Rousseau (1712-1778), xa é posible albiscar elementos 

protorrománticos: a crítica da civilización moderna e do progreso, a idealización dos “pobos primitivos” a 

través da figura do “bo salvaxe”. E o gran escritor romántico por excelencia, o alemán Goethe (1749-1832), 

pasou de loar a paixón amorosa máis esaxerada na súa novela O mozo Wether a recomendar unha volta ao 

equilibrio clásico nas súas últimas obras. 

 ACTIVIDADE DE INVESTIGACIÓN: o Heroe romántico 

Consulta os textos aos que teñas doado acceso sobre a historia da literatura romántica. Selecciona algúns 

autores e obras significativas. Identifica os principais riscos dos heroes desas obras. Observas neses riscos as 

características que máis arriba atribuíamos ao ser humano romántico? 

Intenta construír ti a figura dun “heroe ilustrado” para opoñela ao romántico. Coñeces algunha obra literaria na 

que apareza ese heroe? 
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E.       A crise da ilustración e o materialismo no século XIX  

 

Cuestionario: 

1. Trata de reunir nunha lista as propiedades que o autor atribúe ao ”eu”. Recoñeces o teu propio “eu” 

nesa lista de propiedades? 

2. Como distinguimos o “ti” e o “el” do “eu”, segundo Nietzsche? 

3. Reflexiona sobre o que se di na última parte do texto, que cadaquén se comporta con respecto ao 

propio “eu” como se fose unha pluralidade. Que significado atribúes a esa afirmación? Estás de acordo 

con ela? 

 A maioría das concepcións antropolóxicas ata aquí estudadas, coa excepción do epicureísmo e en 

certo xeito do monismo spinozista (interpretado por algúns como un “panteísmo”, por outros como un 

materialismo), cabe incluílas dentro das correntes idealistas da filosofía. Mais o século XIX significou a irrupción 

do materialismo, que só entón deixou de ocupar un lugar marxinal ou secundario con respecto ás grandes 

escolas e autores. Xa máis atrás (1.d) temos falado da “ferida narcisista” provocada na concepción idealista do 

ser humano por tres grandes escolas materialistas: o evolucionismo darwinista, o materialismo histórico 

marxista e a psicanálise freudiana. En realidade, ningún dos iniciadores destas escolas se consideraba a si 

mesmo como filósofo, aínda que é indubidable a influencia que as súas ideas terán no eido filosófico. Tanto o 

biólogo Darwin, como o economista político Marx e o médico psiquiatra Freud, presentaron as súas teorías 

como científicas e, nese sentido, non se vían a si mesmos como opoñentes do ideal ilustrado que entronizaba a 

razón como xuíz exclusivo de toda disputa. Ao contrario, pretendían levar a investigación racional e científica 

ata ámbitos que ata entón parecían quedar vedados á pescuda racional (as raíces biolóxicas da especie 

humana, as “leis” do desenvolvemento histórico, a influencia do inconsciente na conduta humana). Hoxe, só a 

teoría darwinista é recoñecida como científica, mentres que as teses marxistas e psicanalíticas son moi 

discutidas desde esa perspectiva (Popper cualificaraas de “pseudociencias”, no sentido de que pretenden pasar 

por científicas sen se someteren aos criterios rigorosos da metodoloxía propia das ciencias). 

Mais será un cuarto autor, o alemán Friedrich Nietzsche (1844-1900), quen se decidirá a proclamar 

abertamente a crise dos ideas ilustrados e da imaxe do ser humano a eles asociada. Segundo a interpretación 

O eu non consiste na actitude dun único ser verbo dunha multiplicidade de entidades (instintos, pensamentos, 

etc.); pola contra, o eu é unha pluralidade de forzas case personificadas, das cales, xa unha, xa outra, pasa ao 

primeiro plano e toma o aspecto do eu; desde este punto de vista, contempla as demais forzas, do mesmo 

xeito que un suxeito contempla un obxecto que lle é exterior, un mundo exterior que o influencia e o 

determina. O punto de subxectividade é móbil; probablemente sentimos os graos das forzas e dos instintos 

dun xeito especial (máis ou menos próximo, máis ou menos afastado); experimentamos como unha paisaxe ou 

como un plano o que, na realidade, é unha multiplicidade de graos cuantitativos. O que nos está máis próximo 

chamámolo “eu” (temos a tendencia de non considerar como tal o que está afastado de nós). Afeitos a esa 

imprecisión que consiste en distinguir o “eu” e “o restante” (ti), instintivamente facemos do que predomina 

momentaneamente o “eu” total; en cambio, situamos no último plano da paisaxe todos os impulsos máis 

febles e convertémolos nun “ti” e nun “el” total. Respecto a nós comportámonos como verbo dunha 

pluralidade; e trasladamos a esa pluralidade todas as “relacións sociais”, todos os costumes sociais que 

practicamos, no canto dos homes, as relacións, as cousas. Disimulámonos a nós mesmos, finxímonos, 

provocámonos medo, dividímonos en partidos, representámonos escenas dun tribunal, atacámonos, 

torturámonos, glorificámonos, facemos dunhas tendencias o noso deus, doutras o noso diaño, somos verbo de 

nós mesmos tan sinceros e tan pillabáns como acostumamos selo en sociedade. 

Friedrich Nietzsche (1973): En torno a la voluntad de poder (antología de textos). Ediciones Península, páx. 65. 



37 
 

nietzscheana, eses ideais construíranse sobre a base de tres grandes discursos –o da metafísica, o do 

cristianismo e o da ciencia- que, malia as diferenzas e mesmo contradicións entre eles, impuxeran a crenza na 

capacidade do ser humano para apreixar a verdade, entendida esta como unha representación obxectiva e 

única da realidade. Porén, denuncia Nietzsche, os seres humanos son escravizados baixo a ditadura da 

“verdade”, obrigados por ela a renunciar ao único que os constitúe como tales, á vida. Porque a imposición 

dunha única verdade afoga a pluralidade e diversidade do real e, no que respecta ao ser humano, a 

entronización da fría racionalidade asociada á dogmática da verdade nega a condición instintiva e 

eminentemente sensorial da vida humana. Abonda con lembrar o desprezo do corpo e do sensible que vimos 

tanto no platonismo como no cristianismo. 

A consecuencia de todo isto sería o nihilismo, concepto mediante o cal Nietzsche critica o estado ao que ten 

chegado a modernidade, cando as ficcións construídas pola metafísica tradicional e o cristianismo se desvelan 

como tales e amosan que tras delas non hai nada (nihil en latín significa “nada”). A “verdade” científica é 

incapaz de proporcionar unha auténtica saída a ese nihilismo. Nietzsche asegura que só mediante o 

recoñecemento desa radical nada, é dicir, de que o ser humano non poderá xustificar a súa existencia en 

ningunha realidade transcendente a el, en ningún “ser necesario” -“Deus morreu”, proclamará- ou nunha vida 

inmortal trala morte, poderá superarse o nihilismo negador da vida propio da modernidade para se abrir ao 

reto tráxico de vivir. Tráxico porque atreverse a vivir significa aceptar o que a vida ten de xogo incesante ao que 

é inútil procurarlle un sentido fóra da propia emoción de xogar. E, como ocorre cos xogos, xogar –vivir- implica 

aceptar que a posibilidade de gañar –o pracer, a satisfacción- pasa pola capacidade de afrontar a ameaza do 

seu contrario: a dor, a insatisfacción, finalmente a morte. Só un “home novo”, ao que Nietzsche denominará 

“Superhome” (Übermensch en alemán), será quen de afrontar ese reto. 

No alborexar do século XX, Nietzsche confróntanos co esvaerse da vella imaxe de nós mesmos que toda a 

filosofía occidental fora construíndo. Quen son eu? Quen somos nosoutros, os seres humanos? Hai, aínda, 

respostas? 

 F.       O ser humano na contemporaneidade  

 

Cuestionario: 

1. Procura o significado das palabras “náusea”, “patolóxico”, “continxencia”, “absoluto”. 

2. Este texto é un comentario da novela A náusea, do filósofo francés Jean Paul Sartre, da que se inclúen 

algunhas citas textuais. Cres que a náusea da que aquí se fala é un estado físico particular e 

momentáneo provocado por algún malestar específico (como, por exemplo, o mareo do que non está 

afeito a navegar ou o vómito ao comer algo que o corpo rexeita) ou algo máis fondo? Se fose o 

segundo, que pode provocar esa náusea? 

É inmediatamente baixo a forma de crises, “pequenas crises de loucura”, que a náusea se manifesta. Con 

todo, Roquentin persuádese axiña de que non se trata de algo puramente patolóxico, senón de 

manifestacións moito máis fondas, que tocan ás raíces mesmas do seu ser. Uns obxectos, as cousas máis 

anódinas (un seixo lixado, uns tirantes, unha pipa, a raíz dun castiñeiro, etc) aparecen daquela aos seus ollos 

como dotados dunha vida propia, á vez monstruosa e atraente, noxenta e fascinante. Con eles, baixo os ollos 

espantados do heroe, é a continxencia do mundo o que se revela: “A continxencia non é unha fasquía falsa, 

unha aparencia que un pode disipar; é o absoluto. (...) Cando acontece que un se decata dela, iso revíravos o 

corazón e todo se pon a aboiar (...): velaí a Náusea.” 

Francis Wybrands (2012): La Nausée. Les Fiches de Lecture. Encyclopedia Universalis. 
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Cuestionario: 

1. Por que o autor asocia a “morte de Deus” coa “desaparición” do ser humano? 

2. Esa “desaparición”, no sentido que lle dá Foucault, non quere dicir a desaparición física, é dicir, que 

morran todos os individuos da especie humana sen deixar ningunha descendencia. Logo, que sentido 

podemos atribuírlle? 

3. Con todo, cres que hai algunha razón para temer que mesmo a desaparición física puidese chegar a 

darse? 

 

 

Cuestionario: 

1. Por que o autor cualifica á identidade de “ficción”? Estás de acordo? Xustifica debidamente as túas 

respostas. 

2. Por que afirma que a pretensión de “ser un mesmo” é absurda? 

3. Trata de definir mediante a enumeración dunha serie de propiedades (como, por exemplo, “eu son 

alto / baixo”, “son un bo / mal estudante”, “son / non son afeccionado aos deportes”, etc.) o teu “eu 

mesmo”. Cres que hai algo absurdo en pretender definirte así? Ocórreseche outras opcións de 

definición? 

 Proporcionou a filosofía do século XX e comezos do XXI algunha resposta nova ás radicais preguntas coas que 

comezamos esta Unidade? Sen dúbida houbo, e hai, intentos de resposta, moitas retomando aspectos das 

vellas, mais se cadra sería mellor afirmar que o que fixo foi acrecentar máis as dúbidas. Xa temos visto como 

Ernst Cassirer (1874-1945) nos propuxera desbotar as vellas definicións metafísicas da esencia do ser humano, 

Nos nosos días –e Nietzsche sinala tamén aquí o punto de inflexión-, o que se afirma non é tanto a ausencia 

ou a morte de Deus, senón a fin do home (este desprazamento mínimo, imperceptible, este retroceso cara a 

forma de identidade que fan que a finitude do home se trocara na súa fin); descóbrese daquela que a morte 

de Deus e o derradeiro home partiron xuntos: non é, logo, o derradeiro home o que anuncia que matou a 

Deus, colocando así a súa linguaxe, o seu pensamento, a súa risa no espazo do Deus xa morto, pero 

dándose tamén como aquel que matou a Deus e a existencia do cal implica a liberdade e a decisión deste 

asasinato? Así, o derradeiro home é á vez máis vello e máis novo ca morte de Deus; dado que matou a Deus, 

é el mesmo quen debe responder da súa propia finitude; pero dado que fala, pensa e existe na morte de 

Deus, o seu asasino está abocado el mesmo a morrer; deuses novos, os mesmos, inchan xa o Océano futuro; 

o home vai desaparecer. 

Michel Foucault (1968): Las palabras y las cosas. Siglo XXI Editores, páx. 373. 

A identidade é, por suposto, unha ficción. Un artificio que satisfai as esixencias da boa educación e garda a 

amabilidade de evitarlles excesivas dificultades no trato aos achegados. Pero a este resultado dunha 

dificultosa tarefa de construción sucédelle o que a tantos edificios balorecidos e inhabitables que se 

esforzan e gardar intacta a orgullosa fachada de que dispoñen: a aparencia, grata para os demais, para os 

outros, non evita a insania da habitación para os inquilinos. E, sen embargo, o certo é que poucas cousas 

están máis estendidas que a absurda pretensión de ser un mesmo. 

Antón Bahamonde (1997): A rosa sen por qué. Galaxia, páx. 39. 
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ao crer atopar na capacidade para producir formas simbólicas a súa especificidade, unha especificidade carente 

xa de toda pretensión esencialista. 

Trala Segunda Guerra Mundial, os existencialismos, dos que Jean Paul Sartre (1905-1980) foi o representante 

máis coñecido, propugnan unha imaxe do ser humano desesperanzada: a humanidade é “unha paixón inútil”, o 

único ser que é consciente da súa propia morte e xa que logo de que a vida é un camiñar cara á nada, o que lle 

provoca unha sensación de angustia radical (a “náusea”). Mais simultaneamente, no abandono de todo 

esencialismo (a existencia precede e constitúe a esencia que, por iso mesmo, non é ningún absoluto dado 

dunha vez para sempre, senón unha continxencia que debe ser constantemente construída e reconstruída), o 

existencialismo sartreano atopa a raíz dun novo e radical humanismo: a liberdade é o único determinante da 

condición humana, todo ser humano está “condenado” a elixir e, por tanto, a ser libre. 

Outro autor francés, Michel Foucault (1926-1984), seguindo a senda de Nietzsche, ofrécenos unha visión ben 

distinta, que foi cualificada por algúns de antihumanista. Foucault afirma que a morte de Deus arrastra consigo 

tamén a “morte do home”. Que quere dicir isto? Que todo labor dirixido a atopar unha definición do específico 

humano, o intento de reducir a condición humana a un determinado número de características diferenciadoras 

e abstractas (do “ser simbólico” de Cassirer ao “ser para a morte” radicalmente libre dos existencialistas) está 

abocado ao fracaso. O filósofo galego Antón Baamonde salientará que mesmo a definición da propia 

identidade non é outra cousa ca unha “ficción”. O vello “coñécete a ti mesmo” da filosofía grega semella logo 

que deberá ser definitivamente abandonado. 

Paradoxalmente é entón cando, por vez primeira na historia, unha institución recoñecida por todos os Estados, 

as Nacións Unidas, proclama a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (1947). No intre mesmo en que se 

proclaman solemnemente os dereitos humanos, o suxeito deses dereitos semella esvaerse. A filósofa 

xudeoalemá Hanna Arendt (1906-1977) salientouno moi lucidamente no seu estudo sobre o totalitarismo: a 

remisión dos dereitos humanos a un abstracto “ser humano”, mentres aínda persisten os Estados-Nación, trae 

como absurdo colofón a aparición de grupos humanos carentes de todo dereito porque non son admitidos por 

ningún Estado; son os “parias”, os “apátridas”, os inmigrantes que morren intentando chegar aos novos 

Eldorado ou que son expulsados dun país a outro. 

É esa redución da condición humana a unha mera abstracción a que realmente ameaza o moderno 

humanismo. Esa abstracción na que aparentemente debe caber calquera ser humano é denunciada como unha 

ficción encubridora de novas exclusións, por exemplo, polo movemento feminista, que advirte de como a 

muller nunca se veu reflectida nela. Ou polas minorías sexuais que aseguran que baixo esa suposta 

universalidade só os varóns heterosexuais se poden chegar a recoñecer. E, última e radicalísima volta de rosca, 

escóitanse xa voces que, estendendo para alén do ser humano o proceso evolucionista, falan da aparición 

dunha “trans” ou “post” humanidade da que o cyborg sería a súa futura e inmediata concreción. Que é o 

cyborg? Unha síntese entre ser humano e máquina. Acaso os vellos soños dos escritores e do cine de ciencia 

ficción de máquinas androides ou de seres humanos con implantes mecánicos para mellorar as súas 

capacidades, non comezan a ser xa posibles cos novos avances científico-técnicos? Non asistimos a debates no 

campo da chamada bioética que ata ben pouco parecían exclusivos desas ficcións? Non é xa unha posibilidade 

real que os pais e nais planifiquen o sexo e outras características dos seus fillos mediante a enxeñería xenética? 

Non existen científicos que reclaman liberdade para produciren clones humanos? ... 

Á xeración dos nosos lectores corresponderá enfrontarse a eses novos retos que semellan pór definitivamente 

en cuestión as fronteiras entre o humano e o non humano. 
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4.       OUTRAS FILOSOFÍAS: OUTRAS ANTROPOLOXÍAS? 

 

Cuestionario: 

1. Interpreta o sentido destas célebres frases de Confucio. Pode deducirse delas unha determinada 

concepción do ser humano (unha antropoloxía)? 

2. Cres atopar nelas unha forma de pensar moi diferente do que temos atopado nos autores e correntes 

precedentes? 

  

Canto levamos analizado ata aquí toma como exclusiva referencia a chamada filosofía occidental. Mais, acaso 

hai outra? A mesma pregunta ten resonancias eurocentristas, no sentido de conceder un privilexio a occidente, 

como se non tivese habido “pensamento” fóra dese ámbito xeográfico e cultural, o que obviamente non é 

certo. Máis se temos en conta que, no período histórico en que botaba a andar esa filosofía (en Grecia, no 

século V a. C.), no Oriente extremo xa levaba anos difundíndose o Bhagavad-Gita, que en moitos aspectos 

anticipa as xenealoxías dos presocráticos, e Buda, Lao-Tsé (ambos do século VI a. C., aínda que non contamos 

con datas precisas sobre as súas vidas) e Confucio (551-479 a. C.) tiñan elaborado os seus sistemas de 

pensamento. O escritor estadounidense Gore Vidal, na súa extensa novela Creación, propón unha ficción, non 

desprovista de bases históricas, sobre a filiación oriental de moitas ideas dos primeiros filósofos, a partir da 

figura dun persa que viaxa tanto a Grecia como á India e China. 

Pero cabe chamar “filosofía”, en sentido estrito, a ese “pensamento oriental”? A miúdo se indica que en 

realidade as principais correntes, como o budismo e o taoísmo, serían máis “relixións” ca “filosofías”. Esta non 

sería unha obxección suficiente, pois pola mesma razón aquí non deberiamos ter falado dunha “filosofía 

cristiá”. E por outra banda tampouco o concepto de “relixión” é suficientemente unívoco: así, os budistas 

salientan con razón que a súa maneira de entenderen o relixioso non coincide co predominante nas grandes 

relixións monoteístas, cun forte carácter dogmático, ausente entre eles. 

O principal problema, ao noso entender, é a tendencia a considerar o chamado “pensamento oriental” como 

unha unidade de principios notoriamente opostos ao “pensamento occidental” que chamamos filosofía. Isto 

resulta problemático nun dobre sentido: en primeiro lugar, porque é discutible que exista en rigor tal unidade, 

como tampouco non a hai na filosofía occidental, segundo temos visto; e en segundo lugar, porque tampouco é 

certo que occidente e oriente constitúan campos estancos senón que ao longo do tempo se teñen producido 

influencias mutuas. 

Si parece certo que a tradición filosófica occidental está na xénese dun desenvolvemento intelectual que ten 

desembocado na ciencia e na técnica modernas, e que ese desenvolvemento non se ten producido do mesmo 

xeito en oriente. Hai quen atribúe esa ausencia a certos riscos idiosincráticos do pensar oriental: así, a distinta 

concepción do tempo, a noción de “impermanencia” que se opón a substancialidade da metafísica, a 

Cómpre agardar o inesperado e aceptar o inaceptable. Que é a morte? Se aínda non sabemos o que é a vida, 

como nos pode inquietar coñecer a esencia da morte? 

A natureza fai que os homes nos parezamos os uns aos outros e nos xuntemos; a educación fai que sexamos 

diferentes e que nos afastemos. 

Contáronmo e esquecino; vino e entendino; fíxeno e aprendino. 

Confucio: Citas. 
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aceptación da contradición e a unión de contrarios fronte á lóxica de exclusión do contraditorio, e a adopción 

dun tipo de discurso fragmentado e moitas veces próximo ao aforismo, que exclúe a pretensión de acceder a 

unha “verdade universal”. Cabe deducir de aí unha diferente concepción antropolóxica? Quen responden que 

si, salientan que a visión oriental do ser humano se distanciaría dos dualismos ríxidos que vimos predominar en 

moitas escolas de pensamento occidental: a escisión entre alma e corpo, entre razón e emoción, entre sentidos 

e intelecto, entre natureza animada e inanimada, entre o ideal e o material; mesmo a dun suxeito individual 

definido como un “eu” perfectamente separado do “non eu”, distinción que tanto o hinduísmo como o 

budismo cuestionan. A concepción antropolóxica do pensamento oriental proporía, segundo isto, unha visión 

da condición humana que podería contribuír a escapar de algúns dos excesos tanto das pretensións 

universalistas do pensar occidental como do individualismo, ao nos dar unha imaxe do ser humano integrada 

nunha perfecta continuidade co resto do universo. Son os excesos que, por exemplo, ten denunciado o 

ecoloxismo e a crítica do progreso entendido como produtivismo. 

Á marxe do que pode haber de certo ou discutible nesta esquemática distinción entre pensamento “oriental” e 

“occidental”, parece evidente que a tradición filosófica occidental está obrigada a tomar en conta outras 

tradicións ás que ata o de agora permanecía máis ou menos allea. Esta atención ao que ata hai moi pouco era 

caricaturizado e menosprezado como “os outros” xa ten dado lugar a correntes críticas que propoñen superar 

calquera persistencia de etnocentrismo, como é o caso dos chamados “estudos culturais”. 

 

PROPOSTAS OPCIONAIS DE TRABALLO 

TRABALLO CON CINE:  

La herencia del viento (Inherit the wind, Stanley Kramer 1960). Filme que recrea o célebre 

“xuízo do mono” de 1925, no que un profesor foi xulgado e condeado por ensinar a teoría 

evolucionista nunha pequena vila do estado de Tennesee, en USA. 

Para levar a cabo o teu traballo consulta a guía “como se fai a análise dunha película” en: 

http://www.slideshare.net/egarea/analise-

filmes?ref=http://www.edu.xunta.es/centros/iesames/aulavirtual/course/view.php?id=225  

TRABALLOS COA LITERATURA:  

Jacqueline Kelly (2010): A evolución de Calpurnia Tate. Kalandraka. 

 

 

VOCABULARIO: 

Antropocentrismo 

Antropoloxía Cultural e Social 

Antropoloxía Filosófica 

Convencionalismo 

Creacionismo 

http://www.slideshare.net/egarea/analise-filmes?ref=http://www.edu.xunta.es/centros/iesames/aulavirtual/course/view.php?id=225
http://www.slideshare.net/egarea/analise-filmes?ref=http://www.edu.xunta.es/centros/iesames/aulavirtual/course/view.php?id=225
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Darwinismo Social 

Determinismo 

Esencia 

Escolástica 

Etnocentrismo, eurocentrismo 

Euxenesia 

Evolucionismo 

Fe 

Fixismo 

Graza divina 

Humanismo 

Idealismo 

Instinto 

Intelixencia animal 

Introspección 

Libre albedrío 

Materialismo 

Mecanicismo 

Monismo 

Neurociencia 

Reducionismo 

Sociobioloxía 

Teoría Sintética da Evolución 

Xenética 

Xenocidio 

 

A NOSA SELECCIÓN DE WEBS 

Para a polémica sobre a Teoría do Deseño Intelixente pode consultarse: 

http://www.actionbioscience.org/esp/evolucion/nhmag.html Un sitio onde se recollen artigos 

de defensores e detractores da TDI. 

Tamén: http://lacienciaysusdemonios.com/2009/11/24/la-ley-de-la-evolucion/ 

 

http://www.actionbioscience.org/esp/evolucion/nhmag.html
http://lacienciaysusdemonios.com/2009/11/24/la-ley-de-la-evolucion/
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Algúns enlaces a conferencias de Steven Pinker: 

https://www.youtube.com/watch?v=L39sDqqGDSI (Sobre as teses do seu libro La tabla rasa) 

https://www.youtube.com/watch?v=G-Mv9nU-9d8 (Sobre o “mito” da violencia) 

https://www.youtube.com/watch?v=__eTquRY_MA  (Pinker entrevistado por Eduard Punset 

no programa de televisión Redes)  

 

Sobre o dimorfismo sexual e a división de roles de xénero na sociedade: 

“El cerebro no tiene sexo”  

http://www.abc .es/ciencia/abci-cerebro-humano-no-entiende-sexos-

201512011413_noticia.html   

http://teoriaehistoriaantropologica.blogspot.com.es/2012/04/margaret-mead-roles-

sexuales.html  

 

Sobre a aprendizaxe: 

http://blogs.iadb.org/educacion/2014/03/14/como-aprende-a-leer-nuestro-cerebro/#comment-

1610  

 

https://www.youtube.com/watch?v=L39sDqqGDSI
https://www.youtube.com/watch?v=G-Mv9nU-9d8
https://www.youtube.com/watch?v=__eTquRY_MA
http://www.abe/
http://www.abe/
http://www.abc.es/ciencia/abci-cerebro-humano-no-entiende-sexos-201512011413_noticia.html
http://www.abc.es/ciencia/abci-cerebro-humano-no-entiende-sexos-201512011413_noticia.html
http://teoriaehistoriaantropologica.blogspot.com.es/2012/04/margaret-mead-roles-sexuales.html
http://teoriaehistoriaantropologica.blogspot.com.es/2012/04/margaret-mead-roles-sexuales.html
http://blogs.iadb.org/educacion/2014/03/14/como-aprende-a-leer-nuestro-cerebro/#comment-1610
http://blogs.iadb.org/educacion/2014/03/14/como-aprende-a-leer-nuestro-cerebro/#comment-1610

