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uase todo garoto aprende isso 
no primeiro dia na escola. 
Desde o jardim de infância, os 

meninos mais fortes geralmente azucri
nam a vida dos colegas mais fracos, que 
preferem fugir de qualquer encrenca. 
Segundo um novo estudo, esse padrão 
de comportamento se mantém além 
da infância. De acordo com os psicó
logos Michael Petersen, da Universida
de de Aarhus, na Dinamarca, e Daniel 
Sznycer, da Universidade da Califórnia, 
nos Estados Unidos, quanto maior o 
bíceps de um homem, mais firme é sua 
opinião contra ou a favor da redistri
buição de renda. Não parece racional 
alguém condicionar suas posições polí
ticas ao tamanho do bíceps. "Mas o estu
do mostra que nossa bagagem evolutiva 
pode afetar a maneira como pensamos", 
afirma Petersen. "Um rico forte é contra 
a redistribuição de renda. Um pobre for
te é a favor dela. Em ambos os casos, os 
fracos não são tão convictos." 

Uma das premissas do estudo é que 
a visão de mundo e a disposição para 
conciliar interesses são valores instin
tivos desenvolvidos há dezenas de mi
lhares de anos, quando a humanidade 
se limitava a pequenas comunidades 
surgidas nas savanas africanas. Na
quele ambiente, os homens mais for
tes derrotavam seus rivais para roubar 
ferramentas ou bens, acumular mais e 
proteger seu patrimônio. Para os mais 
fracos, evitar conflitos era uma questão 
de sobrevivência. "Nossos ancestrais 
que coletavam recursos para sobre
viver ainda moldam nossas atitudes, 
incluindo as políticas", diz Sznycer. 
O estudo afirma que essa mentalida
de masculina persiste, a despeito de 
influências sociais e culturais contrá
rias. "A questão é avaliar se a seleção 
natural teve tempo de acompanhar 
o surgimento de novas instituições e 
ambientes sociais, construindo uma 
psicologia adaptável", diz Sznycer. Sua 
tese se apoia numa das mutações mais 
importantes da história humana recen
te, a evolução da tolerância à lactose. 
Somente um terço das pessoas adultas 
consegue tomar leite sem ter nenhuma 
reação alérgica ou problema estomacal. 
"Adquirimos essa habilidade há pouco 
tempo e apenas em parte. Em casos 

mais complexos, como a capacidade de 
lidar com políticas eleitorais, a lógica 
ancestral ainda não foi substituída por 
arranjos modernos", afirma Sznycer. 

Na pesquisa, Sznycer e Petersen, de 
certa forma, constataram o óbvio. Os 
pobres geralmente são a favor da redis
tribuição de renda, e os ricos contra, não 
importando o tamanho de seus braços. 
Mas a firmeza de opinião dos homens, 

segundo o estudo, varia conforme a 
força física. Para chegar à conclusão, os 
pesquisadores entrevistaram 113 argen
tinos, 211 americanos e 421 dinamarque
ses. Primeiro, mediram a circunferência 
do bíceps flexionado dos entrevistados. 
Depois, perguntaram a situação econô
mica de cada um. As perguntas também 
avaliavam o que cada participante pen
sava sobre políticas de redistribuição 
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de renda. Nos três países, os mais fortes 
beneficiaram políticas francamente a seu 
favor. Os mais fracos eram bem mais 
conciliatórios e menos radicais em suas 
posições. Sznycer e Petersen também en
trevistaram 752 mulheres e concluíram 
que, entre elas, força física e convicção 
política não têm relação. 

A biologia evolutiva, base da pes
quisa de Sznycer e Petersen, é um cam

po científico que investiga as origens 
de nosso comportamento. Ganhou 
notoriedade a partir dos anos 1990, 
em best-sellers de autores como o psi
cólogo Steven Pinker, que popularizou 
as teses da Universidade da Califórnia 
em seus livros. A frase "Nossos crâ
nios modernos abrigam uma mente 
da idade da pedra" é o mantra do De
partamento de Biologia Evolutiva da 

Universidade da Califórnia, uma das 
líderes da disciplina no mundo. Apesar 
do apelo popular, os pesquisadores do 
campo ainda lutam para ganhar credi
bilidade. "Esse estudo sobre força físi
ca reúne bons indícios, mas não prova 
nada", diz David Barash, professor de 
psicologia e biologia da Universidade 
de Washington. "Se você reforçar os 
dados com uma amostra adequada de 
várias culturas, aí terá uma evidência 
forte." Uma das lacunas do estudo é a 
falta de resposta à seguinte questão: se 
os homens mais fortes são mais con
victos em suas posições, uma tarde de 
malhação é capaz de mudar a visão 
de mundo de alguém? "Não é possível 
saber se as pessoas mudam de visão 
política ao fazer academia ou se ma
lham motivadas pelo que pensam", 
afirma Petersen. 

É difícil testar o alcance da hipótese 
de Sznycer e Petersen na gestão pública, 
já que a maioria dos políticos omite a 
circunferência de seus braços. Resta nos 
debruçar sobre exemplos inquestioná
veis. Arnold Schwarzenegger é da turma 
dos malhadores. Foi Mister Universo e 
atuou em filmes violentos, como Pre
dador e Exterminador do futuro, antes 
de se filiar ao Partido Republicano dos 
Estados Unidos. Governador da Cali
fórnia de 2003 a 2011, Schwarzenegger, 
em 2004, defendeu a política de defesa 
do então presidente George W. Bush. 
"Ele sabe que não se negocia com ter
roristas", disse. "Você os derrota." Se
gundo Sznycer, essa frase dificilmente 
seria dita por um político mais franzi
no. Outro notório fortão é Paul Ryan, 
candidato derrotado a vice-presidente 
pelo Partido Republicano. Sua proposta 
para enfrentar a crise econômica era 
cortar programas sociais, que favore
cem principalmente os mais pobres, em 
vez de taxar os mais ricos. O indiano 
Mahatma Gandhi, ao contrário, nunca 
se destacou pela circunferência de seus 
bíceps, tríceps ou quadríceps. Liderou 
a Índia na luta pela independência do 
Império Britânico. Sua estratégia era o 
enfrentamento pacífico, sem violência. 
"Atacar e ferir outra pessoa é atacar a si 
mesmo", disse. Para sensibilizar outros 
países, apelava para a greve de fome. 
Deu certo. Em 1947, a Índia tornou-se 
independente. • 
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 757,  p. 78-79, 19 nov. 2012.




