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de forma coletiva alcançam mais sucesso, segundo o americano. 
Ao cravar essa tese, defendida no recém-lançado "A Conquista 

Social da Terra" (W.W. Norton & Company, 2012), uma compilação 
de pouco mais de 300 páginas, Wilson pôs à prova o benefício de agir 
em causa própria, presente na seleção individual de Darwin. O 
americano não contraria a teoria darwinista, mas afirma que ela 
é insuficiente para se entender a evolução, que aconteceria em 
múltiplos níveis - o individual, como proposto por Darwin, e o 
de grupo. Afinal, se o mais importante era fazer com que seus genes 
seguissem adiante, por que muitas vezes o indivíduo era capaz de 
se sacrificar pelo outro? A luta constante 
pela sobrevivência realmente explicou 
muita coisa, mas não foi capaz de lançar 
luz sobre uma característica intrigante, 
observada pelo próprio Darwin: o 
comportamento altruísta - chave da 
teoria de Wilson. "A seleção individual 
é importante, mas não explica tudo", 
disse à ISTOÉ o diretor do centro de 
bem-estar da Escola de Medicina da 
Universidade de Washington, nos 
Estados Unidos, Robert Cloninger. 

A nova teoria da evolução de Wilson 
arrebatou não só a comunidade cientí
fica como as mais importantes publica
ções internacionais. Os jornais "The 
New York Times", "The Wall Street 
Journal" e "The Washington Post" e as 
revistas "Newsweek" e "New Yorker" 
são apenas algumas das publicações que 
dedicaram páginas e páginas à chegada 
da nova obra às prateleiras - sem contar 
as prestigiadas revistas científicas "Na-
ture" e "Scientific American". O traba
lho do acadêmico de Harvard foi base
ado nas espécies sociais, tais quais vários 
tipos de abelhas, formigas e nós, huma
nos. As espécies sociais são 3% do total 
dos animais do planeta, mas represen
tam 50% de sua biomassa. Para Wilson, 
só esse dado já seria suficiente para 
explicar o sucesso desses grupos e cons
tatar que a colaboração entre os indiví
duos conta pontos positivos na evolu
ção. Algo semelhante já havia sido ob
servado pelo próprio Darwin no livro 
"A Evolução das Espécies". Tentando 
explicar o altruísmo, o naturalista bri
tânico percebeu que, se esse comporta
mento aparentemente não oferecia 
vantagem direta para o indivíduo, pa
recia ser capaz de garantir um benefício 
ao grupo. Porém ainda não era claro por 

que ser altruísta se o egoísmo parecia 
mais benéfico. "Os animais não preci
sam competir sempre", disse à ISTOÉ 
o professor de antropologia da Univer
sidade de Washington Robert Sussman, 
autor do livro "Origens da Cooperação 
e do Altruísmo" (2009). "Quando a 
cooperação representa uma vantagem 
para o grupo, os genes que a promo
vem são lançados à próxima geração, 
favorecendo esse grupo em relação aos 
outros", afirmou Wilson em uma en
trevista ao ensaísta científico Carl 
Zimmer. "Assim, a seleção ocorre no 
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ações altruístas são acionadas as mes
mas áreas do cérebro ligadas à recom
pensa. Como se, ao se doar dinheiro, 
por exemplo, a sensação percebida 
fosse a mesma de quando se ganha di
nheiro. "Para o cérebro, o que temos é 
um sentimento de recompensa, assim 
vale perder para ajudar o outro." As 
amigas Flávia Constant, Paula Saldanha 
e Letícia Verona decidiram se unir e 
agir por pessoas que elas não conhe
ciam diante da tragédia que matou 
mais de 900 pessoas na região serrana 
do Rio de Janeiro. Elas não moravam 
no local nem perderam amigos ou 
parentes, mas, imbuídas de altruísmo, 
arregaçaram as mangas e financiaram 
a construção de quatro casas no distri
to de Vieira, em Teresópolis, porque 
acharam que não podiam ficar alheias 
à catástrofe. "Não tinha como não 
ajudar", diz Letícia (leia na pág. 83). 

A generosidade presente no ato das 
três amigas do Rio de Janeiro também 
pode ser explicada pela ação da ocitoci-
na, um neurotransmissor muito comum 
durante a amamentação e que age sobre 
a capacidade de empatia do indivíduo. 
"Em experimentos, tem-se visto que os 
altos níveis de ocitocina durante a lac
tação deixam tanto a mãe mais cuida
dosa com a prole quanto mais agressiva 
com quem é de fora", diz Moll. Com
portamento que em muito lembra 
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Especificamente no exemplo japonês 
está outro entendimento para o altruís
mo, distinto da biologia evolucionista, 
na qual o conceito é aplicado para ex
plicar a capacidade de um indivíduo 
abdicar de se reproduzir em prol de 
outro. Aqui, o altruísmo é apreendido 
como uma capacidade intrínseca do ser 
humano de ajudar o próximo, e que 
pode ser desenvolvida. "Como se fosse 
uma bagagem dos bebês que pode ser 
estimulada ao longo da infância e de
pois", diz Maria Lúcia. Por isso, muitos 
defendem a possibilidade de fortalecer 
esses laços entre as pessoas. 

Um exemplo é o trabalho "Ativando 
empatias", iniciado no Canadá e que 
começa a ser implementado no Brasil 
pela organização internacional Ashoka. 
"Mapeamos no Brasil em torno de 15 
empreendedores sociais para imple
mentar a ação no País", diz Mônica de 
Roure, diretora da Ashoka Brasil. A 
iniciativa, pensada para em um primei
ro momento acontecer em escolas, 
entende o olhar para o outro como 
uma espécie de antídoto capaz de bar
rar um fenômeno cada vez mais co
mum: a violência perpetrada nos casos 
de bullying. E também como motor 
para o desenvolvimento comunitário. 
"Hoje temos claro que nosso sucesso 
depende do sucesso do outro. Não 

adianta, por exemplo, eu trabalhar em 
uma empresa saudável se ela está em 
uma comunidade doente. É preciso ter 
um olhar global para seguirmos adian
te", afirma Rogério Arns, superinten
dente do Instituto Camargo Corrêa e 
filho da criadora da Pastoral da Crian
ça, Zilda Arns. 

A nova teoria de evolução colocou a 
comunidade científica em polvorosa, mas 
está longe de ser unanimidade. Wilson 
comprou uma briga ao contestar a 
validade das tentativas mais bem acei
tas pelos cientistas contemporâneos 
para explicar a presença do altruísmo 
nas espécies, as teorias de seleção por 

parentesco e a do 
gene egoís ta (leia 
quadro) - ambas 
fundadas na ideia de 
que o altruísmo, no 
fim, não passaria de 
uma estratégia egoís
ta para se passar 
adiante os genes do 
indivíduo. Em entre
vista à ISTOÉ, Carl 
Zimmer diz que falta 
a Wilson testar a hi
pótese que apresenta. 
Nigel Barber, nome 
de peso na biopsico-
logia e autor de "Bon
dade em um Mundo 
Cruel: as Origens do 
Altruísmo" (tradução 
livre), também critica 
o trabalho. "Insistir 
na ideia de seleção de 
grupo é fazer pseu-
dociência." Para o 
cientista, ainda pre
valece o conceito de 
seleção por parentes
co. Ainda não se sabe 
se a teoria de Wilson 
entrará para a histó
ria como uma revo
lução à teoria da se
leção natural. Mas ela 
combina muito mais 
com o conceito de 
humanidade. 
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Text Box
Fonte: IstoÉ, São Paulo, ano 36, n. 2218, p. 80-86, 16 maio 2212.




