
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 



Porém, certamente a maioria das pessoas 

concorda em sacrificar algumas coisas pelo bem 

geral. Costumamos pagar impostos, doar sangue 

e ceder o lugar a idosos e gestantes, por exemplo. 

Isso não é prova suficiente de altruísmo? Mas 

algo é inegável: ninguém está sempre pronto a 

ajudar qualquer pessoa, em qualquer circuns-

tância, nem age sempre e incondicionalmente 

de forma egoísta. 

Por que em um mesmo dia somos capazes de 

atitudes generosas e no momento seguinte des-

prezamos nossos semelhantes, somos ríspidos 

ou até cruéis? "Nossas ações são constantemente 

acompanhadas de um autojulgamento moral", 

afirma a psicóloga Sonya Sachdeva, pesquisadora 

da Universidade do Noroeste em Evanston, em 

Illinois. Segundo ela, quando nos lançamos sobre 

o balcão de uma loja disputando uma peça em 

promoção com outra pessoa ou seguramos a 

porta para alguém passar, acrescentamos essas 

ações a uma "lista mental" permanente de prós e 

contras - mesmo que não tenhamos consciência 

clara de sua existência. A pergunta geralmente não 

verbalizada que move essa "contabilidade psíqui-

ca" é uma só: sou bom ou mau? Na esteira dela 

surge outro questionamento: devo ser solidário 

ou apenas levar a melhor? A resposta depende 

de como está nossa autoimagem no momento. 

UMA ESPÉCIE DE COMPENSAÇÃO 
Isso pode ter conseqüências paradoxais: quem 

acabou de ajudar uma senhora a atravessar a rua 

tem mais probabilidade de empurrar outras pes-

soas para o lado, logo em seguida. "Após um ato 

supostamente benévolo deixamos de buscar 'sa-

tisfação altruísta', como se já tivéssemos adquirido 

certo 'crédito', o que de alguma forma nos deixa 

à vontade para nutrir menos preocupação com o 

bem-estar alheio", diz Sonya. A disposição para 

comportamentos abnegados, que priorizem a co-

letividade ou outro indivíduo, só volta a aumentar 

quando os louros éticos já foram esquecidos. A 

pesquisadora denomina esse fenômeno, que ob-

servou em inúmeros estudos, de "licença moral". 

Em 2009, a psicóloga e sua equipe demonstra-

ram esse efeito em um experimento muito sim-

ples. Os participantes do estudo deviam conversar 

um pouco sobre a própria vida utilizando adjetivos 

fornecidos pelos cientistas. Só que enquanto parte 

dos voluntários recebeu propositadamente vocá-

bulos que aludiam a características positivas, os 

demais tiveram de usar adjetivos que evocavam 

defeitos. Imediatamente depois dessa tarefa, foi 

pedido a cada um que doasse qualquer quantia 

fictícia a uma causa humanitária. Os pesquisa-

dores constataram que os voluntários que se 

descreveram com palavras claramente elogiosas 

ofereceram muito menos dinheiro que aqueles 

que relataram fraquezas. 

No mesmo ano, os psicólogos canadenses 

Nina Mazar e Chen-Bo Zhong aplicaram o mo-

delo do balanço moral ao dia a dia. Eles partiram 

da idéia de que a compra de produtos ecológicos 

(desde cadernos feitos com papel reciclado até 

detergentes biodegradáveis, por exemplo) é geral-

mente mais bem-vista do ponto de vista ético do 

que a aquisição de produtos fabricados de forma 

convencional. Para descobrir que efeito isso tinha 

na prática, Nina e Zhong pediram que metade dos 

participantes do experimento fizesse compras on-

line em duas lojas virtuais - uma delas só trabalha-

va com mercadorias ecológicas, enquanto a outra 

vendia produtos convencionais. Enquanto isso, os 

demais voluntários deviam apenas observar a lista 
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de bioprodutos. Os que podiam fazer compras 

tinham US$ 25 em sua carteira virtual. 

Em seguida, os compradores participaram 

de um jogo (veja quadro ao lado), no qual cada 

um deveria escolher quanto da quantia recebida 

inicialmente queria ceder a um parceiro de jogo. 

As pessoas que apenas observaram os itens dis-

poníveis na loja ecológica foram claramente mais 

generosas que aquelas que adquiriram algo. 

Curiosamente, quem havia realmente com-

prado os bioprodutos cedeu muito menos de seu 

dinheiro. Ou seja, a compra "politicamente corre-

ta" havia tornado as pessoas momentaneamente 

mais egoístas - o que, de acordo com o modelo da 

licença moral, leva a pensar que, naquela situação, 

a conta moral do voluntário estava cheia. 

O estudo revela um ponto interessante da 

natureza humana: muitas vezes, basta um pensa-

mento para despertar o egoísta que mora dentro 

de nós. Uma equipe de cientistas econômicos e 

sociais americanos demonstrou em 2008 quão 

casualmente isso ocorre. Pendurando no labo-

ratório quadros com fotos de cédulas de valores 

variados, eles discretamente levaram os voluntá-

rios de seu experimento a pensar em dinheiro. 

Em seguida, foi encenada uma situação na qual 

uma pessoa parecia precisar de ajuda, obviamente 

sem que os jovens soubessem que se tratava de 

uma simulação. O que se viu foi que o desamparo 
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alheio despertou pouca comoção. No grupo de 

controle, que não havia visto as notas de dinheiro, 

a solidariedade diante da mesma cena foi signifi-

cativamente mais intensa. 

MAU HUMOR E INJUSTIÇA 
Nos últimos anos, um novo conceito ganhou 

contorno e chamou a atenção dos pesquisadores: 

o da equidade, que é o reconhecimento do princí-

pio de que todas as pessoas têm direitos iguais. 

Essa ideia sustenta uma lógica: quem se sente 

tratado injustamente age de forma mais egoísta. 

Isso pôde ser comprovado por pesquisadores 

da Universidade Stanford em 2010. Psicólogos 

pediram a voluntários que pensassem em uma 

situação na qual haviam sido injustiçados. Após 

sofrerem punição sem motivo em sala de aula ou 

receberem uma nota supostamente equivocada, 

os alunos ficaram mais dispostos a agir de forma 

egoísta do que pessoas do grupo de comparação, 
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que haviam pensado em outra coisa. Em um 

questionário, as "almas feridas" se decidiram 

mais frequentemente em seu próprio favor: doar 

sangue? Não, nem pensar. Tomar um longo 

banho relaxante, apesar da falta de água? Sem 

problema. Separar o lixo? Os outros que o façam. 

Mesmo depois do término oficial do expe-

rimento, os "prejudicados" largaram utensílios 

sobre a mesa ou "se esqueceram" de devolver 

a caneta do coordenador da pesquisa com mais 

frequência. Os cientistas reforçam que essa 

oscilação comportamental não pode ser expli-

cada apenas pela frustração. Mau humor não 

cria egoístas. Somente quando também somos 

tratados de forma injusta nos sentimos livres das 

obrigações morais costumeiras. 

A busca pela equidade está tão profunda-

mente ancorada no ser humano que às vezes 

nos leva a agir de forma irracional. Em seus 

experimentos, o cientista econômico Ernst Fehr, 

da Universidade de Zurique, demonstrou que se 

um participante do estudo tem a possibilidade de 

castigar adversários pelo comportamento egoísta 

com uma multa em dinheiro, por exemplo, ele 

recorre a esse recurso mesmo que a ação lhe 

traga desvantagem. 

A discussão atual sobre a mudança climática 

global é um bom exemplo de quanto os outros 

influenciam nosso comportamento. Aqui, pa-
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rece que não se trata apenas de quais normas 

valem - por exemplo: " isolamento térmico é 

importante!" - , mas também quantos de nos-

sos semelhantes as respeitam. Quem mora em 

uma região onde cada vez mais casas são iso-

ladas termicamente vai se comportar de forma 

semelhante - mesmo que não esteja convicto 

disso. Nos jogos de trocas no laboratório (veja 

quadro na pág. 27), os doadores fazem ofertas 

injustas quando sabem que outros f izeram 

o mesmo antes deles. Mas se os primeiros 

jogadores respeitam as regras de equidade, 

seus sucessores fazem o mesmo. Essa situação 

pode nos fazer pensar na importância que o 

exemplo dos adultos comprovadamente tem 

para as crianças. 

DE OLHO EM VOCÊ! 
Mas não seria simplista pensar que só agimos de 

forma altruísta porque queremos retribuir algo? Al-

guns cientistas supõem que o mecanismo que nos 

leva a ser generosos em relação às pessoas com 

as quais não nos relacionamos frequentemente 

está associado ao ganho de prestígio que essa 

atitude propicia. Como mostram as estatísticas, 

as pessoas se beneficiam com a reputação social 

que constroem: àquele que dá também é dado. 

Psicólogos coordenados pela pesquisadora 

Melissa Bateson, da Universidade de Newcastle, 

na Grã-Bretanha, estudaram esse tema em 2006, 

INTERESSES COMANDADOS 
PELO CÉREBRO 

O córtex pré-frontal (figura c) é considerado uma 

instância de controle decisiva do cérebro. Integrantes de 

uma equipe de pesquisadores coordenada pelo cientista 

econômico Ernst Fehr, da Universidade de Zurique, e 

pelo psiquiatra Manfred Spitzer, da Universidade de 

Ulm, observaram que os participantes com atividade 

básica elevada nessa região do cérebro (b, amarelo) 

estavam, em média, menos dispostos a aceitar ofertas 

de dinheiro injustas no jogo do ultimato, o que indica 

um forte autocontrole social. Se, em outro cenário do 

jogo, o que valia era garantir uma boa reputação (veja 

a, à direita), então a porcentagem do valor devolvido 

aumentava - a não ser que o córtex pré-frontal direito 

tivesse sido inibido (gráfico marrom-claro). No caso de 

distúrbio do córtex pré-frontal esquerdo ou de inibição 

apenas simulada, o autocontrole - medido pelo valor 

devolvido - era sempre alto. 
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recorrendo a um truque simples - colaram a 

foto de um par de olhos em uma máquina de 

bebidas automática e contaram o dinheiro que 

os estudantes jogavam em uma caixa de doações 

colocada ao lado. E veja só: o valor foi três vezes 

maior do que entre os estudantes que, no lugar 

dos olhos, viram imagens de flores. Se alguém 

está olhando, o lado bom do ser humano se 

mostra mais facilmente. 

E quando se trata de uma situação sem pa-

liativos? Será que na luta nua e crua pela sobrevi-

vência não mostramos inevitavelmente nossa face 

egoísta? Para responder a essa pergunta, cientistas 

das universidades de Brisbane, na Austrália, e de 

Zurique pesquisaram em arquivos internacionais 

de navios. Como os passageiros de cruzeiros se 

compor tam quando o navio está afundando? 

Resposta: depende muito de quanto demora para 

o navio afundar! O Titanic desapareceu depois de 

duas horas nas profundezas do oceano - tempo 

suficiente para manter as normas altruístas: mu-

lheres e crianças primeiro! Se um acidente, por 

outro lado, dura apenas poucos minutos, ocorrem 

tumultos muito mais freqüentemente (veja artigo 

sobre o acidente com o navio italiano Costa Con-

cordia na pág. 15). 

Há algo que parece deixar poucas dúvidas: 

o egoísmo é humano. À parte problemas de 

transporte público e descaso das autoridades, 

isso pode ser observado regularmente nas 

ruas, onde milhares de pessoas não abrem 

mão de usar o própr io carro, em geral sozi-

nhas, e escolhem toda manhã o caminho mais 

curto até o trabalho. Resultado: engarrafamen-

to. Se, no entanto, uma tropa de mais de 10 

mil formigas tiver de passar por um gargalo, 

isso não representa um empeci lho. O que os 

animais fazem diferente de nós? Mantêm a 

formação de marcha sem hesitar, o que lhes 

poupa o "preço da anarquia", segundo físicos 

que s imulam fluxos de mov imento em com-

putadores: quem quer passar à frente do outro 

acaba demorando mais no f inal das contas! 

Mesmo quando as formigas estão andando 

em um grande tumul to , mantêm sua meta 

maior: a coletividade. Talvez tenhamos algo a 

aprender com esses pequenos seres. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 230, p. 24-31, mar. 2012.




