DA COMPETI~AO SUPOSTA

o Autor

procura mostrar, a base Constata-se assim que a compede experMncias com cobaias, as tifiio, ao menos entre os anima is
dimensoes interdisciplinares do superiores, niio e apenas uma
conceito de competifiio (ou con- reafiio mecllnica a estfmulos,
correncia). 0 artigo trata da re- mas estes anima is siio capazes
lafiio entre a competifiio e os de construuem uma imagem a
processos mentais que, segundo parte da realidade dos elementos
o A., tem uma importllncia signi- que percebem de forma purajicativa no- processo de compe- mente 'sensfveL E esta "imagem"
tifiio entre os animais superiores. e parte integrante da competifiio.

o estudo da competil.'ao
tem-se estendido por campos
cientfficos diversos. Seja na Sociologia, como na Biologia 0
termo "competil.'ao" (ou "concorrencia") se reveste de urn
significado que e, ao nosso ver,
essencialmente identico. Assim,
na Sociologia tal fenomeno e
definido por Harold Hodges
como sendo urn "processo social
onde dois ou mais individuos ou
grupos interagentes tentam, si-

multaneamente, de uma forma
pessoal ou impessoal, atingir urn
objetivo que pode ser alcanl.'ado
apenas por urn dos partidos"
(Hodges, 1974: 518). Na Biologia, de urna forma rnais sucinta,
Edward Wilson define tal processo como sendo a "demanda
ativa de dois ou mais organismos (ou duas ou mais especies)
por urna fonte de recursos comum" (Wilson, 1975: 518) (1).
13 possivel se notar que as defini¢es nao sao antagonicas, mas
complementares. A competil.'ao
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Pernambuco. Doutor em Ciencias Naturais.pela Faculdade de Biologia da Universidade
de Bielefeld (Alemanha).
(1) Defini~
semelhantes slio encontradas em outros autores tanto na Sociologia como
na Biologia (ver, por Cltemplo, com rela!;3o A Sociologia, Cole, 1963: 206; Lundberg,
Schrag e Larsen, 1963: 760 e, por parte da Biologia, Immelmann, 1982: 139; Ferri,
1980: 36).

alcan~a, com isso, urn caniter interdisciplinar, nem sempre presente nas ciencias em geral, revestindo 0 aprofundamento do
seu estudo de urns importancia
ainda maior (2).
Se observarmos 0 processo da competi~ao como ele e
descrito atualmente, verificamos
o aspecto objetivo do seu conteudo. Processos mentais (subjetivos), por consequinte, nao
fariam parte
do fenomeno
"competl~ao". Ate que ponto
devemos aceitar a citada perspectiva, tal qual ela nos e apresentada, sem fazermos uma cntica a respeito da sua amplitude
explicativa? Esse questionamento nos remete a afirma~ao de
Thomas e Thomas: "se 0 homem define situa¢es
como
reais, elas SaDreais em suas conseqiiencias" (Thomas e Thomas
apud Bromenbrenner,
1979:
23). Mais recentemente, 0 sociologo Claudio Souto explicou
de uma forma e1egante os "mecanismos" da' distancia social.
Para tanto, ele recorreu exatamente a atividade mental das
partes interagentes (cf. Souto,
1984: 28, 35, 48-52).
Por raz6es hist6ricas, e
sempre mais diffcil encontrar
defensores da importancia dos
processos mentais dentro dos
campos de pesquisa que com(2)

preendem as ciencias da natureza, muito embora na Ffsica
quantica; a mente do pesquisador esteja inc1ufda como uma
parte integrante dos pr6prios
resultados (cf. Augros e Stanciu,
1988: 20-24). Na Biologia, e
mais especiflcamente dentro da
Etologia, tern havido uma aciF
rada disputa quanta a presen~a
ou importancia de processos
mentais na vida animal. Isso se
deve ao fato da Biologia, em ~eral, ainda buscar 0 ideal de ciencia na Ffsica mecanicista do seculo 19, 0 que traria dificuldades 6bvias em se aceitar algo de
acaracterfsticas
"vaporosas"
como 0 mental.
Mas, se a dificuldade em se pesquisar os processos' mentais
animais e maior e muitas vezes
os seus resultados san frustrantes, nada justifica, em termos
cientfficos, algumas ideias preconcebidas
que
negam
a
existencia ou mesmo a sua importancia nas ~pecies nao-humanas ~cf. Griffin, 1982: 03).
Assim, e sobre a competi~ao e
os processos mentais que elaboramos 0 presente artigo. A nossa hip6tese e a de que 0 mental
teria uma significativa importancia, nos animais supefiores, para 0 processo 0 qual denominamos
de competi~ao,

Outros campos que utilizam 0 termo "competi~o" de uma forma anliloga sac a Economia e a Psicologia.

atribuindo-Ihe uma caracterfstica nova, ainda nao registrada na
forma usual de defini~ao.

tre 9.00-13.00h., em urn total de
aproximadamente 120h de observa~6es (durante 0 perfodo
que compreende 0 infcio de novembro de 1986 ate 0 final de
fevereiro de 1987).
Os
preas domesticos
O. ¥r~po foi compos to,
(Cavia porcellus) do presente
em seu lllICIO,por 5 machos e
estudo pertenciam a Faculdade
5 femeas adultos. Ao termino
de Biologia da Universidade de
das observa~6es, 0 mesmo era
Bielefeld, Alemanha. Os macomposto por 16 indivfduos
chos adultos pesavam cerca de sendo 6 machos e 7 feme~
ll00g e as femeas (nao-graviadultos, alem de 3 indivfduos indas) 9OOg.
fantis. (3)
.
A alimenta~ao constiOs comportamentos de
tUlU-se, de ra~ao comercial, cecorte (usados como urn indican~uras, frutas, grama ou capim
dor ~o interesse dos machos pee agua.
l~ femeas) foram, seguindo baA area total onde os Slcamente a cIassifica~ao adotaanimais se encontravam comda por Rood (1972: 13-16):
preendia 7,9 m2 e era em local montar, tentativa de montar
.
,
fechado. A temperatura no la- mOVImentos
copulat6rios, rumborat6rio mantinha-se a 2QoC
ba, rumbear, explora~ao naso+ 2°C.
' anal e "rumping".
A reprodu~ao dos aniOs
comportamentos
mais nao foi de forma alguma agonfsticos
(indicadores
de
alterada.
competi~ao) adotados aqui foOs padr6es comporta- ram base~dos em Rood (1972:
mentais foram registrados a 13-14). Sao eles: boxear, lan~amao, com 0 usa de abrevia¢es.
mento de ataque, ataque, corpo
U II.t n~mero de identifica~ao foi cu:vad~, bater os dentes, perseatnbUldo a cada animal e a ano- gUlr e cIscar.
ta~ao dos padr6es de conduta
. ~ posi~ao hienirquica de
foi procedida em c6digos.
um mdlVIduo foi determinada
o registro comportamen- por urn fndice baseado na razao
tal foi feito regularmente todos entre 0 numero de encontros
os dias, a maioria ocorreddo en- agonfsticos ganhos ou perdidos
por cada animal (respectiva(3) ~u~r~.mmea adulta morreu na ultima semana de dezembro. Ela nao foi reposta por

mente Ag+ e Ag-),. de for~a
que se tern a segumte razao:
Ag+/Ag+ +Ag-, ~ qual PO~sUl
urn fndice que vana de.O ate ~.
Quanto mais alto 0 fndlce, malS
alta a posi<sao hierarquica (Sachser e Hendrichs, 1982: 228,
baseados em Coulon, 1975).
3. Resultados.
3.1 Correla~ao entre a corte
efetuada por in~i;Iduos .s~~missos e a agresslVldade dIrlglda a eles pelo dominante.
Das 7 alternativas possfveis em nosso estudo, 3 apresentaram uma correla<saopositiva. Nesses casos, podemos afirmar que a corte dirigida as femeas, por parte de alguns ma-

chos submissos, elicitaram ~
resposta de agressao nos domlnantes (alfa e beta). Nos outros
4 casos nao houve uma correla<saosignificativa entre a corte
dos submissos e a conduta
agonfstica apresentada para esses animais pelos machos alfa e
beta.
3.2 Correla~o entre 0 co~portamento de corte dos domlnantes (alafa e beta) e 0 comportamento agonistico dirigido
aos subordinados.
as dados obtidos em nossa pesquisa revel am que existe
uma correla<sao positiva entre 0
interesse que os machos alfa e
beta demosntram para as femeas e a agressividade dess~s
mesmos indivfduos com rela<sao
aos outros membros do grupo.

Tab. 1 Correla<sao entre a corte
dos submissos e a agressividade
dos dominantes.
rs
M1
M1
M1
M1
M2
M2
M2

>
>
>

>
>
>
>

M2 -> FF
M3 -> FF
M4 -> FF
M5 -> FF
M3 -> FF
M4 -> FF
M5 -> FF

*
*

**

0326
0.459
0.497
0.055
0.179
0.255
0.670

rs=coeficiente de carrela<;aa de pastas de
Spearman; N=17; •• p<O.Ol; • p<O.05;
M=macha; FF=f~mea.

A

Tab. 2 Correla<sao entre a ~<:rte
dos dominantes e a agresslvldade dos mesmos.
rs
FF <- M1
FF <- M1
FF <-- M1
FF <- M1
FF <-M2
FF<-M2
FF <- M2

>
>
>
>
>
>
>

M2
M3
M4
M5
M3
M4
M5

*
**
**
*
*
*
*

0.470
0.693
0.763
0.441
0.546
0.431
0460

rs=caeficiente de carre1a<;lia de pastas de
Spearman; N=17; •• p<:O.Ol; • p<~O.05;
M=macha; FF=femea.

Atraves da presente pesquisa, constatamos que 0 alto
interesse dos machos dominantes envolveria .uma percep\sao
de que os outros membros buscaraiam 0 mesmo objetivo. Por
esta razao (ver tabela 2), e 0
grau de interesse dos indivfduos
alfa e beta, pelas femeas, que se
correlaciona significativamente
com a agressao recebida por
aqueles de posi~ao inferior. A
importancia desses resultados se
toma ainda mais clara, quando
conmparamos estes com os obtidos atraves de correla¢es entre 0 interesse dos submissos
pelas femeas e 0 comportamento agonfstico dos dominantes
(ver tabela 1). Constatamos,
dessa forma, com um alto grau
de acerto, que nao e a corte dos
inferiores hierarquicamente que
causa, em sua essencia, a
agressao por parte dos dominantes, mas a perce~o que os
dominantes tem do meio, dentro do contexto mental em que
eles se encontram. *
Com os resultados obtidos, verificamos que, embora a
forma tradicional de defini<sao
da concorrencia possa ser aplicada em muitos casos, emoutros ela se torna limitada. A
•

perspectiva de que a competi<saoe sempre uma "demanda
ativa de dois ou mais organismos (... )", como sugere Wilson
(1975: 581), dentre outros, facilita 0 trabalho do estu dioso,
mas ate um certo ponto, ap6s 0
qual, a complexidade mental de
algumas- especies se sobrep6e a
defini~ao classica. Restam ao
pesquisador duas altemativas
basicas: manter-se indiferente a
realidade dos fatos (e convenhamos, uma posi~ao pouco
cientffica, embora compreensfvel diante daquilo a que se esta
habituado) ou interiorizar uma
nova e diferente postura de invt'stiga<sao no tocante aos processos "vaporosos", mas que
;Jossuem conseqiiencias reais.
&colhida, ao menos por alguns,
a segunda alternativa, ela nao
levara ao caos a Biologia como
ciencia da natureza. Aos aflitos
com essa possibilidade, vale
lembrar que a estrutura basicade urn campo cientffico como a
Biologia ja esta formada, e a
maior parte dela, ao que tudo
indica; sob os parametros bem
fundament ados de uma ciencia
da natureza. Assim como a Ffsica nao se esfacelou diante das
suas limita<s6es, evidenciadas
pela realidade quantica (e nao
seria sempre assim, diante de

A ista poder1amos chamar de competi~a "suposta" au "putativa": ela seria ariginalmente um fen~mena mental, subjetiva, mas com conseqiil!ncias s6cia-interativas aganfsticas
(cf. Souto, 1990: 50).

limita~6es, que ocorrem as mudan~as nos campos de investiga~ao cientffica?),
tambem a
Biologia, e a Etologia em especial, nao se tornara menos ciencia ao desenvolver-se junto aos
fatos.
Finalmente,
embora urn
estudo sistematico sobre 0 carater subjetivo da competi~ao seja
desejavel, nos parece de pertinente valor a tentativa de concebermos uma defmi~ao mais
abrangente para 0 fenomeno da
concorrencia.
A competi~ao,
portanto, seria um processo so-

cial que se origina a partir de
um ou mais organismos, envolvendo no minimo dois individuos (da mesma especie ou de
especies diferentes) onde ao
menos urn dos polos interagentes percebe a atividade ou presen~a do outro como amea~adora para a obten~Ao de um determinado recur~o.
Tal fenomeno poderia servir de ponte para uma
outra problemcitica: a do animal
superior como urn ser capaz de
construir uma imagem
parte
da realidade dos elementos sensorialmente
perceptfveis
por
ele.

a
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