Sociobiologia e Etica:
Para alem do egoismo e da competi~ao?

"Fazei aos homens aquilo que desejais ser
feito aves mesmos; principio sobre 0 qual repousa toda a moral. "
(Charles Darwin)**
A sociobiologia e uma ciencia relativamente nova e, segundo 0 autor, e urn dos campos cientificos que mais se desenvolvem atualmente. Esta importancia da Sociobiologia influi de forma
significativa em uma serie de interpretayoes tradicionais sobre 0
homem.
Pois, como explica 0 A., nao se trata de defender urn reducionismo genetico para os valores e a cultura em geral, mas e
necessario to mar em considerayao 0 que esta ciencia oferece de
resultados cientificos rigorosos. 0 A. articula, neste trabalho,
conceitos como: competiyao, egoismo genetico, etc., mostrando
como as conclusoes da sociobiologia se relacionam com a etica.
Mas sera que os genes podem ser adjetivados como egoistas, generosos ou competitivos? Parece que nao. Mas donde provem estas caracteristicas no ser humano e nos outros animais, se nao se
inserem de alguma forma em sua estrutura genetica? Pelo que
tudo indica, a Sociobiologia ainda surpreendera a muitos no futuro.
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1.

Introdu~ao

Quando Bruno Ribes escreveu 0 livro "Biologia e Etica",
em 1978, a sua preocupayao foi em determinar as conseqiiencias
das aplicayoes pniticas da Biologia para 0 individuo e para a sociedade. Segundo Ribes, tais conseqiiencias teriam "dimensoes nao
apenas fisiologicas e psicologicas, mas tambem culturais, sociais,
economicas e politicas" (Ribes, 1978: 15 e 21).
o presente artigo nao tratani dos progressos pniticos da
Biologia e os seus possiveis envolvimentos com a etica ou a moral
humana, embora este seja urn topico de grande importancia. 0
objetivo principal sera 0 de contribuir, de alguma forma, para 0
esclarecimento de urn pensamento cientifico que vem se difundindo rapidamente no meio academico e em nossa sociedade, de
uma forma geral. Assim e que tanto 0 egoismo quanta a competiyao tem-se tornado fenomenos atraentes para muitos biologos
explicarem as bases das relayoes entre individuos.
Naturalmente, a ideia de que seriamos egoistas e competitivos nao e fluto da Biologia, pois tal pensamento teria
surgido em uma epoca bem mais antiga a ela. Talvez mesmo,
ainda quando da formayao de palavras para designar esses
fenomenos. No entanto, a "confirmayao" feita pela Biologia,
particularmente pela Sociobiologia, uma ciencia empirica, e algo
que deveria envolver muita cautela.
Durante as guerras e comum que 0 governo de urn pais
apresente ao seu povo os cidadaos do outro territorio como criaturas ardilosas, selvagens e sangiiinarias. Nao seria precise mencionar minucias das conseqiiencias nefastas de tais propagandas,
pois muito embora tal procedimento confira as pessoas de urn determinado pais maior coesao social, elas experimentam uma rejeiyao as qualidades humanas possuidas pelos partidos rivais. Na
Sociobiologia, por outro lado, nao existe nem mesmo uma ten-

dencia para se enaltecer os aspectos eticos de qualquer partido.
Somos todos (e sempre) egoistas e competitivos.
o biologo Richard Alexander, da Universidade de Michigan, postula que existiria sempre uma troca no sentido "dando
e recebendo"·, nas interayoes (Alexander, 1987:484). Alem disso,
Alexander acredita que os apostolos da moral parecem tao convincentes, porque nem mesmo eles tern consciencia de que estao
sendo hipocritas. Isso, segundo 0 cientista, seria vantajoso, pois,
assim, 0 individuo
nao deixaria evidente (atraves de maos suadas ,
.
voz trermda etc.) que ele mente (cf Alexander apud Parish,
1992: 116, 117).
Essa visao pessimista da humanidade, no entanto, nao
compartilhada nem mesmo por Darwin, paradigma da Biologia.
De acordo com Darwin, "a medida que as faculdades intelectuais
do homem se desenvolvem~ a medida que ele ~e torna capaz de
compreender todas as conseqiiencias de suas ayoes~ que ele adquire bastante conhecimento para rechayar os costumes e as superstiyoes nefastas~ a medida que ele sonha cada vez mais, nao
somente com 0 bern, mas igualmente com a bondade dos seus semelhantes~ a medida que 0 habito resultante da instruyao, do
exemplo e de uma experiencia salutar tendem a desenvolver a sua
simpatia ao ponto que ela se estenda aos homens de todas as rayas, aos enfermos, aos doentes mentais e aos outros membros
inuteisl da sociedade, e enfim aos animais e a eles mesmos - 0
nivel dessa moralidade tende a se elevar mais e mais" (Darwin,
s1d2:134).

e

1 Embora

a ideia geral seja bastante humana, Darwin ter-se-ia equiy~o,
segundo 0 seu proprio posicionamento, ao escrever "aos membros
lDutels (do franres Netaux autres membres inutiles"). 0 termo "inutil" tem
Ulna conotat;4o negativa e 1140pode ser aplicado a individuos sim~lesmente
Porque, dentre outras coisas, eles sa:oenfermos ou doentes mentais. E possivel
que a colocat;4o de Darwin refletisse 0 pensamento vigente e, nesse caso,
rnoraImente, a sociedade humana teria evoluido urn pouco mais.

Ribes procurou mostrar, principalmente, como as aplicayoes pniticas da Biologia possuem efeitos variados na sociedade
humana. No entanto, nos parece igualmente verdadeiro, de acordo
com 0 pr6prio pensamento de Darwin, que poe em evidencia, por
exemplo, a instruyao, que as proposiyoes te6ricas da Biologia
tambem possuam igual importancia. Nesse contexto, a afirmayao
de Thomas e Thomas se toma imperativa: "Se 0 homem define situayoes como reais, elas sao reais em suas consequencias"
(Thomas e Thomas, apudBronffenbrenner, 1979:23).

2.

Uma Sociobiologia

a parte da etica?

A Sociobiologia e urn dos campos cientificos que mais se
desenvolvem atualmente. Tal crescente desenvolvirnento vem a
influenciar nao apenas 0 pensamento biol6gico como tambem 0 de
outras ciencias como a Antropologia, a Sociologia, a Psicologia e
a Filosofia. As suas proposiyoes tern tido a importante consequencia de criar enriquecimentos debates com relayao a.o co~portamento social animal e humano. Alem, e claro, de eVldenclar as
1imitayoes de ideias te6ricas que neguem qUalquer participayao do
fator biol6gico na conduta social dos seres.
Mas, se importa evidenciar limitayoes te6ricas em geral,
abrangendo-se, assim, 0 horizonte do conhecimento cientifico, 0
mesmo nao pode ser afirmado em se tratando do posicionamento
predominante da Sociobiologia: 0 de fundamentar as interayoes
sociais na competiyao e no egoismo, que seriam formas a assegurar a perpetuayao dos genes.
Ao retratar desse modo a condiyao do ser humano (e a
palavra "humano" envolve tradicionalmente tambem carinho,
compaixao e simpatia) a Sociobiologia e, por muitos, duramente
criticada, principalmente em seu aspecto etico. Para escapar dessa
inconveniente situayao ela procura apresentar a etica como algo
que nao deve perturbar a verdade dos fatos (cf Wiclder e Seibt,

1991:16) e/ou procura se abster de qualquer responsabilidade pelo
uso indevido das suas proposiyoes (cf Alcock, 1989:514; cf
Wielder e Seibt, 1991:16; cf Voland, 1993:19). John Alcock comenta inclusive que a "pesquisa basica de Einstein sobre a relayao
entre energia e materia", para desilusao do criador da Teoria da
Relatividade, contribuiu "para 0 desenvolvimento de armas at6micas" (Alcock, 1989:514).
Em verdade, existe uma diferenya entre a Sociobiologia
atual e a referida pesquisa de Einstein. Equayoes sobre energia e
materia nao possuem nada de anti-etico em sua essencia. Mas ao
retratar 0 egoismo como algo natural e adaptativo (desejavel para
a manutenyao do individuo em seu aspecto genetico) a Sociobiologia incorre necessariamente e de uma forma negativa no ambito
da etica (talvez por isso tenha surgido 0 pensamento de Wielder e
Seibt, no sentido de afastar a etica da "verdade" dos fatos).
o que deve fazer a Sociobiologia, negar a importancia de
normas e valores sociais coesivos para 0 bem estar humano e continuar na sua cruzada involuntaria em defesa do egoismo e da
competiyao? De forma alguma, pois existe uma altemativa.
E interessante notar que a Sociobiologia procura englobar, dentro dos seus limites explicativos, a cultura. Nesse sentido,
Eckart Voland extema 0 seguinte: "E quando na evoluyao humana
cada vez mais a capacidade cultural se apresentou como altamente
vantajosa, devem ter existido, foryosamente, em trayos culturais
especificos, urn valor adaptativo biolpgico. De que outra forma
poderia ter sido selecionada a cultura. Ela certamente nao existe
de uma forma abstrata no espayo? (Voland, 1993:18). Por que,
~~tao, nao usar essa mesma linha de raciocinio com relayao
~t~ca? Minal, de que outra forma poderia ter sido selecionada a
ebca, se ela nao fosse vantajosa?

a

'3.

0 egoismo, os genes e a etica

"Somos maquinas de sobrevivencia - veiculos robo pro·
gramados cegamente para preservar as moleculas egoistas co·
nhecidas como genes" (Dawkins, 1978: 17). Com esse tipo de pen.
samento e facil de se perceber porque existe uma determinante,
em forma de egoismo, tao viva nas proposiyoes da sociobiologia
para 0 comportamento social.
Ora, se a afirmayao de Dawkins e verdadeira, entao
etica, que e urn sistema de principios morais, nao poderia est
influida pelos genes, pois a existencia de uma qualidade moral,
junto da qualidade a qual esta simbolizando 0 genes como u
to do (0 egoismo), seria inconcebivel.
Contudo, os genes, afinal, nao seriam egoistas2. He' .
Hediger, nesse sentido, escreve: "Podem 6rgaos, partes de 6rgaos
celulas individuais ou partes de uma minuscula celula serem ego
istas? Ganhamos com essa caracterizewao dos genes algum escla
recimento cientifico? Sera que n6s poderiamos da mesma forma
com 0 mesmo resultado negativo afirmar que a nossa retina e ego
ista, por ela tomar a luz para si, ou 0 nosso intestino, por sugar
alimento? (Hediger, 1984:95). Mary Midgley fez uso de uma linh
de pensamento semelhante afirmando que "os genes nao pode
ser egoistas ou generosos, mais do que os atomos podem ser ciu
mentos, os elefantes abstratos, ou os biscoitos teleol6gicos
(Midgley, 1980: 108).

2 Embora Dawkins fa~ a ressalva de que "usamos palavras com
egoista e imp1acave1para os genes, tendo plena consciencia de que er
apenas urn modo de falar" (Dawkins, 1978:218), contudo, todo 0 seu conte
e no sentido de algo como se fora urn egoismo genetico. Por exemp10:" .
pr6pria impressao e que seria muito desagradave1 viver em uma socieda
hurnana baseada simp1esmente na lei do gene de egoismo imp1aca
universal. Mas infelizmente mo importa 0 quanto dep10remosalgo, este al
mo deixa de ser verdadeiro" (Dawkins, 1978: 23).

Dessa forma, tudo indica que os genes nao devam ser, de
modo algum, adjetivados, embora mantenhamos como verdadeiro
que os principios morais nao sac flutos do eter e, portanto, assim
como a cultura, estariam de alguma forma influidos3 pelos genes.
Este nos parece 0 posicionamento adequado, de forma tal a possibilitar que a Sociobiologia continue a elaborar racionalmente
proposiyoes com relayao
cultura humana. Pois, se ela negar a
etica em seus estudos, estara rejeitando tambem a cultura, da qual
a primeira faz parte.

a

4.

Lutando pela vida: vito ria da competi~Ao?
o leitorado

da competiyao pela biologia contemporanea
pode trazer conseqiiencias danosas para 0 gropo social. Ternos
sempre em mente uma definiyao de tal processo social como algo
objetivo, e e dessa forma que aprendemos a sua definiyao: a demanda ativa de dois ou mais partidos por urn determinado recurso, onde apenas uma das partes interagentes obteni 0 objetivo (cf
Ferri, 1980:36; cf Hodges, 1974:518; cf Immelmann, 1982:139~
cf Wilson: 1975:518). No entanto, parece existir urna forma de
3 Postular que a cultura e a etica. tal qual as conhecemos, possam
ser reduzidas aos genes sem algumas considera9Oese duvidoso. Afirmar que
e1as, assim como a aprendizagem, da qual se nutrem, sao ftuto da
hereditariedade, experiencia e fatores ambientais nos parece algo mais
apropriado (cf. Manning, 1979:44,140 e 179, no sentido da intera~o entre os
fatores aprendizagem, hereditariedade, experiencia e ambiente). Por isso, 0
termo "influir" (corre1acionado com "participar") foi escolhido, pois 0 mesmo
possui urn significado deterministico re1ativo. De fato, ainda mo existe
nenhuma referencia segura sobre a "for~" participativa de cada variavel.
Estamos ainda conscientes de que 0 todo pode ser diferente da soma de suas
partes (cf. Erismann, 1970: 33-37; cf. Davidoff, 1983: 13 e 14). Urn
reducionismo puro e simples pode ser perigoso, da mesma forma que urn
quimico negaria a possibilidade de se encontrar as caracteristicas comuns da
agua em se analisando os seus componentes primarios, que sao duas
mo1ecwas de hidrogenio e uma de oxigenio (cf. Augros e Stanciu, 1988:49).

concorrencia nos animais superiores, inclusive no homem, a qual
denorninamos de "competiyao suposta" (A. Souto, 1993: passim).
Esse tipo de competiyao nao requer que dois p610s interagentes
busquem 0 mesmo recurso, mas, como 0 nome revela, que ao menos urn deles perceba 0 outro como possivel concorrente, mesmo
que este ultimo, objetivamente, nao 0 seja. De qualquer forma,
obter-se-a 0 registro dos usuais indicadores (ameaya e luta) da
competiyao.
Qual a importancia disso para 0 presente trabalho? Suponhamos que a instruyao, "competiyao" e "egoismo", se estabeleya
na sociedade humana como urn paradigma. E dificil de se imaginar, com individuos percebendo-se mutuamente como competidores e egoistas, que a coesao social permaneya intacta4. No entanto, como foi visto anteriormente, nao estariamos predestinados
(deterrninante genetica) a sermos egoistas. 0 que dizer da competiyao?
Vma natureza competitiva, pela qual os individuos lutam
pela sobrevivencia, tomou-se urn verdadeiro paradigma da Biologia contemporanea (cf Augros e Stanciu, 1988: 119; cf de Waal:
1991:217). Tal ideia obteve maior projeyao com Darwin, a partir
de 1859, com a publicayao do livro "A Origem das Especies ao
modo da Seleyao Natural ou A Luta pela Existencia na Natureza"
principalmente no tocante ao terceiro capitulo (cf Darwin,
1:66-84). Thomas Huxley contemporaneo de Darwin, por sua vez
afirmou que "0 reino animal e comparavel a uma luta de gladiadores. 0 mais forte, 0 mais rapido e 0 mais capaz sobrevivem, para

sid

4 Segun.doos soci610gosClaudio Souto e Solange Souto a competiyao. ~o pod~, ngorosamente, apresentar-se como coesiva em situa¢es
SOCialS.Em Sl rnesrna, ela e urn processo dissociativo, pois quando da sua
permanencia, os individuos se apresentam afastados socialmente (cf. Souto e
Souto, 1985:93). Nao se nega, porern, que ate 0 conflito (luta) se possa
prevenir conflito maior (Souto e Souto, 1985:93-94).

no dia seguinte continuarem a lutar ..., e nao ha piedade"5 (Huxley

apud Augros e Stanciu, 1988:119; cf de Waal, 1991:07).
Contudo, 0 pr6prio Darwin se incumbiu, urn pouco mais
tarde, no livro "A Descendencia do Homem e a Seleyao Sexual",
originalmente publicado em 1871, de evidenciar a importancia da
ajuda mutua entre os animais sociais, citando situayoes em que
e1es cooperam (cf Darwin, sid 2:106 e 107). Infelizmente tais
ponderayoes parecem MO ter sensibilizado a maioria dos bi610gos
que continuariam a ver a natureza unicamente como urn verdadeiro campo de batalha (cf Kropotkin, 1987:384). No entanto,
recentemente, os pr6prios ec610gos e et610gos tem-se posicionado
de uma forma mais equilibrada. Tais pesquisadores tern demonstrado que os animais apresentam uma serie de estrategias para
evitar 0 confronto e tambem para cooperarem entre si. 0 renomade ec610go Eugene Odum resume: "Em muitos casos, a sobrevivencia" dos individuos na natureza "baseia-se na cooperayao em
vez da competiyao" (Odum, 1985:309).
o et610go e z0610go holandes Franz de Waal, por sua
vez, ao estudar 0 comportamento de deterrninados primatas, revela que estes "apresentam urn gropo social estavel. Os membros de
urn gropo sac ao mesmo tempo arnigos e rivais, que algumas vezes brigam por parceiros e por comida. (...) Esses animais devem
ter em vista que algumas vezes nao podem veneer urna luta, sem
5 Huxley, alias, foi bern mais longe do que Darwin, no que
concerne 11 competir;ao, e parece ter sido ele a verdadeira fonte de inspira~o
da Sociobiologia contemporanea. Assirn, Huxley afirma que "e uma hip6tese
provavel que aquilo que 0 rnundo e para 0 organismo em geral, cada
l,)rganisrnoe para as molecu1as do qual e cornposto. Multidoos dessas, tendo
diversas tendencias, estiIo cornpetindo umas com as outras por ~
oportunidade de existir e de se multiplicar; e 0 organisrno, como urn todo e
tanto 0 produto das moIeculas vitoriosas, quanto a fauna, ou floras de urn pais
e 0 produto dos seres orgarucos nele" (Huxley apud Eiseley, 1965:335). A
antrop6loga Loren Eiseley e precisa ao constatar que: se 0 organismo nada
mais e do que urn amontoado de particulas em luta, como poderia ter-se
formado urn corpo em primeiro lugar? (cf. Eiseley, 1965:336)

que percam urn amigo. A saida deste dilema e reduzir a competiyao ou reparar os danos posteriormente. A primeira soluyao e conhecida como tolerancia, e a segunda como pacifica~io" (de
Waal, 1991:07-10). No final do seu importante trabalho, de Waal
conscientiza 0 leitor para 0 fato de que as suas ideias nao estao de
acordo com a opiniao de bi610gos que outorgam uma demasiada
importancia unicamente a natureza agressiva de nossa especie e
uma implacavelluta no reino' animal (cf de Waal, 1991:271).
Todavia, a uniao da competiyao e do egoismo, na Biologia contemporanea, nos leva a urn comprometimento do sentido
tradicional da cooperayao. Assim, se e verdade que os individuos
podem cooperar, isso ocorreria, segundo muitos da Biologia atual
e, exclusivamente seria vantajoso em termos individuais. Essa linha de pensamento e semelhante aquela pela qual a Sociobiologia
procura explicar 0 altruismo. Na anteriormente mencionada interpretayao de Alexander, a cooperayao significaria algo como "me
ajude, que eu the ajudo" (cf Alexander, 1987:484). Porem, existiria alguma forma de comportamento que demonstrasse algo mais
do que interesses, enfim, uma conduta que nos ligasse a
possibilidade de uma cooperayao genuina, e portanto sem clilculos
em forma de custos e beneficios?

5.

A outra metade: 0 que nos ensina a
percep~Ao da perda e da morte?

Urn dos aspectos mais interessantes, e talvez menos estudados no comportamento animal, e aquele que diz respeito a reayao de urn individuo ou grupo no tocante a perda ou morte de
urn outro membro do grupo.
Na abrangente literatura biol6gica e dificil de se encontrar qualquer referencia a este fenomeno. Curiosamente, Darwin,
no seculo passado, menciona 0 comportamento que as vacas possuem de orientar a atenyao para a morte de urn dos membros do

gropo (cf Darwin, s-d2:108 e 109). No entanto, para 0 mencionado naturalista, lie freqiientemente dificil de se julgar se os animais sac providos de qualquer sentimento de compaixao pelos que
sofrem no grupo", mas lie evidente que os animais sociais experimentam 0 sentimento de afeiyao reciproca, que nao existe nos
animais solitarios" (Darwin, sid 2: 108).
A cautelosa reserva apresentada pela grande maioria dos
et610gos pode ter sido motivada, basicamente, pelo pressuposto
de que a perda ou morte de urn animal nao implicaria em nenhuma
alterayao de conduta em outros animais, ou que tal fenomeno
seria simplesmente de pouca importancia.
Embora a maioria das especies animais aparentemente
nao demostrem nenhuma reayao significativa quanto a perda ou a
morte de companheiros de grupo, algumas outras revelam marcantes mudanyas sob essas circunstancias. Urn exemplo fascinante
e aquele referente aos mangustos (Relogale undulata). 0
comportamento social dessa especie de pequenos carnivoros foi
estudado principalmente pela pesquisadora Anne Rasa6, durante
selS anos.
Segundo a citada autora, esses animais sao extremamente
cuidadosos com os seus doentes e invlilidos. A eles e permitido
uma serie de privilegios aos quais outros individuos do grupo, em
condiy5es normais de saude, nao tern acesso. Nesse sentido, os
que se encontram debilitados sao ate mesmo providos de alimento
pelos demais membros. Se a doenya se alastra de uma maneira
mais severa, de tal forma que 0 animal ja nao consegue se
locomover, entao 0 grupo permanece localizado em uma determinada area, mesmo que isso signifique urn ambiente cada vez
mais pobre em alimento. Rasa refere-se tambem a maneira mar-

6

Anne Rasa tern vanos artigos publicados sobre os mangustos e ela

e uma adepta do modo de pensar da Sociobiologia. Foi uma antiga discipula
de Konrad Lorenz, 0 qual considerou 0 seu livro "A Familia Perfeita" (do
ale~o "Die Perfekte Familie") uma obm prima.

cante pela qual 0 enfermo e tratado pelo individuo dominante,
atraves, principalmente, do aquecimento e limpeza do mesmo.
Esses animais, atores de comportamentos tao altruisticos
para com 0 s enfermos, reservaram para a pesquisadora urn desfecho surpreendente. Urn gropo de mangustos que se havia aquartelado em uma cidade de cupins, juntamente com urn membro
adoentado, so reapareceu seis dias mais tarde. Segundo Rasa, 0
pelo da remea dominante e 0 de urn macho se apresentava umido e
oleoso. Quando 0 gropo se distanciou da area onde se haviam alojado, a pesquisadora aproximou-se do local e percebeu cheiro de
carne em decomposiyao. Para ela, ficou dessa forma claro, 0
motivo pelo qual a pele dos animais se mostrava umida e oleosa.
o animal, morto ja ha alguns dias, havia sido "velado" pelos outros (cf Rasa, 1988:275-285). Nas palavras da propria Anne
Rasa: "Certamente os mangustos nao possuem nenhuma ideia no sentido humano da palavra - da vida e da morte. Enquanto 0
cadaver ainda podia ser reconhecido como 0 corpo de Tatu7,
permaneceram os outros com ele. Somente quando 0 processo de
decomposiyao ja se encontrava bem adiantado, (...), deixaram 0
companheiro so". C ..) Qual 0 sentido disso? Nesse caso eu nao estou bem certa... ou existe de fato, em alguns animais, algo semelhante compaixao" (Rasa, 1988:284 e 285).
Parece-nos oportuno mencionar outro caso. 0 zoologo e
etologo Vitus Droscher relata 0 trabalho de psiquiatras americanos (com primatas), que procuravam os efeitos comportamentais
percebidos por infantes, oriundos da perda da mae. 0 experimento
foi feito colocando-se juntos quatro remeas, cada uma com urn
filhote, uma remea sem filhote e urn macho (0 pai dos filhotes).
Foi, entao, criada uma situayao tal que representava a morte das
maes, e estas foram retiradas do recinto, ficando os filhotes apenas
com os outros dois adultos. 0 resultado mostrou, nas primeiras
24-36 horas, que os infantes ficaram hiper-ativos, correndo de urn

a

lado para 0 outro, olhando em todas as direyoes e exibindo vez
por outra, a vocalizayao de alarme. No dia seguint~, 0
comportamento mudou profundamente: toda a atividade exterior
perceptivel parou. Os infantes permaneciam em urn canto com as
cabeyas para baixo e os ombros estendidos para frente (~f Droscher: 1991 :257).
Nao se toma necessario dizer que nos seres humanos tais
situ~yoes sao com~s. A perda de uma companheira ou companhelfo, parente, anugo ou amiga pode ser extremamente dolorosa.
Em geral, 0 que se sente nessas horas e 0 que se descreve como
urn enorme vazio, uma sensayao de tristeza sem fim, como se de
nos tivesse partido a outra metade, ou quem sabe 0 todo. E de
f~to, com c:rta ~eqiiencia,. atentamos contra as nossas proprias
Vldas, por nao mms podermos ser 0 que eramos antes da perda.
Portanto, a variayao comportamental diante da perda ou
?a ~?rte parece depende~ amplamente do tipo de ligayao entre os
mdlVlduos do gropo. Llgayoes profundas parecem incluir urn
componente psicologico de forte interdependencia. Aparentemente, 0 mapeamento mental do meio, e a sua adaptayao a ele
incl~i urn ou mais individuos com importancia especial. Essa dife~
renclayao se toma clara no momento em que, diante da percepyao
de ausencia da vida ou perda do outro, 0 comportamento se altera, tornando 0 individuo menos habilitado a conduzir as suas atividades consideradas como normais ou habituais. Essas situayoes
sugerem que urn individuo, tanto 0 humano quanta 0 de certos
animais, sau capazes de aceitar urn outro (com as suas caracteristicas independentes) e se amoldar a ele. Nao se trata simplesmente
do apego a urn objeto inanimado, mas a algo de uma
complexidade maior que exige uma integrayao mental e social
pr?fundas. Se essa proposiyao for verdadeira, no sentido de que
eXlste urn amalgamento entre individuos, entao, e muito pouco
provavel que a cooperayao exercida por essa pequena celula social
esteja fundamentada unicamente em interesses individuais.

A Sociobiologia e uma importante disciplina que tern tido
o merito de demonstrar os efeitos de fatores biol6gicos no comportamento social dos animais e do homem. No entanto, a tendencia quase dogmatica de se explicar as intera~es sociais exclusivamente em termos de competiyao e egoismo, nos par"ece,
como foi visto, inadequada. Esse posicionamento nao revela as
qualidades sociais como urn todo, mas apresenta apenas algumas
de suas caracteristicas como se 0 todo fossem. Com relayao
concorrencia, por exemplo, 0 pesquisador Franz de Waal e transparente ao afirmar que, "enquanto atingir animais sociais, essa e
uma horrivel simplificayao" (de Waal, 1991:271). Ao se ponderar
sobre os desdobramentos psico-sociais de tal proposiyao, entao, 0
que de Waal considera "uma horrivel simplificayao" assume tambem urn carater anti-etico do ponto de vista dos padroes sociais
vigentes (ditos civilizados).
Sem determinantes exclusivos de egoismo e de competiyao, 0 futuro do homem permanece em aberto, e a ele cabe uma
grande parte da decisao final entre as escolhas que pretende tomar. Cabe a ele, por exemplo, inclinar-se mais para a cooperayao
ou mais para a competiyao, pois ambas existem na natureza, em
maior ou menor grau. Nao seria, pois, uma escolha impossivel e
artificial de ser realizada se ele mantiver 0 desenvolvimento da
moralidade, a que se referia 0 pr6prio Darwin. Se ele acreditar
que e urn ser cooperativo, issoJera urn retlexo correspondente nas
normas e valores da sociedade. NormaS e valores tern uma essencia "vaporosa", mas sao bastante reais em suas consequencias.
Finalmente, se tudo isso fosse improvavel, Konrad Lorenz nao teria feito a seguinte afirmayao: "(...) considero essencial
que as pessoas mostrem aos mais jovens 0 belo e 0 simples, pois
assim evitarao que elas se tomem cegas dos valores" (Lorenz,
1988:247).

a

Uma Sociobiologia voltada mais realisticamente para os
fenomenos sociais como urn to do nao podera deixar de incluir, em
suas proposiyoes gerais, trayos de cooperayao propriamente dita,
trayos esses, ao que tudo indica, nao-redutiveis ao egoismo competitivo.
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