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I – Introdução 

Em carta a um amigo, Darwin declarou que ficava doente ao observar um 

pavão, pois seu extravagante rabo é claramente desvantajoso na luta pela 

sobrevivência. Já no seu artigo comunicado em julho de 1858 à Linnean 

Society of London, juntamente com o artigo de Alfred R. Wallace, ele 

considerou necessário reconhecer dois processos de seleção natural. Um 

seleciona caraterísticas de um animal que o favorecem na luta pela 

sobrevivência, os caracteres utilitários. O outro, que ele denominou seleção 

sexual, seleciona características que o favorecem na procriação. Há dois 

tipos de seleção sexual, a intrassexual e a intersexual. A primeira, que atua 

principalmente entre os machos, levou ao desenvolvimento de caracteres 

que os machos usam na disputa pela posse das fêmeas. Darwin usou o termo 

armas para designar esses atributos. Exemplos de armas são as esporas dos 

galos, o chifre dos touros, dos antílopes, dos veados e servos, e de inúmeros 

mamíferos. A seleção intrassexual também levou a machos frequentemente 

maiores do que as fêmeas. As características resultantes da seleção sexual 

formam o que se chama dimorfismo sexual.  

A evolução de caracteres por seleção intrassexual não é difícil de entender. 

Os machos que vencem seus adversários na luta pela posse de fêmeas são 

mais bem sucedidos na procriação, portanto os genes que geram tais 

vantagens competitivas tornam-se mais frequentes a cada geração, até 

porque os atributos do seu portador também os tornam mais aptos na luta 

pela sobrevivência.  

Já a evolução da seleção intersexual, tem resistido a explicações 

inteiramente convincentes. Exemplos de caracteres que resultaram dessa 



seleção são a juba do leão, as extravagantes galhadas dos cervos e alguns 

veados, o canto melodioso dos pássaros, e as cores muito diferenciadas 

entre machos e fêmeas nas aves, peixes e anfíbios. Darwin denominou tais 

caracteres ornamentos e deu atenção especial aos ornamentos dos machos, 

que seriam resultantes da preferência das fêmeas no acasalamento. A Figura 

1 ilustra ornamentos físicos apresentados por animais. Segundo ele, a 

preferência sexual por pavões com rabos grandes e coloridos era um 

capricho das pavoas.  Devido a esse capricho, evoluíram pavões 

crescentemente ornamentados. O fato de Darwin não ter oferecido qualquer 

explicação evolutiva para a “caprichosa” preferência das fêmeas por machos 

ornamentados levou a que seus seguidores sérios rejeitassem ou ignorassem 

quase por completo a seleção intersexual. Alfred R. Wallace, que formulou a 

evolução biológica por seleção natural ao mesmo tempo que Darwin, aceitou 

a ideia da seleção intrassexual, mas não da intersexual. O mesmo ocorreu 

com Julian Huxley, um dos primeiros e mais importantes defensores do 

darwinismo. No século XX, biólogos da estatura de Thomas H. Morgan 

(1866–1945) também rejeitaram a ideia. Já nos meios cientificamente menos 

sofisticados, a proposta de Darwin era algumas vezes vista como fruto do 

machismo da era vitoriana.   

  

Figura 1 – Exemplos de ornamentos usados na seleção intersexual. Na imagem à 

esquerda, vemos o enorme dimorfismo entre as plumagens do macho e da fêmea de 

uma ave do paraíso. 

A partir dos anos 1970, a seleção intersexual tem sido investigada 

seriamente por muitos pesquisadores, mas os mecanismos evolucionistas 

que a geraram continuam controversos. Em um livro que ainda aguarda 

lançamento, a historiadora da ciência Evelleen Richards (Richards 2017) 



relata em detalhes a história da construção por Darwin da ideia da seleção 

sexual. Na introdução do livro, ela afirma: 

“Darwin’s concept of natural selection has been exhaustively studied, but his 

secondary evolutionary principle of sexual selection remains largely 

unexplored and misunderstood.” (O conceito de Darwin de seleção natural 

tem sido exaustivamente estudado, mas seu princípio evolucionário 

secundário de seleção sexual permanece largamente inexplorado e mal 

entendido.) 

Neste artigo farei uma breve revisão da seleção sexual, com foco na seleção 

intersexual, a que permanece mal entendida. Como veremos, esse tipo de 

seleção sexual é muito bem comprovado, e há teorias sobre seu mecanismo 

de evolução, mas nenhuma delas logrou convencer todos os estudiosos do 

fenômeno. Deixarei de lado a seleção sexual na espécie humana, pois seu 

estudo científico tem sido dificultado por questões ideológicas, e não menos 

pelos estereótipos de gênero. O problema se embaralha na questão mais 

ampla do que seja a natureza humana, que desde John Locke e Rousseau 

perdeu-se em fabulações e outras formas de pseudociência. Ao final da 

revisão incorrerei numa temeridade, a de sugerir que o sentimento estético, 

no sentido antropomórfico, evoluiu muito cedo no filo dos artrópodes e 

cordados, e que a escolha de machos pelas fêmeas é amplamente definida 

por avaliações estéticas, e que isso é bastante para explicar a seleção 

intersexual. 

II – Princípio de Bateman e avanços posteriores 

Angus J. Bateman (1919 – 1996) foi o primeiro a explicitar uma diferença 

fundamental entre macho e fêmea que resulta nas duas modalidades de 

seleção sexual. O espermatozoide é muito menor do que o óvulo, portanto 

os machos são capazes de produzir quantidade muito maior de seus gametas 

do que as fêmeas. Em outros termos, o gameta masculino é o elemento 

barato, abundante na reprodução, e o gameta feminino é o elemento 

escasso e valioso. Um macho é capaz de fertilizar todos os óvulos de uma 

coleção de fêmeas e por isso produz mais prole se cruzar com muitas fêmeas. 

Já a comparativamente pequena capacidade de reprodução das fêmeas não 

fica aumentada se ela cruzar com muitos machos. Por isso, a variabilidade do 

sucesso reprodutivo dos machos é muito maior do que a das fêmeas. 



Enquanto machos dominantes na seleção intrassexual podem ter uma 

enorme quantidade de filhos e os dominados têm poucos ou às vezes 

nenhum, todas as fêmeas saudáveis acabam realizando quase plenamente o 

seu potencial reprodutivo. Isso passou a ser conhecido como Princípio de 

Bateman. Curiosamente, Bateman chegou a ele não estudando pavões, 

cervos ou leões, e sim a modesta mosca da fruta, a Drosophila melanogaster, 

a galinha dos ovos de ovo dos estudos genéticos (Bateman 1948). O princípio 

de Bateman foi alvo de muitas críticas. A mais severa delas aponta que em 

numerosas espécies de peixes são as fêmeas que têm maior variabilidade em 

seu sucesso reprodutivo, e também são elas que aguerridamente defendem 

territórios, prática comum na seleção intrassexual.  

Robert Trivers (1943 –), um dos mais notáveis biólogos evolucionistas da 

atualidade, formulou uma alternativa ao princípio de Bateman, a teoria do 

Investimento Parental (Trivers 1972). Como é comum nas boas teorias, a de 

Trivers parte da constatação de algo óbvio cuja importância só fica também 

óbvia após destacada. O investimento dos pais na geração da prole é muito 

distinto entre os dois sexos. No caso dos mamíferos, a distinção é 

singularmente grande. A mãe carrega o feto no ventre por meses e após o 

nascimento o alimenta longamente com o seu leite. Enquanto não desmama 

a cria, não ovula. Já o macho, entra no empreendimento com o seu esperma, 

energeticamente barato, e pouco depois está disponível para a inseminação 

de outra fêmea. Nos povos indígenas, as mulheres amamentam os filhos até 

os três anos e por isso só geram um filho a cada quatro anos. Esse enorme 

investimento maternal supostamente operou ao longo da evolução dos 

nossos ancestrais. No caso dos pássaros, a fêmea tem de produzir o ovo, que 

contém todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento do filhote 

até a eclosão. Uma lista mais ampla de exemplos revelaria que geralmente o 

investimento das fêmeas na procriação é maior do que o dos machos. Mas 

isso nem sempre acontece. Em várias espécies de peixes e de insetos o 

macho realiza maior investimento parental. 

Na teoria de Trivers, o gênero que realiza o maior investimento parental é o 

elemento escasso na procriação. Por isso, é precioso e disputado pelos 

membros do outro gênero. Nessa circunstância, tem plenas condições de 

escolher com quem se acasalar. Nos peixes em que a fêmea tem menor 

investimento parental, é ela que conquista o território na seleção 

intrassexual, o que exige que ela tenha bom porte, em geral superior ao dos 



machos, e ostente ornamentos para competir na seleção intersexual. No 

território conquistado, deposita seus ovos e aguarda até que eles sejam 

fertilizados. O macho entra no território, considera o seu valor para a 

geração e sobrevivência dos filhotes, avalia a ornamentação da fêmea, e só 

depois decide fertilizar os ovos ou ir em busca de outra parceira. Caso 

fertilize os ovos, protege-os até a eclosão e depois protege os filhotes. Em 

cada estação de “acasalamento” uma fêmea cruza com vários machos, pois 

mais de um macho fertiliza seus ovos, que ela distribui em vários 

aglomerados, e cuida de sua parte dos filhotes. Mas cada macho cruza com 

uma única fêmea, pois não coloca seu esperma em outro território.  

Não podendo ampliar a quantidade da sua prole, quem faz maior 

investimento parental prioriza sua sobrevivência e sua qualidade genética, 

por isso é seletivo na escolha do parceiro ou parceira com quem se acasala. 

Já o que faz pouco investimento parental, segue o instinto de se acasalar 

com a maior quantidade possível de parceiros, dessa maneira aumentando o 

seu sucesso reprodutivo em termos puramente quantitativos. Os pássaros, 

além de lutar por territórios adequados, ornamentam suas penas com cores 

muitas vezes conspícuas. Não bastasse isso, muitos pássaros desenvolveram 

cantos melodiosos para atrair fêmeas, além de elaborados ritos de corte. 

Alguns ornamentam seus ninhos com sementes, frutos, pedrinhas e o que 

mais houver no ambiente, como se vê na Figura 2. 

 

Figura 2 – Ninho enfeitado construído por um macho de satim-azul, um pássaro australiano. 

III – Teorias da evolução dos ornamentos 

Como vimos, a explicação de Darwin para a preferência das fêmeas por 

machos ornamentados não foi satisfatória. Como disse Theodosius 

Dobzhansky, “Nada em biologia faz sentido, exceto à luz da evolução” 

(Dobzhansky 1973), o que exige uma explicação evolucionária para essas 



preferências. Antes de prosseguir nesse tema, o que exigirá uma exposição 

mais longa, é conveniente mostrar evidência de que a preferência das 

fêmeas por machos ornamentados é uma realidade. A primeira 

demonstração empírica dessa preferência foi apresentada por Malte 

Andersson (1919 – 1996), resultado de pesquisa com a ave viuvinha africana 

(long-tailed widowbird), exibida na Figura 3. 

 

Figura 3 – Duas fêmeas e um macho da viuvinha africana. 

Como se vê na figura, o dimorfismo sexual na viuvinha, cujo nome 

curiosamente vem da coloração negra não dela, e sim do macho, é bem 

pronunciado. Ambos, macho e fêmea têm o tamanho de um pardal, mas o 

macho tem uma calda de mais de 40 cm que se abre em forma de tesoura 

quando ele pousa. No Brasil, há várias espécies de pássaros análogos, 

conhecidos como tesourinha, tesoura e tesourão, mas em todos eles o 

comprimento da calda no macho é apenas ligeiramente maior do que a da 

fêmea. O experimento de Anderson foi simples e direto. Capturou 36 machos 

e os dividiu em quatro grupos de 9. Cortou ao meio os rabos do primeiro 

grupo e os emendou com supercola rápida à ponta dos rabos do segundo. 

Cortou ao meio os rabos do terceiro grupo e os colou de volta. Quanto ao 

quarto grupo, deixou-o inalterado.  O tratamento dado ao terceiro grupo 

pode parecer estranho, mas serviu para teste de qualquer efeito de 

manipulação dos pássaros.  Soltou de volta os machos para que retornassem 

aos seus territórios, atraíssem fêmeas e se acasalassem. A capacidade de 

cada tipo de macho de atrair fêmeas foi medida pela quantidade de ovos 

encontrados nos ninhos em territórios de cada um deles. O número de ovos 

nos territórios dos machos com caudas artificialmente alongadas foi quase 

quatro vezes o encontrado nos territórios dos machos de caudas curtas. Os 



machos com caudas de comprimento normal tiveram um sucesso 

intermediário entre esses dois extremos. A experiência de Andersson foi 

repetida por Anders Moller (1953 –) com uma andorinha monogâmica, com 

resultados semelhantes: os machos com rabos alongados artificialmente são 

preferidos pelas fêmeas. Há uma vasta coleção de outros experimentos 

comprovadores da seleção intersexual e descreremos alguns deles nos 

momentos oportunos. 

Voltemos às teorias da seleção sexual. Após a redescoberta da genética 

mendeliana em 1900, houve um esforço de reinterpretar a evolução por 

seleção natural levando a genética em conta. Além do trabalho de biólogos 

ilustres, esse esforço contou com a importante contribuição de três 

geneticistas matemáticos que criaram a disciplina de genética populacional: 

Ronald Fisher (1890 – 1962), J. B. S. Haldane (1892 – 1964) e Sewall Wright 

(1889 – 1988). O resultado foi a Grande Síntese Evolucionária, ou Síntese 

Moderna. Fisher foi talvez o grande protagonista dessa síntese, e seu 

trabalho foi tão importante que Richard Dawkins (1941 –) o qualifica como o 

maior dos seguidores de Darwin. Seus trabalhos em evolução estão 

sintetizados no livro Genetical Theory of Natural Selection (Fisher 1930, Ed. 

revista 1958). Embora haja muitos tipos de ornamentos resultantes da 

seleção intrassexual, Fisher tomou a plumagem ornamentada de pássaros 

como modelo a ser explicado por uma dinâmica evolucionista. Sua 

abordagem do problema é bem atípica. Após uma extensa e primorosa 

introdução, na qual ele argumenta pela realidade do fenômeno de seleção 

intersexual, do qual admite não haver qualquer demonstração experimental 

direta, e expõe a opinião dos evolucionistas desde Darwin até o seu presente 

sobre o tema controverso, ele afirma sem argumentação (Fisher 1958 p. 

152):  

The two characteristics affected  by such a process, namely plumage 

development in the male, and sexual preference for such developments in the 

female, must advance together, and so long as the process is unchecked  by 

severe counterselection, will advance with ever increasing speed. In the total 

absence of such checks, it is easy to see that the speed of development will be 

proportional to the development already attained, which will therefore 

increase with time exponentially, or in geometric progression. (as duas 

características afetadas por tal processo, o desenvolvimento da plumagem 

nos machos e a preferência por tais caracteres na fêmea, devem avançar 



juntas, e enquanto o processo não for freado por severa seleção oposta, 

avançarão com velocidade crescente. Na total ausência de tal freio, é fácil ver 

que a velocidade do avanço será proporcional ao desenvolvimento já 

alcançado, que por isso irá crescer exponencialmente, ou seja, em 

progressão geométrica.)  

Fischer julga desnecessário explicar sua audaciosa afirmação, com o que 

ficou incompreendido por meio século, até 1980, quando o também teórico 

matemático da evolução Russell Lande (1951 –) (Lande 1980, 1981) escreveu 

e explorou equações matemáticas semelhantes às que Fisher talvez tenha 

usado para convencer-se do que ele fala no seu livro. Mas nem mesmo o 

trabalho de Lande teve sucesso como elemento irrefutável de persuasão. 

Pois ele já parte de equações acopladas que pressupõem o avanço 

mutuamente retroalimentador das características dos machos e da 

preferência das fêmeas por elas. Assim, das suas equações ele deduz o que já 

está contido nelas, pois a dedução matemática é sempre puramente 

analítica. Nada garante que as hipóteses contidas nas suas equações se 

apliquem à natureza. 

Tentarei justificar em palavras a ligação entre as características dos machos e 

a preferência das fêmeas por tais caracteres. Antes de mim já o fez, com 

maior fôlego e talento, Richard Dawkins, que dedicou um capítulo inteiro do 

livro O Relojoeiro Cego (Dawkins 2001) ao problema teoricamente 

desafiador. 

Fischer denomina runaway (processo descontrolado) a evolução exponencial 

das plumagens do macho. Exemplos de avanço descontrolado são uma 

explosão, um incêndio e vários outros fenômenos vistos com frequência. 

Imagine o leitor um paiol de pólvora.  Seu pacífico estado é um equilíbrio 

instável. Basta uma pequena perturbação, por exemplo, uma pequena faísca 

de fogo ou um curto-circuito elétrico, e a pólvora se incendeia com 

velocidade que cresce exponencialmente. É uma explosão, que só cessa 

quando toda a pólvora é queimada. Numa floresta seca, em estado de 

equilíbrio, uma pituca de cigarro pode deflagrar o mesmo tipo de runaway.  

A Figura 4 ilustra o equilíbrio instável e o processo desenfreado que ele pode 

apresentar. Uma esfera repousa no topo de uma superfície com forma de 

sino. Qualquer perturbação sobre a esfera fará com que ela se afaste do 

ponto de equilíbrio com velocidade que aumenta com seu deslocamento. 



Seu movimento é determinado pela retroalimentação positiva da força que 

atua sobre ela, resultante da força da gravidade e da força de contato com a 

superfície. Ao chegar ao fundo da superfície, seu runaway cessa. Se 

imaginarmos a superfície de cabeça para baixo, a esfera ficará em equilíbrio 

estável em um fundo que se assemelha ao de uma taça de vinho. Neste caso, 

se a esfera se afastar do ponto de equilíbrio estará sujeita a uma 

retroalimentação negativa que a faz retornar a ele. 

 

Figura 4 – Ilustração de equilíbrio instável. 

Para descrever a evolução de ornamentos em machos por seleção sexual, 

consideremos um modelo simples que possa ser descrito por um único 

parâmetro, o da viuvinha africana, cuja única variável é o comprimento do 

rabo. Suponhamos uma situação de equilíbrio inicial em que todos os 

machos tenham rabos como o de um pardal, digamos com cerca de 6 cm de 

comprimento. Este valor de 6 cm seria o ótimo de comprimento utilitário, o 

que mais favorece a sobrevivência. Aparentemente a situação é de equilíbrio 

estável, o que não é verdade. Nem todos os machos têm rabos de igual 

comprimento, estes se dispersam em torno da média de 6 cm em uma 

distribuição em forma de sino com largura de, digamos, 1 cm.  O 

comprimento das caudas é uma característica poligenética, ou seja, é 

determinado por um conjunto de genes (poligenes) que estão tanto no 

genoma dos machos como no das fêmeas.  Tais genes se manifestem no 

genótipo dos machos, mas são silenciosos no genótipo das fêmeas. A 

preferência das fêmeas por caudas masculinas de dado comprimento é por 

sua vez determinada por outros poligenes, presentes nos genomas das 

fêmeas e dos machos, mas que só se manifestam nas fêmeas. Para ilustrar 

esse tipo de manifestação seletiva de genes, consideremos a calvície. O gene 



ou os genes da calvície estão em ambos os genomas, o do homem e da 

mulher, mas só o homem fica calvo. A filha de um homem calvo 

provavelmente portará silenciosamente o(s) gene(s) da calvície do pai. E 

nesse caso seus filhos e netos masculinos poderão muito bem ter calvície 

determinada pelo(s) gene(s) que ela herdou do pai e passou adiante. Há 

homens calvos e também mulheres que preferem homens calvos. Postas 

estas considerações, vamos ao caso do rabo do macho da viuvinha negra. 

Um dado macho tem cauda longa, com comprimento de 6,5 cm. 

Provavelmente seu pai tinha cauda longa, de quem ele herdou essa 

característica. Provavelmente sua mãe tem os genes de preferência por 

machos de cauda longa, pois ela escolheu seu pai para se acasalar. Pois bem, 

seus filhos provavelmente terão caudas longas e suas filhas provavelmente 

irão preferir machos de caudas longas. Isso revela que as duas 

características, caudas longas nos machos e preferência por caudas longas 

nas fêmeas, estão geneticamente interligadas. O mesmo se pode dizer de 

caudas curtas e preferência por caudas curtas. Vê-se então que os genes de 

caudas longas e de preferência por caudas longas não se distribuem 

aleatoriamente na população, e o mesmo se pode dizer para genes de 

caudas curtas e de preferência por caudas curtas. Há um companheirismo 

entre os genes, tecnicamente conhecido como desequilíbrio de ligação.  

Como há simetria entre a distribuição de genes de caudas curtas e longas e 

da correlacionada preferência feminina por caudas curtas ou longas, os 6 cm 

otimizados por adaptação utilitária permaneçam estáveis. Suponhamos, 

entretanto, que alguma flutuação, talvez por fatores ambientais, leve a um 

pequeno alongamento dos rabos dos machos. Na próxima geração, mais 

machos de caudas longas serão selecionados por fêmeas que preferem 

caudas longas. Na geração seguinte, haverá mais fêmeas que preferem 

caudas longas, e isso pode deflagrar crescimento descontrolado do 

comprimento das caudas dos machos e da preferência das fêmeas por 

caudas longas. Mas esse processo tem um freio que eventualmente o irá 

paralisar. O macho com caudas mais longas que o ótimo utilitário será 

prejudicado na luta pela sobrevivência. Enquanto esse prejuízo for 

compensado com vantagem pelo sucesso reprodutivo oriundo da preferência 

das fêmeas, as caudas continuarão se alongando geração após outra. 

Quando os dois efeitos se compensarem exatamente, atinge-se outra 

situação de equilíbrio. Esse estado de equilíbrio pode variar de uma 



população para outra em decorrência de condições ambientais. Muita 

umidade do solo pode prender as caudas dos machos que as tenham muito 

longas, a quantidade de predadores pode aumentar a mortalidade de 

machos cujas caudas longas reduzam a velocidade do seu voo ou a agilidade 

das suas manobras para fugir deles, a limitação de alimentos pode tornar-se 

um ônus excessivo para o custo energético de produzir caudas longas e 

transportá-las no voo.    

Teorias alternativas foram formuladas para a evolução da seleção sexual, 

baseadas em outros processos de seleção pelas fêmeas.  Ao contrário da 

teoria de Fischer, elaborada por Russell, baseada em preferências das fêmeas 

por certos caracteres dos machos, que podemos chamar de teoria estética, 

as teorias alternativas têm um caráter eugênico e podem ser coletivamente 

chamadas teorias eugênicas.  Segundo estas, as fêmeas examinam os 

machos da mesma forma que um zootecnista examina um animal para 

seleção artificial. Mas elas baseiam suas avaliações em caracteres fenotípicos 

que sinalizam bons genes. A primeira dessas teorias foi formulada por Amotz 

Zahavi (Zahavi 1975, Zahavi & Zahavi 1999). Como os caracteres exibidos 

pelos machos os desfavorecem na luta pela sobrevivência, Zahavi denominou 

seleção por handicap a escolha da fêmea. Os machos os exibiriam como 

bandeiras de boa qualidade genética. Se eu sobrevivo com esse handicap, diz 

o pavão quando ostenta para a fêmea o seu majestoso rabo aberto e 

colorido, não se pode questionar a superioridade dos meus genes. 

William D. Hamilton (1936–2000) é sempre apontado com um dos maiores 

teóricos evolucionistas do século XXI. Como estudante na Universidade de 

Cambridge, impressionou-se tanto com o livro Genetical Theory of Evolution 

de Fischer, que por um tempo dedicou metade do seu esforço ao seu estudo. 

Hamilton foi um dos pioneiros da chamada teoria Red Queen da evolução 

sexual.  O nome Red Queen vem da personagem de Lewis Carroll, que corria 

sem parar para permanecer no mesmo lugar. Na visão de Hamilton, os 

animais travam uma infindável corrida armamentista contra seus parasitas e 

a reprodução sexuada provê variabilidade de genes nos animais suficiente 

para que eles não percam a corrida. Propôs (Hamilton & Zuk 1982) que as 

cores vistosas dos machos sinalizam resistência genética a parasitas. Nesse 

trabalho, mostraram que as 109 espécies de animais mais coloridos de um 

grupo que estudaram eram os mais infestados por parasitas, o que deu 

considerável crédito à teoria. Hamilton chamou também atenção para um 



fato até então ignorado. Seleção prolongada pelas fêmeas de um dado 

caractere masculino levaria a uma situação em que não haveria mais o que 

selecionar, pois todos os machos ficariam praticamente iguais nesse quesito.  

Os parasitas seriam o elemento ambiental que manteria a situação 

perpetuamente dinâmica, de modo que os melhores genes numa dada 

geração já não seriam os melhores em outra geração posterior. Na verdade, 

Fisher antecipou a ideia de que a escolha pela fêmea de um dado ornamento 

masculino preferido pela maioria das fêmeas poderia ter também um valor 

utilitário. Isso porque ao fazer tal escolha, seus filhos machos seriam os 

preferidos pela maioria das fêmeas, pois eles provavelmente herdariam do 

pai o referido ornamento. Falo da hipótese hoje conhecida como teoria do 

filho sexy. Com tal escolha, a fêmea teria mais netos, o que a faz funcionar 

como mecanismo de evolução. 

Esuy Hoelzer (Hoelzer 1989) teorizou a hipótese de que ornamentos em 

machos podem sinalizar suas boas qualidades como pais. Já antes disso, 

Anders Moller havia demonstrado que ornamentos no rabo dos machos de 

uma espécie de andorinha monógama são preferidos pelas fêmeas e que 

esses machos selecionados dedicam-se mais à alimentação dos filhotes. 

Susan Linville et. al. (Linville 1998) mostraram que plumagem de cores vivas 

em machos de cardeais do norte também estão positivamente 

correlacionadas com sua participação na alimentação dos filhotes.    

No presente século, estudos experimentais de seleção intersexual têm sido 

intensificados. Como as interpretações são baseadas nas duas classes de 

teorias já descritas, e o que há de novo em teoria são modelos matemáticos 

para seleção por bons cuidados parentais, não faremos revisão desses 

trabalhos, o que tomaria muito espaço. Mas há duas coleções recentes de 

artigos encomendados que o leitor pode consultar, em parte, pela internet 

(Macedo e Machado 2014, Hoquet 2016).  Principalmente na excelente 

introdução da coleção editada por Hoquet, preparada pelo editor, vemos a 

confirmação do pequeno avanço teórico nesse campo no século presente. 

IV – Serão beleza e senso estético dois pilares da evolução? 

Como vimos, há dois tipos de mecanismos teóricos de seleção intersexual, 

um estético e outro eugênico. O modelo matemático do mecanismo estético 

considera um caractere arbitrário unidimensional quantificável e demonstra 



que, sob certas condições, uma flutuação inicial no valor otimizado para a 

sobrevivência leva a um runaway em que esse caractere desvia-se do valor 

ótimo de maneira exponencial. Quando examinamos os exemplos de 

caracteres que evoluíram por seleção intersexual, vemos que todos têm um 

caráter estético, tanto assim que Darwin os denominou ornamentos. Quando 

consideramos ao acaso um ornamento, por exemplo, a cauda do pavão, 

vemos que ele só pode ser descrito pelo uso de várias varáveis, ou seja, tem 

um caráter matricial. É muito improvável que as variáveis envolvidas na 

cauda do pavão, seu tamanho, o design da sua conspícua coloração, sua 

capacidade de abrir-se em leque para expor a forma e o colorido, sejam 

todas fruto de alguma flutuação inicial. A beleza está visível de forma muito 

nítida na combinação desses caracteres. Quando examinamos os caracteres 

usados para sinalização de bons genes nos mecanismos eugênicos, também 

fica claro que todos eles têm um caráter estético, nos padrões humanos. Na 

Figura 5 vemos a magnífica coloração com a qual o cardeal do norte sinaliza 

às fêmeas que é um bom pai. Por que nenhum macho propagandeou seus 

bons genes por uma característica que contrariasse a estética, num 

julgamento humano? 

 

Figura 5 – O cardeal do norte sinaliza às fêmeas suas qualidades de bom pai com essa 

combinação de cores. As fêmeas a acham atraente. O leitor e eu também. 

Não é absurda a ideia de que algum ancestral comum dos artrópodes e 

cordados, há mais de 600 milhões de anos, tenha desenvolvido genes 

responsáveis pelo senso estético, e que eles tenham sido desde então um 

dos pilares da evolução. Aquela foi uma época em que a vida multicelular 

estava muito ativa na invenção de novas formas anatômicas. Um princípio 



geral, o da divisão do corpo em cabeça, tórax-abdômen e membros tornou-

se comum e essa anatomia apresentava uma simetria – esquerdo e direito – 

e duas polaridades – frente e trás; superior e inferior – que caracterizam os 

dois grandes filos. Se por um lado essas simetrias e polaridades são 

utilitárias, por outro também são estéticas. Um kit de ferramentas genéticas, 

o homeobox, foi desenvolvido para controlar a morfogênese dos artrópodes 

e cordados e os genes desse kit são muito análogos nos dois filos (Carroll 

2006). É também notável a similaridade entre as preferências estéticas dos 

humanos com as dos peixes, dos besouros, dos pássaros e dos insetos. É 

também notável a afinidade entre as preferências humanas por aromas e as 

dos insetos polinizadores de flores (Chaves 2016). As flores, que as plantas 

desenvolveram para atrair animais polinizadores, são universalmente 

apreciadas pelos humanos por sua beleza, e compõem o principal presente 

de corte que os homens oferecem às mulheres. Algumas plantas de flores 

noturnas especializaram-se em atrair insetos também noturnos pelo 

extraordinário aroma de suas flores. Os jasmins, as alfazemas e as damas da 

noite são os exemplos mais notáveis. Intrigantemente, essências aromáticas 

dessas flores são a matéria prima mais usada na indústria de perfumes. Já em 

1872, no livro The Descent of Man and Selection in Relation to Sex  salientou 

o papel da estética. Neste livro (Darwin 2004, p. 48), o autor escreve: 

“Senso do belo – É frequente considerar-se que esse sentido seria exclusivo 

do homem. Mas quando contemplamos os machos de certas aves exibindo 

vaidosamente suas plumas de cores esplêndidas para as fêmeas, enquanto 

que outros não tão bem dotados se esquivam de fazer o mesmo, é 

impossível duvidar de que elas admirem a beleza dos seus cortejadores. E 

como as mulheres de todo o mundo gostam de adornar-se com essas 

plumas, não cabe discussão quanto à beleza de tal ornamento. A ave-do-

paraíso, ornamentando elegantemente seus locais de passatempo com 

objetos multicores, num procedimento semelhante ao dos beija-flores com 

seus ninhos, oferecem evidência adicional de que os animais possuem o 

senso do belo.” 

 Quanto mais se avança na exploração de genomas mais se evidencia a 

enorme quantidade de genes que compartilhamos com seres vivos muito 

mais antigos do que nós, principalmente os insetos. Possivelmente, genes 

responsáveis pelo senso estético e pela preferência por odores e sabores um 

dia serão identificados, e se verá que os compartilhamos com animais 



existentes há centenas de milhões de anos. Nesse hipotético futuro, talvez 

possamos entender a maneira como as plantas desenvolveram belíssimas 

flores para atrair pássaros e insetos, no seu aparelho reprodutivo produzem 

aromas quase universalmente apreciados; também produzem frutos de 

notável sabor, usados como um bônus para que os animais espalhem suas 

sementes. Enfim, poderá tornar-se claro todo um esquema evolucionário 

fundado na beleza, no aroma e no sabor. 
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