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Universais humanos 

Um dos temas mais antigos da filosofia do Direito é sua classificação em duas 

categorias, o Direito Natural e o Direito Positivo. Como tudo em filosofia, sua 

discussão formal tem origem na Grécia, mas o reconhecimento das duas categorias é 

muito mais antigo. Limitações do meu farol retrovisor me impedem de rastrear o 

problema em tempos remotos. O Direito Positivo é culturalmente construído. Se 

expressa no conjunto de leis e de normas definidas por autoridades governamentais. 

Mas esse direito se inspira parcialmente em outro mais fundamental, o Direito Natural, 

que se aplica à pessoa já ao nascer, independentemente da época ou do local do 

nascimento. Sua origem seriam valores morais natos do homem, o que levanta 

imediatamente a questão da origem da moral humana. Em maior ou menor grau, toda 

pessoa, até mesmo crianças bem pequenas, tem percepção de coisas justas ou 

injustas, que por sua vez gera indignação mediante injustiças. Para as pessoas 

religiosas, que compunham essencialmente toda a população até o século XIX, e até 

hoje são majoritárias em quase todas as regiões, a moral é um conjunto de valores 

passados ao homem por ensinamentos divinos. Exatamente por isso, os religiosos 

duvidam de que os descrentes religiosos também tenham valores morais. 

Um fato põe em cheque a explicação religiosa para a moral humana. Estudos 

etnográficos iniciados nos anos 1920 levaram à descoberta dos chamados universais 

humanos, ou seja, comportamentos, valores e normas que são praticados por todas as 

culturas. A lista dos universais humanos foi coletada e discutida por Donald Brown em 

1991 (Brown 1991) e ampliada em 1996, e pode ser acessada, por exemplo, em 

http://joelvelasco.net/teaching/2890/brownlisthumanuniversals.pdf. Tais universais 

incluem coisas moralmente positivas, como afeição, cuidado com crianças e com os 

doentes, empatia, hospitalidade, cooperação, identidade coletiva, admiração pela 

generosidade, tabus e prevenção de incesto, leis (direitos e deveres), sansões para 

crimes, líderes, casamento, cuidado especial com os parentes (nepotismo) música, 

dança associada à música, poesia, sentimento moral, orgulho e vergonha, estrutura 

social. Incluem também coisas negativas, como dominância dos machos, estupro, 

machos mais agressivos e propensos a roubos. Incluem também práticas que, pelo 

entendimento dominante dentre os evolucionistas, traziam benefícios à coletividade, 
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tais como religião e crença no sobrenatural, magia, mitos, status diferenciado, ritos 

religiosos, divisão do trabalho. Julgo necessário justificar o juízo de valor “moralmente 

positivas” que usei acima. No livro Crítica da Razão Prática, Kant estabeleceu um 

critério para julgar se uma dada prática era moralmente positiva ou negativa. 

Suponha-se que tal prática torne-se generalizada em toda a população. Se o resultado 

for positivo, a prática é moralmente positiva. Tal critério acabou sendo universalmente 

aceito e amplamente aplicado ao Direito Positivo. 

Por que centenas de práticas de comportamento são universais em todas as 

coletividades investigadas, mesmo que suas formações culturais sejam inteiramente 

desconexas? A única explicação encontrada é a de que elas têm origem na própria 

biologia humana, especificamente na natureza humana, o conjunto de instintos 

moldado pela evolução biológica. Os traços moralmente mais negativos da nossa 

natureza foram os primeiros a ser entendidos com base na evolução por seleção 

natural. A disputa dos machos pela posse de fêmeas levou a machos mais fortes que as 

fêmeas e mais agressivos que elas. Os vencedores nessa disputa geraram mais prole, 

com isso seus genes se tornaram disseminados no decorrer das gerações. Até mesmo 

os estupradores ganharam com isso significativo sucesso reprodutivo e assim 

propagaram seus genes. A dominância masculina e o estupro no reino animal são hoje 

parte do conhecimento científico bem estabelecido. Para melhor compreensão dos 

aspectos atualmente negativos da natureza humana foram especialmente importantes 

os estudos de primatas realizados por Jane Goodall (Goodal 1971, 1990), Dian Fossey 

(Fosssey 1983 ), Robert Wrangham e Dale Peterson (Wrangham e Peterson 1996) e 

outros. Os gorilas dominantes formam haréns de numerosas fêmeas, só eles procriam 

e os machos dominados não geram prole, exceto os que logram estuprar fêmeas longe 

da vigilância do alfa. Wrangham (discípulo de Goodall) e Peterson refizeram os estudos 

de Goodall sobre chipanzés com métodos aprimorados. Os resultados anteriores 

foram confirmados. O comando dos grupos sexualmente promíscuos é alcançado por 

alianças entre machos inteligentes e agressivos. Tais alianças lembram muito as 

alianças militares e políticas realizadas pelos machos humanos. O incesto entre mãe e 

filho e entre irmãos maternos, os únicos parentescos identificáveis, dada a 

promiscuidade sexual, é um tabu. Entretanto, os machos jovens, mal sucedidos em seu 

assédio às fêmeas, perseguem até conseguir estuprar fêmeas jovens, não excluindo 

suas irmãs maternas. Isso é análogo ao que ocorre na espécie humana. Os 

estupradores são principalmente os mal sucedidos no cortejo às mulheres e o incesto 

é quase sempre resultante de estupro. 

Mais instrutiva e também mais grave foi a verificação de que os chipanzés cometem 

genocídio de bandos ocupantes de territórios contíguos aos seus. As táticas são 

premeditadas e perversas. Na coleta de alimentos, os bandos de chipanzés, que 

reúnem 150-200 indivíduos, se dividem em pequenos grupos de 10 ou menos 

membros. Grupos de machos determinados a exterminar o bando territorialmente 



adjacente patrulham a divisa entre os territórios. Quando localizam um grupo 

numérica ou fisicamente inferiorizado de membros do bando a ser exterminado, 

partem para um ataque fulminante feito de surpresa e matam todos os que não 

logram escapar, exceto fêmeas jovens, que capturam e incorporam ao seu bando. 

Eventualmente, eliminam todos os membros do outro bando e ocupam seu território. 

Chipanzés compartilham 98,8% do nosso genoma e só não falam, especulou Jorge Luis 

Borges, para que a ninguém ocorra a ideia de pô-los a trabalhar. Mas não fomos os 

homens nem nossos quase irmãos chipanzés os primeiros a entrar em práticas tão 

condenáveis. Se retrocedermos 200 milhões de anos na linha da evolução, 

encontraremos as formigas, talvez as inventoras de atrocidades coletivas. Poderosos 

soldados de algumas espécies de formigas atacam colônias, comumente, mas nem 

sempre, de outras espécies mais frágeis, e exterminam e devoram todas que 

encontram, exceto larvas e certos tipos de operárias, que escravizam para a realização 

de trabalhos domésticos em suas colônias de origem (Hölldobler e Wilson 1990). 

Iludidas por meio de feromônios, as escravas acham que ainda estão na própria 

colônia e trabalham com empolgação.  Muitos dos nossos genes já eram existentes 

meio bilhão de anos antes de aparecermos, e condicionam parte do nosso 

comportamento. O que todavia não impede que antropólogos e sociólogos 

culturalistas continuem asseverando que genocídio e escravagismo são originários de 

culturas corrompidas, assim levando adiante a lenda do nobre selvagem. 

O entendimento da cooperação entre os animais foi muito mais desafiador. Já Darwin 

havia apontado em A Origem das Espécies a dificuldade de conciliar o altruísmo com a 

seleção natural, na qual o egoísmo parece sempre conferir maior sucesso reprodutivo 

ao seu portador.  O altruísmo entre parentes foi elucidado por William D. Hamilton 

(1936 – 2000) em um trabalho brilhante descrito em duas publicações (Hamilton 

1964). Sua teoria é hoje chamada seleção de parentesco (kin selection). Já o altruísmo 

recíproco, foi explicado por Hamilton, John Maynard Smith, George Price, Robert 

Trivers, Robert Axelrod e outros, bom base na teoria matemática dos jogos iterativos. 

Junto com Axelrod, um cientista da computação, Hamilton publicou um artigo que 

recebeu 30.500 citações em publicações científicas (Axelrod e Hamilton 1981). 

Exposições didáticas da teoria foram feitas por Axelrod (Axelrod 2006), Richard 

Dawkins (Dawkins 2007) e Alaor Chaves no post Altruísmo Recíproco deste blogue. O 

que é contra-intuitivo nesta teoria, mas ficou matematicamente provado, é que 

animais cooperadores, mesmo sendo inicialmente minoritários num bando dominado 

por egoístas, no decorrer de gerações tornam-se vencedores e majoritários, desde que 

saibam reconhecer os egoístas e deixem de cooperar com eles. As consequências da 

seleção de parentesco e do altruísmo recíproco na evolução do comportamento 

humano são gigantescas. Dentre os muitos livros sobre o assunto endereçados ao 

grande público, recomendamos os de Matt Ridley (Ridler 1996) e de Robert Wright 

(Wright 1995). O lado mais negro da nossa herança biológica, visto no contexto 

histórico e cultural, é descrito, dentre outros, por David L.  Smith (Smith 2011). 



Natureza e Cultura 

Para o bem e para o mal, essa é a nossa natureza biológica, moldada na árdua luta pela 

sobrevivência e procriação e pela seleção natural dos mais aptos. Que desse processo 

cego e intrinsecamente amoral tenham surgido animais, dentre eles o homem, capazes 

de se sacrificarem por seus parentes e até por membros sem laço de parentesco do 

seu grupo social, já é algo grandioso, extraordinariamente admirável. Somos um 

animal por natureza moral e dotado de numerosas virtudes. Mas também por 

natureza, somos capazes das mais torpes iniquidades. Por outro lado, nosso 

comportamento e nossos sentimentos não são determinados só pelos nossos genes. 

Esses genes fizeram do ser humano um animal inclinado a criar culturas e 

excepcionalmente dotado para esse tipo de criação. Cultura é um vastíssimo elenco de 

comportamentos, sentimentos, costumes coletivos, convenções, normas, artes 

técnicas e muitas outras coisas que não têm origem direta em nossos genes. A 

expressão dos nossos genes depende do ambiente em que somos formados, e isso se 

aplica tanto a traços físicos quanto a traços psicológicos. A família e a cultura em que 

nos desenvolvemos moldam em grande parte os nossos valores, nossos sentimentos e 

comportamento, usando como matéria prima a nossa genética. A aptidão dos nossos 

genes depende da cultura que nos cerca e, por outro lado, a cultura criada por uma 

dada população depende do pool genético da mesma. Por meio dessa interação, a 

genética e a cultura co-evoluem. O mecanismo de evolução da cultura não é 

darwiniano, e sim lamarckiano: as novas gerações recebem os caracteres culturais 

adquiridos não só dos pais, mas de toda a sociedade. Dawkins concebeu um análogo 

dos genes para a propagação e evolução da cultura, e os denominou memes. Os 

memes não são entidades físicas, como os genes, e sim entidades abstratas. 

Comportam-se como vírus que contagiam tanto adultos quanto crianças, e pessoas 

distintas têm vulnerabilidade também distinta ao “ataque” dos memes. Ocorre que a 

cultura evolui muito mais rapidamente do que a genética, e por isso podem levar a 

comportamentos de origem não genética. Podemos ilustrar isso com exemplos. Até 

coisa de dois séculos, as pessoas achavam normal possuírem escravos e açoitá-los 

quando eles agiam de modo “errado”. Hoje isso causa indignação em quase todas as 

pessoas. Durante a “Santa Inquisição”, que durou até o século XVIII, as pessoas se 

divertiam ao ver hereges e bruxas serem queimados vivos. No final do século XVIII, 

durante o Reino do Terror da Revolução Francesa, multidões se apinhavam para ver 

pessoas ser decapitadas, e para maior regozijo coletivo os carrascos ostentavam cada 

cabeça que rolava no tablado. Isso, e a mera exibição dos instrumentos de tortura 

usados na Idade Média, hoje gera arrepios nas pessoas. Esses exemplos demonstram 

que, contrariamente à pregação de Jean-Jacques Rousseau, o “filósofo da liberdade”, 

sobre o noble savage corrompido pela civilização, tem ocorrido exatamente o oposto. 

O avanço da civilização, principalmente depois da emergência da democracia, tem 

gerado pessoas cada vez mais sensíveis ao sofrimento alheio (empáticas), solidárias e 

conscientes dos direitos alheios. Os estudos etnográficos dos povos “primitivos” 



sobreviventes na atualidade mostram graus de violência e homicídio 

incomparavelmente mais altos do que os verificados nos povos civilizados. E a 

paleontologia forense, de desenvolvimento recente, revela que nossos ancestrais eram 

incrivelmente violentos. Incontáveis fósseis de crânios humanos mostram danos 

reveladores de morte por assassinato e muitos ossos mostram sinais de ferramentas 

descarnadoras e de cozimento em fogueiras, o que demonstra a prática comum do 

canibalismo. 

O linguista e psicólogo evolucionista Steven Pinker empenhou-se num estudo 

comparativo da violência humana ao longo da história e pré-história, e expôs seus 

achados em um longo livro (Pinker 2011). Pinker julgou que as mais de 800 páginas do 

livro e a enorme massa de dados usada como documentação seriam necessárias, 

exatamente porque sua tese contrariava a visão ainda vigente entre os humanistas e 

os leigos influenciados por eles de que a violência humana continua em ascensão. O 

índice de homicídio na Inglaterra, onde há estatísticas mais antigas, declinou por um 

fator de 40 desde o século XIV. Em toda a UE, exceto na Itália, ocorre hoje cerca de 1 

homicídio  por 100.0000 habitantes por ano, valor igual ao da Inglaterra. Em todas as 

regiões do mundo a violência vem declinando, embora em muitos locais ainda seja 

muito elevada. No Ocidente e em várias outras partes do mundo o século XX foi o 

século dos direitos e o movimento continua avançando. Direitos de as pessoas terem 

suas características, modos de viver e opiniões respeitadas. A violência contra a 

mulher foi criminalizada e vem sendo reprimida nessas regiões, o racismo foi 

criminalizado e nas leis os negros têm os mesmos direitos dos brancos, a homofobia 

vem sendo crescentemente criminalizada, nas democracias todos têm direito ao voto. 

A partir dos direitos humanos, partimos para os direitos dos animais. Nas escolas, essa 

nova visão de mundo tem sido ensinada, o que fortalece a cultura da empatia, da 

tolerância e de respeito aos que são diferentes de nós. A natureza humana tem se 

revelado mais maleável do que se pensava, embora não ilimitadamente maleável, 

como imagina a maioria dos humanistas e ideólogos, os denominados culturalistas. A 

empatia, a colaboração e a generosidade estão nos nossos genes, e como apontou 

Pinker, são os melhores anjos da nossa natureza. E é pela exploração desses bons 

anjos que a civilização pode avançar. Com o progresso mundial da educação para 

todos, nela incluída a dos bons princípios da cidadania, há razões para se esperar que 

em mais um ou dois séculos a atual civilização seja considerada bárbara, e que seja 

motivo de indignação nossos contemporâneos não se horrorizarem ao ver mendigos 

dormindo nas calçadas. 

A lei do talião e seu agravamento 

A mais antiga das importantes formulações de Direito Positivo foi promulgada pelo rei 

babilônico Hamurabi por volta de 1750 a. C. Esse conjunto de leis, com 282 artigos, 

define coisas diversas, desde o que é justo em transações comerciais, direitos de 



família, até o que é proibido nas relações entre as pessoas. Com ressalvas referentes 

ao status das pessoas, que foram classificadas em homens possuidores de terra, 

homens livres sem bens relevantes e escravos, estabeleceu-se pela primeira vez na 

história conhecida a lei do talião (olho por olho, dente por dente) para danos causados 

por alguém a outro do mesmo status. Esse não foi um início edificante para o Direito 

Positivo, pois a lei do talião é a própria consagração legal das práticas de vingança 

pessoal, as de cobrar com a mesma moeda. Menos de um milênio depois, os hebreus 

copiaram na essência parte do Código de Hamurabi, agora alegadamente sob 

orientação do seu deus Jeová. A partir desse início, as coisas evoluíram para pior. Em 

todo o Oriente Médio, a pena para o adultério passou a ser a morte por 

apedrejamento. A prática da crucificação, atroz tortura adotada no império persa, foi 

também copiada pelos Hebreus e aplicada a falhas banais como o roubo sem violência. 

Mais tarde, foi adotada pelos romanos até o século V. No vasto império persa, criado 

por Ciro o Grande, a comunicação entre o rei e as províncias era feita por estradas 

privativas do rei, dos Sátrapas (governadores de províncias) e seus mensageiros. Eram 

as estradas reais. O uso não autorizado de uma estrada real era punido com a morte. 

Da lei do talião, que estabeleceu a equivalência entre a falha e a punição, nasceram 

códigos e preceitos legais em que as penas eram desproporcionais às falhas e 

excessivamente severas. Na Grécia, no ano 621 a. C. o legislador Draco estabeleceu o 

que veio a ser conhecida como lei draconiana, sinônimo de excesso e crueldade. A 

pena para qualquer roubo era a morte. A pena de morte foi amplamente aplicada em 

toda a Idade Média, com formas de execução diversificadas e singularmente cruéis. 

Como na época praticamente não havia prisões, crimes mais leves eram punidos com 

torturas que não resultassem em morte. Todo esse histórico de penas excessivas 

aplicadas pelo Estado e pelos feudos medievais só levou a aumento da criminalidade e 

da violência, o que tem inspirado penalidades mais brandas nos tempos recentes. Tal 

mudança teve origem no Iluminismo, especialmente na obra Dos Delitos e das Penas 

(1764) escrita pelo italiano Cesare Beccaria. 

As religiões e as ideologias 

Como as religiões são um dos universais humanos, sua origem está na própria natureza 

humana. Para isso, ela deve ter tido algum papel adaptativo para os nossos ancestrais. 

Essa consideração tem sido objeto de intenso estudo desde o livro de Brown, sem 

resultados conclusivos (Bortolini e Yamamoto 2013). Neste ensaio, valorizo a hipótese  

frequentemente levantada de que a religião aumenta a coesão interna do grupo, o que 

lhe confere vantagem na disputa com grupos  competidores. Defendo a plausibilidade 

da hipótese considerando-a em conjunção com outro universal humano, a identidade 

coletiva. É plenamente reconhecido, principalmente com base em estudos 

psicológicos e sociais da população atual, que as pessoas sentem intensa necessidade 

de pertencer a algum grupo, seja uma torcida esportiva, um partido político, uma 

sociedade de colecionadores de selos ou o Rotary Club. Qualquer que seja a natureza 



do grupo, seus membros se unem internamente e se opõem a grupos com os quais 

competem. Falo do famoso “nós contra eles” cantado em prosa e verso mundo afora 

(Berreby 2005). Vale apontar que tanto a religião quanto a identidade coletiva se 

manifestam socialmente por meio de outros universais humanos, como dança, música 

e rituais. Ao se preparar para uma guerra contra seus rivais, os indígenas de todas as 

religiões dançam cantando hinos e pintam-se com as cores da tribo. No âmbito mais 

amplo das nações, vemos os hinos e bandeiras nacionais, os uniformes e desfiles 

militares. Pode muito bem ter ocorrido de a religião e a identidade coletiva terem co-

evoluído passo a passo, e que os deuses tenham sido inventados num processo de 

wishful thinking, como entidades imaginárias de proteção aos distintos grupos ou 

tribos. Os deuses seriam um desejo tomado por realidade. Uma vez criado o deus, a 

crença nele propaga-se no grupo como um meme pelo qual todos anseiam. A história 

antiga está cheia de deuses nacionais, e antes das guerras sempre havia cerimônias de 

sacrifícios e adoração a eles. Num grupo social ou tribo relativamente isolado e 

praticante de uma religião, a componente minoritária de descrentes seria 

desfavorecida de várias maneiras, até mesmo no sucesso reprodutivo. Assim, no 

decorrer das gerações a cultura religiosa entraria no genoma para virar natureza.  

A ideologia é, pelo menos no plano psicológico e emocional dos seus seguidores, uma 

religião sem divindades. Estas são substituídas por personalidades emblemáticas e o 

culto de divindades é substituído pelo culto de personalidades. Ideologia é um elenco 

de crenças que resulta num receituário de ações por meio das quais os seguidores e 

praticantes “inquestionavelmente” atingirão algum grande triunfo. Ambos, religião e 

ideologia, são fenômenos coletivos. Não há religião ou ideologia individual. Um dos 

aspectos dos adeptos de uma religião ou de uma ideologia é um forte sentimento de 

superioridade moral, o que também ocorre em muitas outras das divisões “nós e eles”. 

Nesse sentimento de superioridade moral está a origem das grandes desgraças 

causadas pelas religiões e ideologias que se tornam fundamentalistas. Seus 

adversários, por serem moralmente inferiores, não precisam ser respeitados e não 

possuem direitos naturais, nem mesmo e de viver. As tentativas de dimensionar, em 

número de mortes, as atrocidades cometidas em nome de religiões e ideologias geram 

infindável controvérsia. Infalivelmente, há os apaixonados que negam a dimensão dos 

números e até mesmo os fatos. Incontáveis cristãos insistem em dizer que as Cruzadas 

não foram uma guerra religiosa, e sim econômica. Se vencidos nessa etapa da 

discussão, negam os números. Islâmicos e neonazistas negam que tenha havido um 

holocausto que matou 6 milhões de judeus. Críticos da ocupação das Américas por 

europeus afirmam que os números referentes ao sacrifício humano praticado pelos 

astecas nos dois séculos que antecederam a ocupação do México foram imensamente 

inflados para justificar a invasão espanhola. Pela visão majoritária e mais bem 

informada, de 1,2 a 1,6 milhões de pessoas, incluindo recém- nascidos, foram imolados 

em templos dos deuses astecas, mas segundo alguns, esse número não passou de uns 

poucos milhares. Amigos do regime cubano negam que cerca de 50 mil pessoas 



tenham sido fuziladas na faxina ideológica comandada por Che Guevara e que ainda 

existam numerosos prisioneiros políticos no país.  

Matthew White, autodenominado atrocidalogista, dedicou muitos anos ao estudo da 

violência ao longo dos 2,5 últimos milênios (White 1012). Realizou um estudo 

paciente, sem falhas metodológicas evidentes, em que os números foram 

estatisticamente deduzidos dos dados mais dignos de confiança segundo a visão 

dominante dos estudiosos. Incluiu no seu livro apenas o que ele avaliou como sendo os 

100 episódios mais mortíferos da história. Nosso interesse se restringe aqui aos 

episódios inspirados em razões ideológicas e religiosas. O nazismo e o comunismo 

foram as maiores calamidades do século XX, e ambos têm caráter ideológico. O 

nazismo iniciou a Segunda Guerra, que matou 66,6 milhões de pessoas, 20 milhões de 

soldados e 46,6 de civis. O comunismo foi responsável pela morte de 90 milhões de 

pessoas. Dessas, 20 milhões morreram nas guerras civis para a tomada do poder e 70 

milhões nas intermináveis faxinas ideológicas e políticas, nas crises de fome geradas 

por programas econômicos desastrados, em fome intencionalmente causada a 

“inimigos do regime” e em tentativas dos descontentes de fugir do mesmo. No que se 

refere a mortes por guerras e perseguições religiosas, White buscou levantar números 

apenas dos episódios que ele classificou como os 30 mais mortíferos da história. As 

mortes estimadas nesses episódios somam 57 milhões. Um levantamento que incluísse 

todos os episódios, tais como as incontáveis querelas entre facções religiosas, a 

perseguição de judeus e cristãos no império romano, a perseguição de judeus na 

Europa durante mais de um milênio, as disputas entre os califados islâmicos no Oriente 

Médio, a Santa Inquisição (surpreendentemente não contabilizada por White), os 

sacrifícios humanos praticados desde a pré-história etc. poderia muito bem duplicar o 

número calculado por White. Nesse caso, as religiões teriam causado mais mortes do 

que as ideologias. Se levarmos em conta que as mortes causadas por conflitos 

religiosos ocorreram em épocas em que a população mundial era bem menor do que a 

do século XX, concluiremos que a religião é de longe o mais perverso dos 

fundamentalismos. 

Uma vez inspecionado o passado, o que se pode prever sobre o futuro? 

O comportamento humano é determinado por duas entidades.  Uma entidade física, 

os nossos genes, determina a natureza humana. Essa natureza contém instintos e dons 

benéficos, tais como cooperação, altruísmo, solidariedade, empatia, socialização, 

senso estético, artes etc. Por outro lado, temos instintos negativos, como a violência, a 

dominação das mulheres pelos homens, que inclui o estupro, o roubo e o latrocínio, 

etc. Temos também o instinto para a identidade coletiva, que se por um lado leva à 

cooperação intragrupo, por outro leva também à hostilidade intergrupo. Essa 

hostilidade, o famoso “nós contra eles” gera os mais nefastos aspectos do nosso 

comportamento: o fundamentalismo religioso e ideológico e “last but not least”, o 



nacionalismo, gerador de enormes calamidades. Temos ainda a cultura, uma entidade 

abstrata, que junto com os genes determina o nosso comportamento. Não há dúvida 

que o avanço da cultura vem melhorando notavelmente o comportamento individual 

das pessoas, e esse efeito quase certamente será muito ampliado com a 

universalização e melhoramento da educação. Entretanto, os efeitos positivos do 

avanço da cultura sobre as consequências negativas da identidade coletiva têm sido 

muito menores. O fundamentalismo ideológico e o nacionalismo não cedem sequer 

um milímetro, e o fundamentalismo religioso, embora tenha retrocedido 

notavelmente na cultura de origem europeia, em outras regiões não dá sinal de fadiga. 

O fundamentalismo islâmico se acirra notavelmente em toda parte e é motivo de 

justificada preocupação. Não há como se fazer qualquer prognóstico de como o 

islamismo, que conta com 2,5 bilhões de seguidores, irá evoluir.  

Tampouco mostra sinal de retrocesso o sentimento nacionalista. O crescente contato 

entre os povos, que supostamente reduziria a identidade coletiva dentro das nações, e 

em consequência o sentimento nacionalista, não tem surtido o efeito esperado. A 

imigração de pessoas culturalmente distintas para a Europa e os EUA tem aumentado 

significativamente a xenofobia. Os EUA, resultado da fusão de várias culturas no 

chamado melting pot, paradoxalmente tem se tornado crescentemente nacionalista. 

Com um singular sentimento de superioridade moral, o país tem cumprido seu papel 

imperial como se isso fosse uma missão, um dever moral. Na visão do americano 

típico, o país tem, sim, o dever de se portar como o sensor e guarda moral de todos os 

povos. A Rússia, desde Pedro o Grande comporta-se como um império. Tem o maior 

exército do mundo e gasta com armamentos uma fração sem paralelo do Pib. A China, 

que por mais de dois milênios recolheu-se dentro do seu grande território, 

protegendo-se com muralhas, há décadas revela seu projeto de hegemonia sobre a 

Ásia Oriental. Enfim, o quadro geral é grave e preocupante. 

Finalmente, temos a dificuldade de reduzir as desigualdades econômicas entre as 

regiões do planeta e também na população de cada país. Este é um problema muito 

complexo ao qual pretendo dedicar um um post especial. Neste ensaio, adianto 

apenas uns comentários em abordagem superficial. O primeiro ponto a realçar é que a 

globalização tem criado enorme dificuldade à ascensão econômica dos trabalhadores 

europeus e americanos. Nos EUA, o salário dos trabalhadores menos qualificados se 

mantém estacionário desde os anos 1970, precisamente a época em que a “Aldeia 

Global” de Marshall McLuhan começou a se tornar realidade, e com isso a diferença 

entre os mais pobres e mais ricos aumenta vertiginosamente. Na Europa, o efeito da 

globalização tem sido menos drástico, mas o progresso no programa do Estado de Bem 

Estar Social foi paralisado e em alguns países ele tem regredido. A causa mais 

importante, ou pelos menos a mais visível desse fenômeno, foi a entrada de mais de 

um bilhão de asiáticos no mercado trabalho, dispostos a trabalhar 50 horas por 

semana em troca de baixos salários e quase nenhum direito trabalhista. Com isso, 



houve por um lado o deslocamento de muitos postos de trabalho em empresas 

multinacionais para essa região. Por outro há a concorrência desleal de produtos 

industriais baratos asiáticos nos EUA e Europa. Acresce-se a isso a migração de 

trabalhadores asiáticos e de outras regiões para EUA e Europa, o que depreciou o valor 

da mão de obra nesses países afluentes. 

Influi também muito negativamente na melhoria econômica dos mais pobres, em geral 

também os menos qualificados profissionalmente, a emergência da economia do 

conhecimento. O conhecimento no mundo contemporâneo vale ouro, e para várias 

empresas um trabalhador com conhecimento e talento para gerar ainda mais 

conhecimento e inovação vale cem ou até mesmo mil vezes mais do que outro 

desprovido desses dons. A economia do conhecimento, se por um lado gera enorme 

riqueza, por outro, pelo menos na economia de mercado, distribui cada vez mais 

desigualmente os benefícios dessa afluência. Pode ser que a economia do 

conhecimento esteja pondo em cheque definitivamente a economia de mercado no 

aspecto capital versus trabalho e talvez apenas o Estado seja capaz de estabelecer 

mais justiça nesse setor. A questão essencial é como o Estado deve agir nesse 

contexto. Por enquanto, a discussão do assunto tem sido puramente ideológica e não 

pragmática. E o trabalho dos ideólogos, historicamente, tem tido como efeito o 

empobrecimento dos ricos, não o enriquecimento dos pobres.  
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