
amigos
Como escolhemos nossas amizades? Contamos com o
apoio das características adquiridas pela espécie ao longo do
processo evolutivo para avaliarmos o potencial alheio para
uma relação de proximidade e companheirismo
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Desde crianças ouvimos que os
humanos são seres sociais por
natureza. Passamos a vida ro-

deados por outras pessoas e interagimos
- em algumas ocasiões cooperando
(como um amigo que oferece carona em
um dia chuvoso), às vezes competindo
(feito estudantes que disputam a tão
cobiçada vaga no vestibular), e mesmo
de maneira neutra (numa conversa ba-
nal sobre o tempo com o desconhecido
que espera o ônibus ao seu lado). Dificil-
mente conseguiríamos imaginar nossas
vidas sem a presença e a participação

ativa de outras pessoas. E várias pesqui-
sas já comprovaram que a habilidade
de construir e manter relacionamentos,
incluindo os de amizade com aqueles
que não são nossos parentes, é essencial
para a saúde mental e física.

Os processos evolutivos nos do-
taram de emoções específicas que, na
maioria das vezes, correspondem às
escolhas mais adaptativas. Compor-
tamentos que nos deixam satisfeitos e
desencadeiam emoções positivas - a
conquista de um parceiro, comer algo
açucarado, descansar, interagir com o
grupo etc. - facilitaram a adaptação,
pois aumentaram as chances de so-
brevivência e o sucesso reprodutivo
de nossos antepassados. Assim como
as emoções consideradas negativas
surgiram em situações que diminuiriam
nosso sucesso reprodutivo (perder uma
discussão, passar fome, descobrir a
infidelidade de um parceiro etc.), tam-
bém funcionaram como estímulo para
deflagrar mudanças de atitudes.

As emoções são uma constante nas
relações de amizade. Sentimos prazer
em receber presentes, mas também em
retribuir a gentileza a um companheiro
fiel. Explodimos de raiva quando nos
consideramos traídos ou desvalorizados.
Amar um bom amigo contribui para a
manutenção da relação e de seus bene-
fícios, assim como a raiva, que nos leva
a acabar uma amizade e até a nos vingar-
mos de uma traição, desestimula futuras
traições. Partindo da importância que as
amizades têm na vida das pessoas e do
tempo e energia gastos em sua formação
e manutenção, a teoria evolucionista
levanta a hipótese de que esse tipo de re-
lação surgiu entre os humanos em algum
momento de nossa evolução e perma-
neceu por se tratar de comportamento
adaptativo - e útil à sobrevivência.

O Homo sapiens surgiu na Terra há
aproximadamente 200 mil anos. A so-
ciedade humana, entretanto, começou

a transformar seu modo de vida há no
máximo 15 mil anos, quando surgiram
os primeiros indícios de agricultura, e a
sociedade industrializada não existe nem
há 300 anos. Assim, no maior período
de sua caminhada evolucionária, a hu-
manidade viveu em savanas, mais especi-
ficamente no leste africano, onde sobre-
vivia de forma nômade em um sistema
caçador-coletor, enfrentando os mais
diferentes desafios, como a conquista
de parceiros, a luta contra predadores, a
busca por alimentos etc.

O estilo de vida moderno é muito
recente para que alguma mudança gené-
tica ocorresse. Portanto, biologicamen-
te, muitas de nossas características atuais
ainda estão ajustadas para o ambiente
ancestral no qual foram selecionadas
- e não para viver nas cidades. E, muitas
vezes, as incompatibilidades entre o
mundo no qual nossa espécie se desen-
volveu e as condições atuais acarretam
tendências comportamentais que hoje
parecem deslocadas.

A relação altruísta, que muitas vezes
acontece em uma amizade, o ato de
ajudar o outro sem esperar receber nada
em troca, parece ser um desses com-
portamentos "fora de lugar" em termos
adaptativos. Muitos dos comportamen-
tos desinteressados que vemos hoje em
relação a pessoas que não pertencem à
família podem ter ocorrido originalmen-
te entre parentes, o que seria explicado
pelo evolucionismo: os sujeitos tendem
a proteger aqueles com quem têm laços
consanguíneos. Ao longo da evolução,
porém, é possível que esses cuidados
tenham se estendido para fora dos
grupos familiares. Essa teoria, proposta
pelo pesquisador William Hamilton,
demonstra que, por apresentar alta
relação genética entre si, um indivíduo
que ajuda um parente próximo acaba
beneficiando, indiretamente, a sobrevi-
vência de seus próprios genes.

Como no ambiente ancestral nos-
sos antepassados caçadores-coletores
viviam em grupos de algumas dezenas



de pessoas, portanto quase todos os indi-
víduos eram aparentados. Sendo assim,
foram selecionados comportamentos
que favorecessem a cooperação dentro
do grupo. Nas sociedades modernas,
tanto as agrícolas como as industriais,
vivemos em estreita proximidade com
não parentes, diferente do que ocorria
milhares de anos atrás. Do ponto de vis-
ta psíquico, esses indivíduos não aparen-
tados substituem os familiares. Isso fica
mais visível quando percebemos a forma
carinhosa de amigas que se chamam de
irmãs, a mãe de um colega que se torna
sua "tia", torcidas de futebol que se au-
todenominam famílias - sempre como
forma de valorizar a relação.

Em todo caso, seria ingenuidade
pensar que toda nossa predisposição so-
cial e cooperativa com não parentes seria
conseqüência apenas de uma "falha" de
nossa mente devido a uma mudança
rápida de ambiente. Na perspectiva
evolucionista, a natureza adaptativa
das relações sociais, especialmente as
com aqueles que não são parentes,
começa a ser mais bem compreendida
como adaptativa com base na teoria
do altruísmo recíproco, proposta pelo
pesquisador Robert Trivers. Nesse
tipo de relação, as interações sociais se
baseariam em um contrato de beneficio
mútuo e há tendência ao equilíbrio de
investimento entre dois indivíduos ao
longo do tempo. Assim, longe de viver
uma devoção ingênua, os indivíduos
estariam apenas trocando favores e a
formação de amizades viria acompa-
nhada pela expectativa implícita de que
o investimento que em algum momento
seria retribuído, no futuro.

É com base nas teorias da seleção
de parentesco e do altruísmo recíproco
que algumas diferenças entre o "esti-
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lo" de amizade masculina e feminina
podem ser explicadas. Com base em
estudos comparativos realizados com
os grandes primatas não humanos, pes-
quisas feitas em sociedades caçadoras-
coletoras atuais e investigações acerca
da variabilidade genética, concluiu-se
que a estrutura social dos primeiros
humanos era comumente marcada
por uma maior migração de mulhe-
res, com os homens permanecendo
no grupo natal, cercado diariamente
de parentes próximos.

A mulher deixava o grupo familiar
no início da idade reprodutiva para viver
com seu parceiro no grupo dele, seus
parentes no novo grupo eram poucos,

provavelmente apenas seus próprios
filhos e netos. Esse padrão de migração
leva a duas implicações: a primeira é que
o gênero que permanece no grupo natal,
no caso o masculino, tem suas relações
sociais mais consistentes com a seleção
de parentesco, sendo mais habilidoso na
interação e coalizão do grupo, a segunda
é que o sexo que migra, o feminino, jus-
tamente por conviver com não parentes,
tem suas relações sociais e a manutenção
de suas amizades mais vinculadas ao
altruísmo recíproco.

Em comparação com o relacio-
namento com um parente próximo,
aquele estabelecido com outra pes-
soa, de fora da família consanguínea,

Nas sociedades modernas as relações entre
pessoas sem parentesco substituíram os antigos

relacionamentos familiares, tornando-se até
mais importantes afetivamente

A TENDÊNCIA A FORMAR grandes coalizões cooperativas é nítida entre os homens,
como a formação das torcidas de futebol, por exemplo; já entre mulheres são comuns
as duplas ou tríades com relação muito íntima



APENAS MAIS UMA ESTRUTURA BIOLÓGICA?

Na abordagem evolucionista são aplicados princípios da biologia e da
psicologia cognitiva para investigar a estrutura da mente humana, que
passa a ser entendida como um conjunto de mecanismos para o proces-
samento de informações. O objetivo desse processo é a sobrevivência
-tanto do indivíduo quanto da espécie. Os padrões comportamentais se-
riam resultantes da interação dos fatores ambientais com faculdades cog-
nitivas preestabelecidas, moldadas pelas pressões
da seleção natural para aumentar as chance.
de sobrevivência e o sucesso reprodutivo.
Parte-se do princípio de que os mesmos
processos naturais que moldaram as ou-
tras espécies também se aplicam ao ser
humano e que o cérebro, responsável por
nossos pensamentos, é apenas mais uma
estrutura biológica de nosso corpo.

exige mais investimento inicial e
para manutenção, sendo também
mais instável. Por isso o sexo femi-
nino se tornou mais habilidoso em
manter relações com alto nível de
intimidade e investimento interpes-
soal, ao custo de um menor número
de relações. Estudos mostram que,
quando devem escolher entre maior
número de amigos ou maior intimi-
dade entre eles, os homens tendem a
preferir a quantidade; já as mulheres
optam pela intimidade, mesmo que
a escolha de um fator signifique o
detrimento do outro.

A tendência a formar grandes coa-
lizões cooperativas é nítida entre os
homens, como a formação das torcidas
de futebol, por exemplo. Nas mulheres
a constituição de duplas ou tríades com
uma relação muito íntima entre elas é
mais comum. E freqüente, por exemplo,
a figura da "melhor amiga" no universo
feminino. Quando inconscientemente
avaliamos uma pessoa como um amigo
em potencial, podemos constatar cla-
ramente o que tem a nos oferecer na
relação, ou seja, seus atributos pessoais,
como inteligência, status e poder finan-
ceiro, mas também avaliamos suas carac-
terísticas de investimento interpessoal,
ou seja, atributos comportamentais que
possam indicar ao "avaliador" segurança

e retorno na relação, como honesti-
dade, companheirismo e humildade.

A preferência na escolha sempre
será por pessoas que apresentem mais
atrativos, pois estes estão relacionados
à maior probabilidade de o investimen-
to inicial realmente vir a ser retribuído
- o que é sempre vantajoso. Porém,
ao avaliar os atributos pessoais, as
preferências individuais funcionarão
de modo a motivar as pessoas a formar
parcerias com outras que sinalizem
atributos pessoais em equilíbrio com os
seus. Pessoas que apresentem caracte-
rísticas muito abaixo das do avaliador
tornam-se menos interessantes, pois
o potencial de retribuição durante a
relação fica diminuído. Mas, se elas
apresentam predicados pessoais mui-
to acima dos do parceiro, também
acabam evitadas, pois a aproximação
pode aumentar o risco de rejeição e de
exploração, na tentativa de compensar
as diferenças - além do fato de que
estaríamos sempre em desvantagem na
competição no interior do grupo. Esse
é um grande dilema em que somos co-
locados quando temos de escolher um
amigo. Indivíduos com características
pessoais fortes são ao mesmo tempo co-
operadores com muito a oferecer, mas
também competidores poderosos.

Não é novidade que dentro de um

grupo de amigos existem disputas,
seja por parceiros amorosos, por pro-
moção no trabalho ou pela tomada de
uma simples decisão, como para onde
ir numa sexta-feira à noite. Os seres
humanos estão sempre em conflito
sobre: ser o primeiro num grupo fraco
ou o último de um grupo forte.

Um estudo realizado em 2005 por
mim e pelo professor Sandro Caramas-
chi, com estudantes da Universidade
Estadual Paulista (Unesp), de Bauru,
elucida bem essas questões. Pedimos
aos voluntários que classificassem per-
sonagens fictícias com características
semelhantes de acordo com sua pre-
ferência para iniciar uma amizade. As
personagens que indicavam condição
financeira muito elevada ou excessiva-
mente baixa foram claramente evitadas e
apareceram muito mais vezes nas últimas
escolhas. Visto que universitários em sua
maioria pertencem à classe média, esses
ciados correspondem à idéia de que há
uma tendência em buscar parceiros se-
melhantes a si. Porém, quando a pesquisa
foi refeita e foi pedido para que fossem
classificadas as personagens segundo
sua preferência por um melhor amigo,
os status econômicos maiores deixaram
de ser rejeitados. Essa mudança deve-
se ao fato de que, quando pensam em
melhores amigos, as pessoas idealizam o
cenário social da relação, desconsideram
os riscos como rejeição, exploração e
competição, e passam a valorizar mais
os possíveis ganhos da interação.
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