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La tesi doctoral de Marly Fernández revisa el 
fenomen jurídic des d'un enfocament naturalista 
El treball Derecho y naturaleza humana. Directrices para un modelo de realización 
del derecho a partir de un enfoque naturalista, defensat a la Universitat de les Illes 
Balears, fa una anàlisi naturalista del fenomen jurídic i té com a objectiu fer una 
revisió crítica sobre la gènesi i l'evolució, l'objecte i la funció del Dret

Palma. Març de 2011
La  tesi  doctoral  de  Marly  Lobato 
Fernández, defensada a la Universitat 
de les Illes Balears, duu a terme una 
anàlisi naturalista del fenomen jurídic i 
té  com  a  objectiu  fer  una  revisió 
crítica  sobre  la  gènesi  i  l'evolució, 
l'objecte i la funció del Dret, integrant 
constitutivament  la  naturalesa 
humana  en  l'actual  edifici  teòric  i 
metodològic de la ciència jurídica. El 
treball Derecho y naturaleza humana. 
Directrices  para  un  modelo  de 
realización del derecho a partir de un 
enfoque  naturalista,  que  ha  estat 
dirigit  pel  doctor  Camiló  José  Cela 
Conde,  planteja  una  visió  del  Dret 
entès  com  una  estratègia 
socioadaptativa evolucionada  a partir 
de la complexitat cognitiva i cultural de l'ésser humà i emprada per articular, mitjançant actes que 
són qualificats com a valuosos,  els vincles socials relacionals a través dels quals els humans 
construïm sistemes acceptables d'interacció i estructuració social. 

La naturalesa humana no sols circumscriu les condicions de possibilitat de les societats humanes, 
sinó que guia i posa límits al conjunt institucional i normatiu que regula les relacions socials. El 
projecte axiològic i normatiu d'una comunitat ètica no és ni més ni menys que un artefacte cultural 
manufacturat i utilitzat per possibilitar i assegurar la vida en grup dels éssers humans. 

En aquest sentit, la tesi considera que els descobriments assolits per les ciències de la vida des 
de fa alguns anys ja no haurien de deixar ningú indiferent. Avui s'imposa, més que mai, aquesta 
afirmació: cap filosofia, per poc seriosa que sigui, pot a partir d'ara romandre tancada o aïllada en 
una torre de marfil, fingint ignorar els resultats de la neurociència cognitiva, de la primatologia, de 
la ciència cognitiva, de la genètica del comportament i de la psicologia evolucionista, que són nous 
camps de recerca que treballen per bastir un pont entre la naturalesa i la societat, la biologia i la 
cultura, en forma d'una explicació científica de la ment, el cervell i la naturalesa humana. És a dir, 
la de l'estatus de l'ésser humà en el regne de la naturalesa, o sigui, de l'ésser humà considerat 
simultàniament com un ésser biològic, cultural, psicològic i social. 
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La investigadora Marly Lobato Fernández, autora de la tesi. 
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La recerca dels fonaments naturals dels comportaments humans (normals o desviats) tendeix a 
convertir-se avui en una evidència per a molts científics. Per a la major part d'aquests, en efecte, 
l'home només és, almenys des del punt de vista de la ciència, un ésser natural, un animal més. Dit 
amb paraules  més simples,  el  nostre  programa genètic  fa  possible  el  desenvolupament  d'un 
cervell  dotat  d'emocions i  de capacitats  d'aprenentatge que foren privilegiades per  la  selecció 
natural. Això implica que les arts, les humanitats i les ciències socials, es poden veure com el 
producte de determinades facultats del cervell humà. 

Aquestes facultats inclouen el llenguatge, el judici eticojurídic, el sentit moral, l'amor, la lleialtat, la 
rivalitat,  els sentiments cap als parents i  els aliats,  l'obsessió pels temes de la justícia i  molts 
altres. La posada en comú i l'acumulació dels descobriments al llarg del temps i l'establiment de 
convencions i regles per coordinar els seus desitjos moltes vegades enfrontats varen fer que es 
fes possible el sorgiment  entre els éssers humans del fenomen  que anomenam cultura. 

Aquest nou paradigma naturalista es posiciona, així, davant la qüestió que es tracta a la tesi, que 
és la de la naturalesa i de la funció del Dret en relació amb l'home, en continuïtat amb el regne 
animal, plenament inserit en el món natural i cultural de l'ésser viu i que, com a tal, deixa de ser 
considerat un temple que alberga un conjunt de valors eterns i sagrats. Aquesta és la qüestió, o 
almenys,  aquest és el  punt  central  a partir  del  qual se cerca demostrar  que si  s'accepten les 
millors dades disponibles sobre com són els éssers humans, considerats sota una òptica molt més 
empírica i diligent amb les ciències de la vida i de la ment, es poden reconstruir els millors i els 
més profunds pensaments humans sobre el Dret, la justícia i la tasca del jurista intèrpret de donar 
vida hermenèutica al Dret positiu en la seva relació amb la pràctica quotidiana. 

La intenció de la investigadora ha estat demostrar que els nous avenços de les ciències de la 
ment i de l'ésser humà  permeten una millor comprensió de la ment, del cervell i de la naturalesa 
humana i porten la promesa de crucials aplicacions pràctiques en l'àmbit de la comprensió del 
fenomen jurídic, de la seva evolució, funció, interpretació i aplicació practicoconcreta, i a la vegada 
constitueixen una oportunitat per refinar els nostres valors i judicis eticojurídics, com també per 
establir nous padrons ontològics i criteris metodològics, sobre bases més firmes i consistents. 
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