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Nota explicativa 

 

 Admito ser estranho um artigo precisar de nota explicativa, mas vou 

adiante. A discussão sobre a natureza humana é tão batida que mais um artigo 

sobre o assunto soa como um exercício do ócio, a menos que ele traga algo 

realmente novo ou supere significativamente os anteriores. Este artigo não faz 

uma coisa nem outra. Fui levado a escrevê-lo pela leitura de uns poucos livros 

recentes, a meu ver equivocados ao ponto de talvez se enquadrarem na 

categoria not even wrong (nem mesmo errado) criada pelo físico austríaco 

Wolfgang Pauli (1900-1958). Not even wrong é um termo depreciativo para 

descrever textos que discutem temas, cuja natureza é essencialmente 

científica, sem abordagem científica. A gota d‟água para minha iniciativa foi o 

livro Humanidade: uma história otimista do homem (Bregman 2021), no qual o 

autor constrói uma teoria do que ele chama Homo cachorrinho – que explicaria 

a natureza amigável do ser humano moderno – a partir de dados que não a 

fundamentam e, o que é mais grave, foram desmentidos (Lord 2020). 

 O livro começa com a declaração: “Este livro é sobre uma ideia radical.” 

E após uma dúzia de linhas de texto, continua: “E qual é essa ideia radical? É a 

de que, no fundo, a maioria das pessoas é bastante decente.” 

 Ora, a decência da enorme maioria das pessoas é hoje um consenso na 

psicologia evolutiva, uma área multidisciplinar que envolve psicologia, 

sociologia, antropologia, matemática, teoria dos jogos e teoria da evolução 

biológica. Psicologia evolutiva é uma área científica, assentada em métodos 

científicos, não em narrativas. Meu propósito é tentar convencer o leitor de que 

as pessoas, na sua maioria, são decentes e cooperativas, usando argumentos 

da psicologia evolutiva e citando fontes sólidas. E por que me dar ao trabalho 



de escrever o artigo, se a conclusão é a mesma do livro que questiono? Penso 

ser mandatório fundamentar cientificamente qualquer questão de caráter 

científico. Sem essa exigência, não há como decidir sobre proposições 

alternativas que se apresentem sobre um dado tema. No presente caso, em 

que se indaga sobre a natureza humana, a busca de certo rigor metódico é 

ainda mais indispensável, pois as conclusões têm enorme importância social e 

política.  

  

Evolução darwiniana 

 

  A teoria da evolução de Darwin é uma teoria unificada de toda a vida e 

de toda a biologia. Ela não cobre os detalhes dessa enorme ciência, mas 

contém princípios que podem orientar o pensamento de qualquer cientista do 

campo. Segundo Theodosius Dobzhansky (1900-1975), geneticista norte-

americano nascido na Rússia, nada na biologia faz sentido, exceto à luz da 

evolução (Dobzhansky 1973). Esse ensinamento orienta todo este texto. 

A teoria de Darwin, assim como a também extraordinária termodinâmica, 

que fora desenvolvida um pouco antes para a investigação do calor, é uma 

teoria incialmente formulada sem apelo a um modelo microscópio.  

Distintamente das rochas e das estrelas, os seres vivos se reproduzem, 

ou seja, fazem cópias de si mesmos, de forma autônoma ou sexuada. Eles 

também se classificam em espécies. Nos espécimes de cada espécie, há 

diversidade de caracteres, e esses caracteres costumam ser hereditários. Há 

erros na hereditariedade dos caracteres: não raramente, um espécime 

apresenta traços ausentes em seus ancestrais. Esses erros são transmissíveis 

aos descendentes, e alguns deles podem conferir maior aptidão aos seus 

portadores.  

Viver não é nada fácil. Todo ser vivo luta pela sobrevivência. Os mais 

aptos – mais bem adaptados ao ambiente em que vivem – têm maior chance 

de sobreviver e de gerar mais prole do que seus “concorrentes” menos aptos. 

Com essa dinâmica, os espécimes mais aptos tornam-se mais abundantes em 

uma população de dada espécie. Assim opera a seleção natural. O processo 

ignora o sofrimento ou a felicidade de todos os seres envolvidos. Seu motor é a 

luta pela vida e seu prêmio é a sobrevivência dos mais aptos. Assim se reúnem 

os três elementos da evolução darwiniana: 

 

Diversidade de caracteres hereditários 

Erros de cópia – mutações – desses caracteres 

Seleção natural. 

 

A dinâmica e as regras que a comandam são extremamente simples. A 

segunda regra – erros de cópia – é uma lei do puro acaso. Replicação, 

diversidade, hereditariedade com eventuais erros e seleção natural são o que 



tornam a biologia uma ciência essencialmente distinta da física, da química ou 

qualquer outra ciência natural. 

Darwin não conhecia o mecanismo que gera a hereditariedade. Em 

1865, Gregor Mendel (1822-1884), matemático, botânico e frade agostiniano 

austríaco, descobriu as leis da hereditariedade pela observação do resultado 

do cruzamento de diferentes variedades de ervilha. Os caracteres da ervilha 

pareciam ser transmitidos por unidades de hereditariedade particuladas – hoje 

chamados genes. Pela análise matemática dos resultados dos cruzamentos ao 

longo de gerações, Mendel descobriu as leis da hereditariedade. Seu trabalho 

permaneceu obscuro, e Darwin parece não ter tido conhecimento dele. As leis 

da hereditariedade foram redescobertas em 1900 e, desde então, esmiuçadas. 

A genética transformou-se em uma enorme ciência. A estrutura molecular dos 

genes foi desvendada, e hoje já é possível editar artificialmente essa estrutura, 

o genoma, que é um enorme arquivo de instruções, escrito com quatro letras – 

quatro pequenas moléculas – de como um organismo deve se desenvolver e 

procriar. Mas o conhecimento dessa complexidade não é essencial para que se 

entenda a evolução. 

 

Neodarwismo 

  

 No início dos anos 1920, o matemático e biólogo britânico Ronald A. 

Fisher (1890-1962) empreendeu trabalho pioneiro de investigação da evolução 

sob a luz da genética mendeliana. Fisher, apontado pelo também britânico 

Richard Dawkins (n. 1940) como o maior sucessor de Darwin, foi um gênio 

polivalente. É o maior estatístico do século 20 e foi co-fundador da genética 

populacional, disciplina que possibilita analisar a evolução em uma população 

isolada de dada espécie. Seu trabalho em evolução foi sumarizado no livro The 

Genetical Theory of Natural Evolution, de 1930, revisto em 1958 (Fischer 

1958). O trabalho de Fisher é o núcleo da hoje chamada Síntese Moderna – ou 

Neodarwinismo – realizada por ele, pelo polímata britânico J. B. S. Haldane 

(1892-1964) e pelo biólogo e matemático norte-americano Sewall Wright (1889-

1998). Essa síntese explica como as leis da genética, combinadas à seleção 

natural, levam à evolução. Ela não só explica, mas também leva a previsões 

observáveis em experimentos. Doravante, ao falarmos em evolução, estaremos 

nos referindo ao neodarwinismo. 

 

O paradoxo do altruísmo 

 

 A evolução darwiniana, como vimos, é baseada na luta pela 

sobrevivência e na seleção dos mais aptos. A aptidão darwiniana, na visão 

original, é medida pela capacidade de gerar descendência. Nessa lógica, todo 

ser vivo deveria ser incuravelmente egoísta, ou seja, deveria funcionar de 

maneira a favorecer unicamente seus interesses reprodutivos. Entretanto, o 



altruísmo é visível em todo o reino da vida. Há colaboração não só entre 

membros da mesma espécie, como entre membros de espécies distintas. É 

frequente que animais se comportem frente a outros da sua espécie de 

maneira que reduz sua capacidade de sobrevivência e de reprodução em 

benefício aos do interagente. Isso jamais passaria despercebido à análise de 

Darwin. Especialmente intrigantes lhe pareciam formas extremas de altruísmo, 

como o observado entre os insetos do gênero Hymenoptera – abelhas, vespas, 

formigas – em que a maioria das fêmeas abre mão da função de procriar para 

cuidar de suas irmãs, todas elas filhas de uma (muitas vezes) única rainha. 

Darwin expôs o paradoxo do altruísmo e afirmou que, se não fosse explicado, 

ele poderia por abaixo toda a sua teoria. A solução científica teve de aguardar 

mais um século, e envolve dois tipos de seleção natural, que serão descritos 

separadamente. 

 

Seleção de parentesco 

 

 William D. Hamilton (1936-2000) biólogo britânico nascido no Egito, 

segundo muitos foi o maior teórico evolucionista da sua geração. Quando 

estudante de biologia na Universidade Cambridge, despendeu tanto tempo em 

estudos do livro The genetical theory of natural selection, que mais tarde culpou 

Fisher pelo seu desempenho pobre no curso: graduou-se com mérito, mas não 

com louvor. Hamilton bebeu em grandes fontes: Darwin, Fisher, Haldane. Este 

último parece ter sido o primeiro a compreender o altruísmo com base na 

genética mendeliana. Conta-se que, nos anos 1950, após uns copos de cerveja 

em um pub, Haldane foi questionado sobre em que circunstâncias ele poria em 

risco sua vida em benefício de outros – a referência ao paradoxo do altruísmo 

era óbvia. Após rabiscar um guardanapo, ele respondeu: Eu saltaria em um rio 

para salvar dois irmãos, mas não um. Também saltaria para salvar oito primos, 

mas não sete.  

 Quando estudante de pós-graduação, Hamilton abordou a questão em 

termos técnicos e justificou a afirmação de Haldane em uma bela teoria. 

Publicou-a em dois artigos (Hamilton 1964) cujo núcleo é o conceito da aptidão 

inclusiva, ou seleção de parentesco, de fácil compreensão. Um organismo 

pode transmitir seus genes à posteridade não apenas gerando sua prole. Pode 

também fazer isso colaborando para que outros organismos com quem partilhe 

parte dos seus genes gerem prole. Nessa colaboração, a transmissão de seus 

genes pode ser mais eficiente do que a resultante da sua geração de filhos. A 

regra para que isso seja realidade é muito simples, como veremos. 

 A fração r de genes que dois animais compartilham é determinada pelo 

seu grau de parentesco. Nós, como todos os outros diploides, temos dois 

cromossomos, um herdado da mãe e o outro, do pai. Partilhamos      ⁄  

genes com um filho, filha, pai ou mãe,     ⁄   com avô, avó, neto, neta, tio, 

sobrinho,     ⁄  com primo, prima. A fração r é denominada coeficiente de 

parentesco.  



 A colaboração (altruísmo) envolve um custo C para seu autor, que na 

teoria de Hamilton é medido por quanto ele perde na capacidade de gerar 

prole. Se a colaboração resulta em morte do autor,    . A colaboração gera 

um benefício B para o favorecido, ou favorecidos, pela ação altruística. Quando 

o favorecido tem sua vida salva sem redução da capacidade de gerar filhos, 

também    . Esses são casos extremos. A regra de Hamilton é muito 

simples: 

 

     , 

 

Onde o símbolo   significa “menor que”. Em palavras, a regra de Hamilton diz: 

Um ato altruísta mediante um parente, ou vários, é mais eficiente do que o 

egoísmo na transmissão dos genes do altruísta se seu custo for menor do que 

o produto do coeficiente de parentesco entre eles pelo benefício conferido aos 

parentes. Nesse caso, pela lógica da evolução, vale a pena sacrificar a vida 

para salvar as de dois filhos, de dois irmãos ou oito primos. 

 A seleção de parentesco explica com muita clareza o nepotismo – a 

tendência universal à proteção de parentes. Diferenças de comportamento de 

gorilas e chimpanzés machos em relação a filhotes do seu bando também 

podem ser entendidas pela seleção de parentesco. Um bando de gorilas é 

dominado por um único macho, que se acasala com todas as fêmeas. Esse 

grande alfa é, portanto, o pai de todos os filhotes que nascem no bando. Trata 

todos com afeto e os protege. Já um grupo de chimpanzés é promíscuo. Em 

cada cio, uma fêmea copula com vários machos, e nenhum deles dedica 

qualquer afeto ou dá proteção a nenhum filhote do bando.  

  

Altruísmo recíproco 

 

Restava entender o altruísmo entre seres vivos sem parentesco. Ele é 

extremamente comum no reino da vida e com frequência envolve ações 

mútuas de espécies distintas. A simbiose é uma forma comum de altruísmo 

recíproco entre espécies distintas em que as duas partes ganham. As bactérias 

são, talvez, os seres vivos que mais praticam simbiose. Rizóbios e outras 

bactérias fixam nitrogênio na superfície das raízes de plantas, que em troca 

lhes fornecem alimento. Animais pequenos de muitas espécies limpam animais 

maiores comendo parasitas que vivem em sua pele e, no caso de peixes, até 

mesmo no interior de sua boca. Pássaros e mamíferos dão ao seu bando sinais 

de alarme da proximidade de predadores, expondo-se ao chamar para si a 

atenção do predador que anunciam.  

Esse novo avanço científico ocorreu principalmente nos EUA, 

especialmente em Harvard. Nessa universidade, na década de 1970 havia 

grande número de estrelas no campo da evolução. Falaremos do então jovem 

Robert L. Trivers (n. 1943) estudante de pós-graduação e depois professor 

assistente na instituição.  



Trivers é especial em vários aspectos. Desde jovem acometido de 

desordem dipolar, ele viveu e pensou de forma muito original. Deu à sua 

autobiografia o título Wild Life: Adventures of an Evolutionary Biologist. Conta 

Edward Wilson, o grande entomologista de Harvard, que nas tréguas da sua 

depressão, o jovem Trivers entrava em seu gabinete e por mais de uma hora 

expunha tantas ideias brilhantes que ao sair o deixava exausto por 24 horas. 

 Inspirado no trabalho pioneiro de Hamilton, Trivers perseguiu teorias que 

explicassem o valor adaptativo de vários aspectos do comportamento animal, 

especialmente o humano. Antes, instruiu-se em matemática e leu o que pode 

sobre comportamento animal. “Naquele tempo eu lia um bocado”, ele disse  

mais tarde. Nos anos 1970 publicou alguns artigos (Trivers 2002) que 

revolucionaram o campo da psicologia evolutiva. O primeiro deles (1971) 

explicou o altruísmo recíproco.  

  

Seleção natural de quê? 

   

 A evolução é resultante da seleção natural. Mas seleção de quê? Em 

princípio, pode haver seleção em vários níveis: no de gene, de organismo que 

o carrega, de grupo de indivíduos e de espécie. A questão da força seletiva em 

cada nível é controversa. Mas é inquestionável que, quanto mais elevado for o 

nível considerado da seleção, mais difícil fica explicar como um variante pode 

aparecer e se estabelecer. Inicialmente, tentou-se explicar o altruísmo por meio 

da seleção de grupos: grupos cooperativos são mais bem sucedidos, e 

consequentemente são favorecidos pela seleção natural. Mas logo se percebeu 

que a ideia leva a problemas. Em um grupo cooperativo, um variante genético 

egoísta, surgido ao acaso, goza do benefício do altruísmo dos outros sem 

nenhum sacrifício. Nesse caso, seus genes apareceriam com maior 

abundância nas gerações posteriores, e o egoísmo acabaria sendo 

selecionado. No chavão técnico, o altruísmo não seria uma estratégia 

evolutivamente estável (EEE).   

  Há outros problemas. As espécies não se replicam, os grupos não se 

replicam. Nem mesmo o organismo se replica, pelo menos na reprodução 

sexuada. A única entidade que se replica fielmente – exceto pelas mutações – 

é o gene. Nesse caso, o gene é a única entidade que, se for egoísta, terá sua 

participação seguramente aumentada nas gerações posteriores. O gene pode 

levar o organismo que o porta a agir de maneira altruísta, se isso resultar em 

mais cópias de si mesmo.  É o que acontece no altruísmo entre parentes, como 

Hamilton propôs em 1964.  

 O mesmo pode ocorrer no caso do altruísmo recíproco, como teorizou 

Trivers. Se os organismos de um grupo interagem muitas vezes uns com os 

outros, cada ato altruísta pode ser retribuído, logo depois ou no futuro, e é 

comum que o benefício do favorecido seja maior do que o sacrifício do 

altruísta. Nesse caso de benefício maior que o sacrifício, a interação entre 

indivíduos é um jogo de soma não nula, distintamente do que acontece numa 



competição esportiva, na qual se um ganha o outro perde. Com frequência, é 

um jogo de soma positiva, e todos podem sair ganhando.  

 Como expôs Trivers, para que o altruísmo recíproco possa se 

desenvolver em um grupo, é necessário que ele esteja associado a uma 

capacidade dos indivíduos em reconhecer os ingratos, os que não retribuem os 

favores recebidos. O comportamento animal é altamente influenciado pelos 

instintos, que são sentimentos principalmente determinados pelos genes, e a 

seleção natural parece favorecer genes que induzem tanto a sentimentos de 

altruísmo quanto a sentimentos de rejeição a animais egoístas. Os genes têm 

as suas estratégias, algumas vezes admiravelmente sofisticadas. Obviamente, 

um gene não tem consciência, não é capaz de calcular o resultado de qualquer 

estratégia. Mas isso não é necessário. Um elétron tem ainda menos 

consciência, mas se comporta como se tivesse o mais perfeito entendimento 

da mecânica quântica.  

 

Eficácia do altruísmo recíproco 

 

Robert Axelrod, cientista político com expertise em teoria dos jogos, teve 

em 1979 a ideia de testar a teoria do altruísmo recíproco por meio de um 

torneio de programas de computador. Usou como modelo a ser testado o 

dilema do prisioneiro. Em vez de explicar o dilema, endereço o leitor ao artigo 

sobre o tema na Wikipedia, onde ele é tratado de forma clara: 

“O dilema do prisioneiro faz referência a um problema da teoria dos jogos, 
sendo um exemplo claro, mas atípico, de um problema de soma não nula. 
Neste problema, como em muitos outros, supõe-se que cada jogador, de forma 
independente, quer aumentar ao máximo a sua própria vantagem sem lhe 
importunar o resultado do outro jogador. 

As técnicas de análise da teoria de jogos padrão, como, por exemplo, 
determinar o equilíbrio de Nash, podem levar a que cada jogador escolha trair o 
outro, embora ambos os jogadores obtenham um resultado mais favorável se 
colaborarem. Infelizmente para os prisioneiros, cada jogador é incentivado 
individualmente a defraudar o próximo, mesmo após a promessa recíproca de 
colaboração. Este é o ponto chave do dilema, ou seja, deverá ou não deverá o 
prisioneiro egoísta colaborar com o próximo sem o trair, para que a vantagem 
do grupo, equitativamente distribuída, possa ser maximizada?” 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dilema_do_prisioneiro 

 
 Como o artigo explica, no dilema do prisioneiro, cada jogador é menos 
ou mais penalizado caso coopere com a polícia ou com o outro. Axelrod trocou 
pena por recompensa na forma de pontos, e colocou programas de 
computador para jogar entre si. Em uma jogada entre dois programas, cada um 
só tem duas alternativas: cooperar ou trair. Se os dois cooperam, ambos 
ganham 3 pontos. Se um trai e o outro coopera, o traidor ganha 5 pontos e o 
cooperativo ganha 1. Se ambos traem, cada um ganha 1 ponto. Após cada 
jogada, o programa é informado de como o outro jogou e pode usar isso nas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Problema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_dos_jogos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_dos_jogos#Soma_zero_e_soma_diferente_zero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equil%C3%ADbrio_de_Nash
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dilema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dilema_do_prisioneiro


suas decisões posteriores. Se há n programas inscritos, cada um joga com 
todos os outros em cada rodada. O jogo é iterado um grande número N de 
vezes, ou seja, cada programa joga contra cada um dos outros N vezes. No 
final, o campeão é o programa que somou o maior número de pontos. Axelrod 
recebeu 13 inscrições feitas por especialistas em teoria dos jogos e 
acrescentou mais uma, o Aleatório, que decide ao acaso cada jogada. 

Para surpresa da Axelrod, o vencedor do torneio foi o programa Tit for 
Tat (Olho por Olho) escrito por Anatol Rapoport (1911-2007) – pianista de 
concerto premiado, doutor em matemática, teorista de jogos, psicólogo e 
pacifista militante, só isso! – nascido na Ucrânia, cuja estratégia era a mais 
simples de todas: na primeira jogada com cada outro programa, Olho por Olho 
coopera. Nas jogadas seguintes, sempre faz o que o outro fez na última 
jogada. Com essa lógica, se o outro o trai, ele retalia traindo-o na próxima 
jogada, mas tão logo o outro volte a cooperar, ele também coopera. Olho por 
Olho é um programa amigável, pois nunca é o primeiro a trair. Também não é 
incondicionalmente cooperativo, pois retalia traições, mas não é rancoroso, 
pois esquece todas as traições anteriores à última. Os oito programas melhor 
classificados eram todos amigáveis. 
 Axelrod abriu inscrições para outro campeonato e informou a tabela de 
resultados de cada um dos 14 concorrentes no primeiro campeonato, com a 
respectiva estratégia. O número de inscritos subiu para 62. Grandes 
especialistas em teoria dos jogos apresentaram estratégias elaboradas, e 
Rapoport reinscreveu Olho por Olho, que novamente venceu.  

No segundo campeonato, Axelrod havia convidado David Hamilton para 
concorrer – este estava como visitante na Universidade de Michigan, onde 
Axelrod era Professor. Hamilton não concorreu, mas passou a colaborar com 
Axelrod. Juntos, escreveram um artigo onde chamam atenção para a estratégia 
e êxito de Olho por Olho. O artigo (Axelrod 1981) tinha 43.659 citações na 
Scopus em 12 /8/2021. Em 1984, Axelrod publicou um livro com título idêntico 
ao do artigo (Axelrod 1984). 
 Como exposto no livro, Axelrod aprofundou a análise do resultado dos 
seus campeonatos com uma abordagem que simula o processo de evolução 
por seleção natural. Colocou os muitos programas do segundo campeonato 
numa competição iterada em que os pontos somados por um programa em 
cada torneio eram transformados em cópias proporcionais de si mesmo que 
concorreriam no torneio seguinte. Assim, os programas mais vencedores 
entrariam com mais cópias idênticas de si mesmos no torneio seguinte. Cada 
torneio poderia assim ser visto como uma nova geração no sistema evolutivo 
das estratégias dos programas. O resultado foi muito instrutivo. A população 
dos programas amigáveis (assim chamados por nunca serem os primeiros a 
trair) aumentou a cada geração, ao passo em que a dos programas egoístas 
(com estratégias traidoras) se reduzia. Em menos de mil gerações, os 
programas egoístas foram sendo extintos enquanto a ecologia era dominada 
por programas amigáveis. 
 É difícil exagerar a importância do “experimento” feito por Axelrod. Ele 
parece confirmar a teoria de Trivers de que a seleção natural favorece genes 
cujos portadores sejam cooperativos, desde que eles saibam reconhecer os 
egoístas e os discriminem enquanto persistirem no egoísmo. Esta pode ter sido 
a dinâmica que fundamentou a moral humana: a vida é um permanente 
enfrentamento de dilemas análogos ao do prisioneiro. Muitos psicólogos 



evolutivos se convenceram de que essa foi realmente a maneira como nossa 
moral foi formada.  
 Exemplos de cooperação semelhante à do programa Olho por Olho são 
abundantes no reino animal. O exemplo mais investigado e citado é o da 
cooperação entre morcegos vampiros, descoberta pelo biólogo Gerald 
Wilkinson. Em 1983, este voltou da Costa Rica narrando suas investigações 
sobre morcegos vampiros da região. Estes habitam buracos de árvores, não 
cavernas, o que facilita seu estudo. À noite, saem em busca de um animal para 
chupar seu sangue. Os morcegos jovens fracassam, em média, em um terço 
das noites. Isso lhes impõe alto risco, pois três noites seguidas de fracasso 
podem levar à morte. Felizmente, porém, os morcegos bem sucedidos na caça 
noturna quase sempre ingerem mais sangue do que precisam. Os famintos 
saem pela vizinhança implorando ajuda e os saciados regurgitam um pouco de 
sangue na sua boca. O sacrifício é pequeno comparado ao benefício 
concedido, pois este pode salvar uma vida. Por isso, a colaboração é altamente 
benéfica para o grupo, o que seleciona genes de cooperação. Mas, 
possivelmente por mutação, aparecem morcegos que se beneficiam do favor 
sem o retribuir. Estes egoístas são reconhecidos, marginalizados e 
eventualmente morrem de fome.   

Alguns ótimos livros divulgaram os avanços, defendendo a ideia de que 
a seleção natural havia fundado a moral humana (Wright 1994, Ridley 1996, 
Harris 2010). Este permanece sendo o ponto de vista amplamente dominante 
sobre a origem da moral.  
 

Evolução, visão centrada nos genes 
 

Em 1976 Richard Dawkins publicou o livro O Gene Egoísta, uma 
brilhante exposição da evolução centrada na seleção dos genes. O gene é a 
moeda corrente da evolução, afirma Dawkins, e os organismos são sua 
“máquina de sobrevivência”. Estes são manipulados pelos genes de modo a 
produzir o maior número possível de cópias dos... genes! Os organismos 
podem ser altruístas na relação com seus parentes e também na relação com 
outros organismos, da mesma espécie e até mesmo de outras, desde que isso 
resulte em mais cópias dos genes que os comandam, mas os genes são 
invariavelmente egoístas. Em 1989, Dawkins publicou uma segunda edição do 
seu livro com a adição de um capítulo intitulado “Os bons rapazes chegam 
primeiro”, no qual expõe a teoria do altruísmo recíproco e as simulações 
computacionais de Axelrod.  

A palavra egoísta gerou quase instintiva rejeição de muitos leitores, 
principalmente humanistas, ao magnífico livro. Alguns lamentaram que o 
tivessem lido, pais afirmaram que seu(sua) filho(a) havia entrado em depressão 
por causa da leitura. É possível que as vítimas tenham fracassado na 
compreensão do livro, pois nele há uma exposição insuperável de como o 
egoísmo dos genes leva à evolução de animais e seres humanos 
compadecidos e altruístas. Esses organismos cooperativos e altruístas se 
saem melhor na reprodução – vertical ou horizontal, por intermédio de parentes 
– dos genes egoístas dos quais são portadores!  

 

A natureza humana 
 



A controvérsia sobre na natureza humana é infindável. Na modernidade, 
ela gerou inicialmente em torno das ideias opostas do britânico John Hobbes 
(1588-1679) e do suíço Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Segundo 
Hobbes, os homens têm interesses egoístas que os põem em conflito, e no 
passado longínquo eles viviam uma luta permanente de todos contra todos, até 
que cada grande sociedade fosse comandada por um governo central – o 
Leviatã, nome de um monstro marinho citado na Bíblia – que impusesse 
normas de comportamento e o monopólio da violência. O Estado seria assim 
uma necessidade para controlar a belicosidade humana e arbitrar os conflitos 
com base em leis. Já para Rousseau, o “homem primitivo” (o nobre selvagem) 
era pacífico e vivia unicamente interessado em satisfazer seus instintos. Não 
tardou que aparecesse uma terceira proposta, que resgatou a ideia anterior da 
tabula rasa, de outro britânico, John Locke (1632-1704): a mente de uma 
criança, ao nascer, é uma folha em branco, e tudo que vem a aparecer nela é 
escrito pela experiência. A tabula rasa acabou tornando-se a teoria oficial nos 
meios humanísticos. O homem não teria qualquer natureza biológica, todo o 
seu comportamento e todos os seus valores teriam origem cultural. A massa de 
dados empíricos que falseia essa visão puramente culturalista é devastadora e 
foi exposta de forma abrangente pelo psicólogo e linguista norte-americano 
Steven Pinker (2002), mas ela permanece viva e atuante no meio político. O 
aforismo de Mao Tsé-Tung “É nas páginas em branco que se escrevem os 
melhores poemas” ainda ecoa no discurso ideológico. 

Mas, no cenário científico, ninguém mais nega que o ser humano tem 
uma natureza biológica. O que se indaga é quão maleável é essa natureza. 
Seguramente é bem maleável, pois a diversidade de culturas é muito grande. 
Mas, desde o início dos anos 1990, sabe-se da existência dos Universais 
Humanos (Brown 1991), um vasto conjunto de valores, ritos, costumes e tabus 
que são observados em todas as culturas conhecidas. Tais universais indicam 
algum limite biológico que talvez não seja possível ultrapassar.  

A violência entre indivíduos e entre tribos e povos também é 
universalmente observada. Todos os estudos etnográficos de povos 
caçadores-coletores a registram (Diamond 2012). Mas questiona-se, não há 
nenhum povo que não tenha sido influenciado por colonizadores, 
principalmente europeus, e a violência desses povos iletrados pode, pelo 
menos em parte, ter surgido como reação à ação violenta dos colonizadores 
contra eles. Permanece, portanto, a questão: como se comportava o Sapiens 
quando ele saiu da África, alcançou a Austrália e conjuntos de ilhas do Pacífico 
tão distantes quanto a Melanésia, ocupou o Oriente Médio e dali se espalhou 
pela Eurásia? Os ossos desses colonizadores do mundo não se distinguem 
muito dos que podem ser encontrados em um cemitério atual, o que parece 
mostrar que ele era anatomicamente muito similar ao homem moderno.  
 

 Humanos distintos encontram-se na Eurásia 
 
 A origem africana dos humanos – em particular do Sapiens – permanece 
sendo a teoria padrão. Mas nos anos 2010, especialmente nos últimos cinco 
anos, houve notáveis achados arqueológicos e avanços genéticos que mudam 
muito a história do sapiens. Ele é mais antigo do que se pensava, e saiu da 
África também mais cedo. Em 2017, um grupo do Instituto Max Planck de 
Antropologia da Evolução de Leipzig descobriu um sítio no Marrocos, datado 



de 315 mil anos. Nele havia ossos de três adultos, um adolescente e uma 
criança.  São claramente da espécie sapiens, embora o crânio seja mais 
alongado (Lublin 2017). Esses humanos da nossa espécie também atingiram a 
Eurásia mais cedo do que se pensava. Em 2018, um fóssil do Sapiens, de 177-
194 mil anos, foi encontrado em Israel (Hershkowitz 2018).  
 Na Europa e na Ásia, viveram no Paleolítico três espécies (ou duas 
espécies e uma subespécie) de humanos, que tiveram entre si interações 
diversas. Uma década atrás, só se conhecia um humano, o neandertal, que 
habitara a Europa mais 100 mil anos antes da chegada do sapiens, mas houve 
outro, o Homem de Denisova. O nome deriva da Caverna de Denisova, no sul 
da Sibéria, local ocupado durante longo tempo por humanos. Fragmentos de 
ossos ali encontrados desde 1980 eram entendidos como procedentes de 
neandertais. Mas estudos genéticos de alguns desses ossos revelaram outro 
tipo de humano, o Homem de Denisova. Propôs-se que ele fosse uma nova 
espécie, mas o denisovano parece ter sido uma subespécie do Homo sapiens. 
Esta questão não está encerrada, pois a taxonomia é um campo de eternos 
debates, mesmo no caso de espécies ainda vivas. Tanto o denisovano como o 
neandertal habitaram a Caverna de Denisova por longo tempo, mas 
provavelmente não a coabitaram. 

Análise genética, feita em 2018, de osso do dedo mindinho de uma 
menina, carinhosamente apelidada Denny, demonstrou que a mãe da pequena 
era neandertal e o pai, denivosano. Exames moleculares (não do DNA, mas de 
proteínas), realizados em 2019, de uma mandíbula de 160 mil anos encontrada 
no platô do Tibete, mostram que ela também pertenceu a um denisovano.  
 Os ossos encontrados do denivosano são incapazes de relevar sua 
anatomia, mas os progressos na antropologia genética foram tamanhos que 
temos boa ideia de como ele foi. Decifra-se o fenótipo pelo genótipo! Tinha pele 
escura, cabelo e olhos castanhos, e compleição próxima à dos sapiens da 
época. Perambulou por toda a Ásia durante quase todo o Paleolítico Médio 
(período de 300 mil anos até 50 mil anos atrás). De maneira ignorada, atingiu 
parte da Melanésia e a Austrália. Coisa de 7-8% do DNA dos habitantes da 
Nova Guiné e 3-5% dos outros melanésios e dos aborígenes australianos 
provêm do denivosano. Esses humanos podem ter sobrevivido em Nova Guiné 
(maior ilha da Melanésia) até 15 mil anos atrás. Acredita-se que tenham se 
miscigenado com os sapiens, que lá chegaram primeiro, e assim perpetuaram 
seus genes no genoma do sapiens pelo processo de introgressão.  

Mesmo na última era glacial, quando o nível dos oceanos ficou cem 
metros abaixo do nível atual, para sair do sudeste da Ásia e chegar à 
Melanésia, o sapiens e o denivosano tiveram que cruzar diversas faixas de mar 
com largura de pelo menos 100 km, e é difícil entender essas travessias como 
sequência de acidentes em que pequenos grupos de indivíduos fossem 
arrastados por correntes marítimas. Parece ter havido viagens de colonização 
planejadas. O conhecimento de terras não avistáveis no além-mar pode ser 
obtido pela observação de pássaros pescadores, que viajam distâncias de até 
150 km, mar-adentro, na atividade de pesca marítima. Para fazer a travessia 
dos estreitos marítimos seguindo o caminho dos pássaros, tanto o sapiens 
como o denisovano precisariam ter alcançado boa técnica de navegação.  

Até recentemente, pensava-se que a Austrália tinha sido ocupada pelo 
sapiens do sul da África 47 mil anos atrás. Mas em 2017, um sítio de ocupação 



humana, de 65 mil anos, foi descoberto no norte da Austrália (Clakson 2017). A 
Melanésia foi ocupada pelo sapiens há cerca de 60 mil anos.  

A criação de arte pelo sapiens também é mais antiga do que se 
pensava. A Caverna de Blombos, no extremo sul da África, foi ocupada pelo 
sapiens há pelo menos 101 mil anos, e nela foram descobertos alguns objetos 
de caráter puramente artístico. Um deles é exibido na figura abaixo. 

 
 

 
   

Desenho gravado em pedra encontrado em caverna no extremo sul da África. Tem 
idade de 73 mil anos. Sua intenção parece ser inteiramente artística, não utilitária. 

 

O sapiens dominou os espaços que ocupou 
   
 Durante o Paleolítico Médio, coexistiram na África, na Europa e na Ásia 
diversos tipos de humanos (espécies do gênero Homo). A população total de 
humanos era pequena, parece que na casa de poucas centenas de milhares de 
indivíduos. A densidade habitacional era tão pequena que o contato entre 
espécies diferentes era muito raro. A ascendência desses humanos é 
conhecida com um horizonte de uns dois milhões de anos, mas restam muitas 
incertezas sobre a ramificação dessa árvore evolutiva. Há concordância entre 
os paleontólogos sobre alguns fatos. O ramo fundador de galhas mais 
recentes, como o sapiens, o neandertal e o denisovano foi o Homo erectus, 
que surgiu na África há 2,3 milhões de anos e em algumas centenas de 
milhares de anos ocupou grande parte da África, o leste e o sudeste da Ásia. 
Era bem mais alto que o Homo habilis, de quem aparentemente derivou, tinha 
o tamanho do sapiens, do neandertal e do denisovano. Tinha um cérebro de 
800 cm3.  
 Uma população africana do erectus aparentemente se isolou e tomou 
caminho evolutivo distinto. Deu origem ao Homo heidelbergensis, que surgiu 
por volta de 800 mil anos atrás.  Este, por sua vez, gerou outros ramos 
evolutivos: o sapiens, o neandertal e o denivosano. Esses três descendentes 
do heidelbergensis tinham cérebros enormes, na casa de 1600 cm3. Fala-se do 
tamanho descomunal do cérebro do neandertal, mas, considerada a faixa de 
incerteza dos dados, seu cérebro não era maior (ou, talvez, apenas 5% por 
cento maior), do que o do Cro-Magnon, o sapiens que por volta de 45 mil anos 
atrás ocupou grande parte da Europa. Cro-Magnon é uma região da França 
onde os primeiros sítios arqueológicos do homem moderno foram encontrados. 



 Não se sabe muito sobre o encontro do sapiens com os antigos 
moradores da Europa, o neandertal e o denisovano, quando lá chegamos. 
Sabe-se que eventualmente o sapiens tinha relações com esses dois tipos de 
humanos evolutivamente avançados – assim como havia bom tempo eles 
também relacionavam entre si – e que dessas relações surgiram crias férteis, o 
que fica cada vez mais claro com os avanços da capacidade de recuperar 
genomas de ossos antigos. O neandertal e o denivosano perduram em nossos 
genes e a participação deles no genoma da humanidade depende muito da 
região do globo considerada. O neandertal participa mais do genoma do 
europeu (cerca de 2%), o denisovano participa mais do genoma dos asiáticos, 
dos melanésios e dos aborígenes australianos. A participação de ambos no 
genoma africano é menor. Apenas 0,5% dos africanos atuais tem genes do 
neandertal, supostamente trazidos por grupos de sapiens que retornaram da 
Europa à África nos últimos 20 mil anos. 
 O historiador israelense Yuval N. Harari acha que essa miscigenação de 
espécies é um fato incendiário, como discute no seu best seller internacional 
Sapiens: uma breve história da humanidade, publicado em 2012 (Harari 2015). 
Se o sapiens é discriminador de etnias por detalhes mínimos de aparência, ele 
aponta, qual seria sua reação ao se espalhar a notícia de que há diferenças 
entre as populações humanas a nível de espécies, ou subespécies, não 
apenas ao nível da raça,  categoria hoje desmoralizada?  

O que devemos então fazer, esconder os dados existentes e não insistir 
nessa linha de pesquisa?   
 Uma visão da raiz do racismo, antes muito comum e pelo menos em 
parte compartilhada por Harari, é equivocada. O grupo, o tribalismo e a etnia 
são realidades percebidas pelo instinto humano, decorrentes dos altruísmos de 
parentesco e recíproco, e bem explicados pela psicologia evolutiva.  A 
percepção das diferenças de aparência foi importante. Por meio delas, os 
indivíduos podiam reconhecer outros com que compartilhavam fração maior 
dos seus genes e agir instintivamente em colaboração com eles. Após a 
revolução agrícola, a população humana cresceu enormemente e outros tipos 
de comunidade foram criados. Povos, como os egípcios, os hebreus, os 
gregos, os persas e outros criaram suas culturas e sua identificação. Todos se 
viam como especiais. Os hebreus chamavam os outros povos de gentios, os 
gregos chamavam não helenos de bárbaros, também bárbaros eram para os 
chineses todos os externos ao Império do Centro. Mas essa discriminação não 
era racista. Isaac Benjamin qualificou essas discriminações como proto-
racistas. Em um livro de grande erudição (Benjamin 2004), ele expõe – com 
fundamentos – que o racismo, como o conhecemos hoje, é coisa moderna. 
Nasceu da escravidão de africanos no período de colonização das Américas. 
Para conciliar a perversidade dos escravistas com sua consciência cristã, os 
europeus comerciantes e donos de escravos passaram a ver o africano como 
um ser sub-humano. Esse mito foi tão apaziguador para a consciência dos 
europeus que os iluministas acabaram racionalizando-o totalmente, criando o 
chamado racismo científico. O ponto de vista de Benjamin é também defendido 
por muitos estudiosos. Uma excelente exposição do nascimento do racismo e 
sua evolução durante a escravidão de africanos na América é feita Ian 
Tattersall e Bob DeSalle (2011).   

Samuel G. Norton (1799-„1851), anatomista norte-americano – Quaker 
devoto – foi o criador do termo raça, e o primeiro a propor uma distinção 



fundamental e original entre povos diferentes. Pelo menos desde a Grécia 
antiga, as diferenças entre os povos eram vistas como efeitos cumulativos do 
clima – nas palavras de Hipócrates, de “Ares, Águas e Lugares”. A Bíblia diz 
que todos somos descentes de um casal primordial. Norton não conseguiu 
conciliar a criação monogenética do Homem, que segundo o arcebispo irlandês 
James Ussher teria ocorrido no ano 4004 a. C., com o aparecimento de negros 
e brancos na arte egípcia apenas uns mil anos depois: o clima não poderia ter 
tido efeito tão grande em tão pouco tempo. Propôs então que Deus havia 
criado, ao mesmo tempo, diversas variedades de seres humanos e os colocado 
em locais distintos da Terra. Não ousou propor que essas variedades fossem 
espécies diferentes e criou o termo raça para classificá-las. Norton reuniu uma 
enorme coleção de crânios, oriundos de todo o mundo, e passou mais de duas 
décadas examinando-os. Com isso, deu ares de ciência ao seu racismo. Como 
falou o que muita gente queria ouvir, sua voz foi impactante e duradoura. 
Haveria algo irredutível nas diferentes raças, suas diferenças intelectuais e 
morais não se resolvem com a miscigenação. Isso, e muitas outras coisas, 
falsas foram proclamadas por cristãos, escravistas, todo um setor da economia 
baseado na escravidão e, mais recentemente, por ideólogos de várias 
linhagens.  

O racismo não é parte da natureza humana, ele não compõe os 
universais humanos, dos quais já falamos. Sendo uma criação cultural, o 
racismo pode perfeitamente ser erradicado com boa educação e boas políticas. 
Realizar isso é um dos grandes desafios do humanismo. 
  

Por que só restou o sapiens?  
 

Todas as espécies humanas se extinguiram ao entrar em contato com o 
sapiens. A razão disso tem sido calorosamente debatida. Isso ocorreu porque 
somos especialmente maus e os matamos todos? Após descrever as 
alternativas, Harari (2015, p. 26) diz: “É bem possível que, quando os sapiens 
encontraram os neandertais, o resultado tenha sido a primeira e mais 
significativa campanha de limpeza étnica da história.” Essa especulação é 
injustificada. E é perigosa, pois, ignorando a força das evidências, pode inspirar 
a ideia de que a matança em larga escala é parte da natureza humana, e por 
isso não pode ser evitada. 

Antes de migrar em grande número para a Europa, o sapiens tinha 
desenvolvido uma cultura muito superior à do neandertal. Não se sabe o que 
tornou isso possível. Alguns propõem que a linguagem do sapiens era muito 
mais desenvolvida que a dos outros humanos, que no entender quase geral 
também possuíam o dom da fala. Não se sabe como evoluiu a fala. Derek 
Bickerton (2009) elege essa evolução como o mais difícil problema da ciência. 
Ele, e a maioria dos estudiosos do assunto, pensam que a linguagem humana 
evoluiu em sintonia com o enorme aumento do cérebro no gênero Homo. Teria 
uma prolinguagem realizado forte pressão seletiva no aumento do cérebro? Ou 
o cérebro começou a crescer antes e levou à prolinguagem? Qualquer que 
tenha sido o moto inicial, as evoluções do cérebro grande e da linguagem se 
retroalimentaram. A pressão seletiva na capacidade de cooperação humana, 
importante nos tempos árduos do Paleolítico, provavelmente completou o 
quadro. Nesse caso, três elementos evolutivos se retroalimentaram. Mas tudo 
isso são conjecturas, e ainda estamos muito longe de resolver o problema. 



O que não se pode ignorar é a fantástica vantagem competitiva trazida 
pela linguagem. Estamos falando da linguagem humana, caracterizada por 
unidades (palavras) que podem ser combinadas de infinitas maneiras para 
compor sentenças com significados distintos. A combinação de palavras na 
composição de sentenças segue uma sintaxe cujas regras básicas são 
universais. Ao nascer, uma criança parece trazer alguns elementos 
fundamentais dessa sintaxe. As palavras se classificam em verbos, 
substantivos, adjetivos, pronomes etc. Em cada língua, as palavras e a sintaxe 
são distintas, mas há regras que são universais. A criança aprende sua língua 
mãe não por imitação de um catálogo de composições. Nenhum catálogo finito 
seria suficiente para isso. A criança nasce com o instinto de falar, que se 
manifesta muito cedo pelos seus balbucios; quando ouve uma voz humana ela 
em geral volta o rosto para sua fonte. Ela “sabe” que a língua tem regras –  
uma gramática universal – e com muita rapidez começa a reconhecer as regras 
da sua língua. Pinker (1995) aponta incontáveis fatos referentes a esse 
aprendizado. As crianças cometem muitos erros de conjugação no caso de 
verbos irregulares, mas quase invariavelmente o que fazem é conjugar o verbo 
de forma regular. Esta é a regra, elas sabem, e só com a experiência 
aprendem que aquele verbo é conjugado de forma irregular: em vez de “fazeu” 
os adultos dizem “fez”.   

A linguagem é uma maravilha comparável à própria consciência. Com 
ela, pensamos de maneira lógica, podemos transmitir ideias diversas, até 
mesmo sobre coisas não reais. Todos os animais se comunicam, e essa 
comunicação pode ser bastante elaborada. Mas só o ser humano é capaz de 
dizer a alguns companheiros de caça: “No final da tarde, na pradaria à margem 
do rio, vi gazelas pastando, e hienas estavam atentas. Ao amanhecer, 
podemos ir ao local, espantar as hienas, encurralar as gazelas contra o rio e 
matar algumas.”  

Com a linguagem, pode-se criar um cérebro coletivo, e o sapiens fez 
isso. Com ele, a tecnologia avança bem à frente da biologia. O comércio é uma 
atividade que interliga indivíduos que, muitas vezes, nunca se viram, e o 
sapiens o criou bem cedo. Na África, em pontos afastados como o Marrocos e 
a Etiópia, o comércio de bens preciosos começou há mais de 80 mil anos. Em 
vários locais da África que inclui seu extremo sul, o sapiens desenvolveu 
interesse pelo adorno do corpo; colares de contas, feitas de dentes de animais, 
de ossos e de conchas, eram muito apreciados. Em Marrocos, conchas de 
Nassarius, um caramujo marinho, tornou-se matéria prima preferida para 
contas. Há mais de 82 mil anos, essas conchas eram usadas para fazer contas 
em locais pelo menos 200 km distantes da costa. Também por volta daquela 
época, a obsidiana, um vidro de origem vulcânica, excelente para fazer facas 
afiadas, era comercializado entre longas distâncias na África (Ridley 2014). O 
comércio teve de ser inventado, e quando feito a longas distâncias tem de ser 
planejado. Os neandertais, aparentemente, nunca chegaram a essa invenção. 
Nas ferramentas de pedra que eles faziam, usavam matéria prima encontrada 
à uma hora de caminhada (Ridley 2014). 

Também a arte do sapiens era muito mais avançada e mais simbólica do 
que a do neandertal. Nos últimos cinco anos, tem havido considerável número 
de artigos com alegadas evidências de que o neandertal não era tão distante 
do sapiens quando este ingressou na Europa. Talvez tenha sido mais próximo, 
mas não o bastante. Bem recentemente, descobriu-se que neandertais 



habitantes da Caverna da Figueira Brava, situada à beira-mar em Portugal, 
alimentaram-se por longo tempo de frutos do mar (Zilhão 2020). Isso pareceu 
aos autores muito significativo, pois peixes são ricos em ácidos graxos ômega 
3, ótimos para o cérebro e ausentes nas gorduras de consumo conhecido dos 
neandertais. Ótimo, o cérebro individual do neandertal era grande e talvez 
poderoso, mas essa espécie não criou um cérebro coletivo similar ao do 
sapiens. 

O sapiens ingressou na Europa e há 40 mil anos já havia se espalhado 
pelas Balcãs e boa parte da Europa Ocidental. Suas redes de comércio 
estendiam-se por 900 km. Estávamos no último período glacial que vai de 100 
mil a 12 mil anos antes do presente. As temperaturas oscilavam muito e estava 
próximo o Último Máximo Glacial, que ocorreu há 21 mil anos. O gelo 
permanente já cobria a Escandinávia, a Irlanda, a Inglaterra. O estresse 
climático foi excessivo para o neandertal, mas o número de sapiens crescia 
rapidamente. O mamute lanudo, com seis toneladas e camada de gordura de 
oito centímetros, era caçado por ambos, e sua população declinou. Para caçar,  
o neandertal só usava lanças, mas o sapiens também usava  arco e  flecha, 
muito mais eficaz na caça de animais pequenos. O veado vermelho, que 
migrava em abundância no eixo norte-sul, era abatido às manadas pelo 
sapiens, que também pescava usando anzóis. A luta pelos recursos do 
ecossistema era muito desigual e favorável ao sapiens. Lamentavelmente, o 
neandertal foi extinto há cerca de 30 mil anos. A hipótese de violência do 
sapiens contra ele é arbitrária. Conflitos pontuais entre indivíduos das duas 
espécies certamente ocorreram, assim como entre membros da mesma 
espécie, mas provavelmente não mais do que isso.  
 

Por que há sapiens não amigáveis 
 
 Se a psicologia evolutiva e também os dados arqueológicos apontam 
para o caráter colaborador do sapiens, por que não são todos amigáveis? Por 
que há assassinatos e guerras? Temos de considerar vários aspectos da 
questão. Primeiro, o sucesso do programa Olho por Olho, nas simulações de 
Axelrod, mostra que o gene da cooperação incondicional não é o vencedor. Na 
verdade, a estratégia de colaboração incondicional sequer concorreu, pois os 
especialistas no assunto reconheceram prontamente que ela seria perdedora e 
ninguém a inscreveu no concurso. Segundo, a simulação de Axelrod não 
descreve fielmente a evolução porque não contém mutações: em todas as 
gerações, a estratégia de cada programa é a mesma que a da geração 
anterior. Terceiro, mesmo Olho por Olho não é uma estratégia evolutivamente 
estável, ou seja, não é resistente à invasão de um mutante não colaborador. 
Um eventual mutante explorador da boa índole geral de um grupo teria sua 
população crescente até que se alcance um ponto de equilíbrio, isso é o que se 
prevê. 
 Esse aspecto do problema, não mencionado por Axelrod em seu livro, 
está ligado ao fenômeno da seleção dependente da frequência, descrito por 
Ronald Fisher (1958): a seleção de um gene depende de sua frequência 
(fração) de ocorrência na população. Baseando-se nesse fenômeno, Fisher 
demonstrou a chamada regra de Fisher, a de que – exceto em espécies em 
que um progenitor é capaz de determinar o sexo de sua prole, como fazem as 
fêmeas dos himenópteros – o número de machos é igual ao de fêmeas. Como 



podemos justificar a regra de Fisher em palavras? Suponha que em uma 
população haja mais fêmeas do que machos. Nela, progenitores que gerem 
filhos machos terão mais netos, pois esses filhos terão mais fêmeas com quem 
procriar e menos machos com quem concorrer. E, vice-versa, em uma 
população com mais machos, genes para a produção de filhos do sexo 
feminino terão mais sucesso. Assim, a razão 1:1 entre machos e fêmeas é 
estável, e a única estável.  
 Vejamos como o raciocínio de Fisher se aplicaria a uma população em 
que todos colaboram, exceto em retaliação a uma traição, como instruído pelo 
„gene‟ Olho por Olho. Um mutante não amigável será selecionado 
positivamente enquanto sua população não atingir certo valor limite. A 
conclusão é que a mesma seleção que leva a uma população amigável 
também leva a uma fração residual de indivíduos não colaboradores – 
traidores, ou exploradores, na linguagem da teoria dos jogos. Os exploradores 
ganham a vida às custas da boa fé dos amigáveis. A lógica da seleção natural 
é implacável.  
 Os sentimentos que levam à colaboração são empatia, solidariedade e 
misericórdia. A grande maioria dos humanos os carrega, mas não todos. Há 
entre nós mutantes insensíveis à sorte dos outros. Há uma variedade deles, e 
os psicólogos identificam claramente três: o psicopata, o maquiavélico e o 
narcisista. Formam a chamada tríade sombria. O psicopata é o pior deles. Por 
lhe faltar qualquer sentimento de misericórdia, ele é cruel e, para ter mais êxito 
na exploração dos outros, é dissimulado. Psicopatia é um distúrbio genético e 
incurável de personalidade. O leitor conhece pessoas com vitiligo. Com certeza 
também conhece também psicopatas, pois a ocorrência de ambos os distúrbios 
genéticos é mais ou menos a mesma, cerca de 2% da população. Na verdade, 
psicopatia é um espectro, assim como as outras desordens de personalidade. 
Há casos pouco ou muito severos, e os primeiros pontuam menos nos testes 
psicológicos usados para diagnóstico de psicopatia, o que contribui para a 
larga margem de incerteza na sua incidência. Ao psicopata, faltam empatia, 
ansiedade e medo. Também não se assusta facilmente. Se lhe falta empatia, 
sobra-lhe capacidade de fingir que a tem de sobra. Tudo isso torna o psicopata 
muito apto para ambientes como Wall Street e parlamentos 
https://theconversation.com/five-things-you-didnt-know-about-psychopaths-
103865 . Nesse tipo de „ecologia‟, é quase imbatível. Não por outra razão, 
segundo alguns, no meio empresarial e também no meio político, os psicopatas 
são encontrados com maior frequência; o mesmo ocorre com os maquiavélicos 
e narcisistas. Isso é muito grave: ao longo da história, a humanidade parece ter 
sido principalmente dominada por indivíduos com distúrbios de personalidade. 
Há solução para isso? Provavelmente, sim, e segundo muitos ela se chama 
democracia. Não no sentido de utopias centralizadoras, que sempre se revelam 
serem tiranias, mas no da democracia participativa, na qual cada indivíduo tem 
sua voz inviolável, e o poder é limitado e renovado com frequência.  A 
democracia moderna começou com a Independência dos EUA e a Revolução 
Francesa. Desde então, avançou muito, mas não se estabeleceu em todo o 
globo. E mesmo onde ela é consolidada, ainda é muito imperfeita. Estamos em 
um processo de construção da democracia, no qual é preciso muito empenho. 
 

Os poderosos não coram 
 

https://theconversation.com/five-things-you-didnt-know-about-psychopaths-103865
https://theconversation.com/five-things-you-didnt-know-about-psychopaths-103865


 O sapiens é o único animal que cora. Darwin enviou cartas a colegas de 
outros países, para saber se também lá as pessoas coravam. Em 1872, 
afirmou que corar é a mais exclusiva expressão humana.  
 Corar é um indicativo claro de que o ser humano se importa muito com o 
que os outros pensam dele. Na expressão popular, corar é ter vergonha na 
cara. A dinâmica que gerou a seleção da colaboração incluiu a observação, 
dentro de um grupo, do que os outros faziam, e os amigáveis recebiam 
também maior apoio dos companheiros. Já os não amigáveis, eram 
marginalizados. Houve prática de censura ao egoísmo, ao narcisismo e 
principalmente à traição. Ao ser censurado, o indivíduo cora, revelando assim 
sua vergonha. Isso pode ter tido um papel adaptativo, pois ao corar o indivíduo 
demonstra vergonha da sua falha, e com isso pode obter condescendência dos 
seus companheiros. Esse sinal de vergonha é inteiramente sincero: um bom 
ator é capaz de muitas expressões, mas nenhum é capaz de corar.  

Tudo funcionou bem enquanto os humanos viviam em bandos com 
algumas dezenas de membros, e mais tarde em comunidades de uma aldeia 
com uma ou duas centenas de pessoas. Cada um conhecia todos os outros, 
cada um tinha de zelar da sua reputação moral. Havia conflitos entre grupos 
distintos e clãs distintos, separados pelas categorias mentais de „nós e eles‟, e 
também conflitos pessoais entre membros do mesmo grupo. Mas esses 
conflitos eram mantidos em nível aceitavelmente baixo. Em cada grupo, em 
cada aldeia, havia algum líder que, segundo diversos indícios, era escolhido 
pelo seu conhecimento, coragem e solidariedade ao grupo. Em caso de luta 
entre grupos, o líder assumia uma posição de comando, mas encerrado o 
conflito ele perdia essa posição de poder. O poder sempre era uma condição 
temporária. Vários estudos etnográficos indicam que nos atuais povos 
caçadores-coletores, uma qualidade muito valorizada na escolha do líder é a 
modéstia (Diamond 2014).   
 As coisas começaram a mudar com a revolução agrícola, que em alguns 
locais teve início há mais de 11 mil anos. A população cresceu rapidamente e 
tornou-se sedentária, dentro e no entorno de cidades que poderiam ter mais de 
mil pessoas. Com o tempo apareceram as chefaturas e os reis, com poder 
vitalício, totalitário e hereditário. Os reis reivindicaram para si direitos – ou até 
origem – divinos. O rei ou o grande chefe podia censurar qualquer um, e até 
mesmo punir com violência quem contrariasse sua vontade, imposta à força, 
mas ninguém ousava censurá-lo. Os poderosos, ao que tudo indica, pararam 
de corar. O poder corrompe, e o poder total corrompe totalmente. A corrupção 
total ocorre quando não é mais preciso ter vergonha na cara.  
 Um estudo recente, feito na Holanda, revela que narcisistas coram 
quando não são reconhecidos à altura da sua autoimagem. Crianças de sete a 
doze anos, antes identificadas em testes como narcisistas, foram convidadas 
para um suposto teste de canto. Cantavam e eram então avaliadas por uma 
banca de falsos músicos. Quando eram enfaticamente elogiadas, tudo bem, 
mas coravam se a avaliação não lhes parecia aclamadora.  
https://www.thecut.com/2018/10/im-blushing-is-that-bad.html  

A democracia que está sendo construída terá de ser uma sociedade 
onde todos coram, o poder é sempre temporário e nunca limitado a uma 
pessoa ou a um pequeno grupo. Todos haverão de ter direitos genuinamente 
iguais, e cuidados especiais serão prestados aos mais fracos e perdedores. Se 
isso não vier a ocorrer, o sapiens terá fracassado como espécie. Está claro  

https://www.thecut.com/2018/10/im-blushing-is-that-bad.html


que pode também fracassar por outros motivos, como a falha na convivência 
com a própria natureza, mas o acordo democrático da sociedade é essencial 
também para os outros sucessos.  
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