
POR 

O NOS 

AJUDAMOS? 
Longe de ser uma exceção à regra tida como constante na evolução, :\ 

a cooperação tem sido uma de suas características fundamentais ! 
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sobre Dinâmica Evolucionária. Sua pesquisa se con
centra na sustentação matemática da evolução. 

M ABRIL DO ANO PASSADO, QUANDO OS REATORES DA USINA NUCLEAR FUKUSHIMA DAII CHI , 

no Japão, derretiam depois dos terremotos e tsunami letais, um funcionário da manu
tenção de 20 anos estava entre os voluntários que retornariam à central para tentar con
trolar a situação. Ele sabia que o ar estava contaminado e que a decisão poderia impedi
-lo de se casar ou ter filhos pelo temor de comprometer a saúde deles. Ainda assim cru
zou os portões e voltou ao ambiente impregnado de radiação para trabalhar - sem outras 

••• compensações a não ser seu modesto salário habitual. "Poucos de nós podem fazer esse 
trabalho", disse o empregado, que quis se manter anõnimo, ao jornal The Independent em julho de 
2011. "Sou solteiro e jovem e sinto que é meu dever ajudar a resolver este problema." 

Embora nem sempre alcancem essa escala épica, os exemplos 
de comportamento altruísta são abundantes na Natureza As célu
las se coordenam para manter sua divisão sob controle, evitando a 
formação de cânceres, formigas operárias de muitas espécies sacri
fic.:1m sua fecundidade para servir à rainha e à colônia, leoas de um 
gTUpO amament.:1.m os filhotes umas das outras. E os humanos aju
dam outros humanos a fazer tudo, desde obter alimentos até en
contrar pares e defender território. Mesmo que os auxiliadores não 
coloquem necessariamente sua vida em risco, eles podem estar re
duzindo seu sucesso reprodutivo em favor de outro indivíduo. 

Ao longo de décadas biólogos discutiram a cooperação, esfor
çando-se para compreendê-la à luz da visão dominante da evolu
ção, vivamente descrita por lorde Alfred Tennyson como "red in 
tooth and claw" (com "sangue nos dentes e clavas'; numa tradução 
livre). Charles Darwin, ao expor sua teOlia sobre a evolução pela se
leção natural - segundo a qual os indivíduos com caracteres desejá
veis se reproduzem com mais frequência do que seus pares e assim 
contribuem mais para a próxima geração - , chamou essa competi
ção de "a mais severa luta pela vida'~ Alçado a sua lógica extrema o 
arg1.1mento rapidamente leva à conclusão de que não se deve nunca 
ajudar a um rival e que um indivíduo pode, de fato, fazer bem ao 
mentir e enganar para vencer uma disputa. Vencer o jogo da vida
por bem ou por mal - é tudo o que importa. 

Por que, então, o comportamento altruísta é um fenômeno tão 

persistente? Nas duas últimas décadas venho usando as ferramen
tas da teoria dos jogos para estudar este aparente paradoxo. Meu 
trabalho indic.:1. que, em vez de se opor à competição, a cooperação 
operou juntamente com ela desde o início para dar forma à evolu
ção da vida na Terra, desde as primeiras células até o Nomo sapiens. 
A vida é, portanto, não apenas uma luta pela sobrevivência - é tam
bém, pode-se dizeI; uma união pela sobrevivência. E em nenhum 
outro caso a influência evolutiva do altruísmo foi sentida mais pro
fundamente do que entre os humanos. Minhas descobertas suge
rem por que isso acontece e salientam que, assim como ajudar um 
ao outro foi fundamental para nosso sucesso no passado, deverá ser 
vital também para nosso futuro. 

Eu me interessei por cooperação em 1987, ao estudar matemática 
e biologia na pós-graduação na Universidade de Viena. Durante um 
retiro escolar com colegas e professores nos Alpes aprendi um para
doxo da teoria dos jogos chamado Dilema do Prisioneiro, que ele
gantemente ilustra por que a cooperação tem desconcertado tanto 
os biólogos evolucionistas. O dilema é o seguinte: imagine que duas 
pessoas foram detidas e enfrentam sentenças de plisão por terem 
conspirado para cometer Ulll crime. O promotor questiona cada 
uma separadamente e apresenta os termos de um acordo. Caso o 
plimeiro delate o segundo e o segu ndo permaneça em silêncio, o in
criminador será condenado a apenas um ano de prisão, enquanto o 
que se calou será sentenciado a quatro anos. Se ambos cooperarem e 

I. 

As pessoas tendem a pensar a evolução estritamente 
como uma guerra de todos contra todos. De fato, a co
operação tem sido uma força motriz da evolução. 

Existem cinco mecanismos pelos quais a cooperação 
pode manifestar-se em organismos que vão de bacté
rias a seres humanos. Humanos são especialmente 

prestativos devido ao mecanismo de reciprocidade in
direta, que, com base na reputação nos leva a ajudar os 
que ajudam outros. 
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não se delatarem receberão sentenças reduzidas de dois anos. Mas 
se os dois se incliminarem, terão sentenças de três anos. 

Como cada condenado é consultado separadamente, nenhum 
deles sabe se o parceiro ou parceira vai ou não delatar. Colocando os 
possíveis resultados numa chamada matriz de recompensas (ver 
quadro ahaixo), pode-se observar que, do ponto de vista de cada 
um, a melhor aposta é delatar e incriminar o parceiro, evitando as
sim a possibilidade de receber a pena máxima de quatro anos. Mas, 
como os dois vão seguir a mesma linha de raciocínio e escolher a 
delação, os dois terão o terceiro melhor resultado (sentenças de três 
anos) em vez da sentença de dois anos que teriam se cooperassem. 

O Dilema do Prisioneiro me seduziu imediatamente com seu 
poder de provar a relação entre conflito e cooperação. Por fim, meu 
orientador de doutorado, Karl Sigmund, e eu desenvolvemos técni
cas para fazer simulações em computador do dilema usando gran
des comunidades, sem nos limitarmos aos dois prisioneiros. Com 
essa abordagem conseguimos observar como suas estratégias de 
sobrevivência evoluíam da delação para a cooperação e de volta pa
ra a delação por meio de ciclos de crescimento e declínio. Com as si
mulações identificamos um mecanismo que pode superar a predi
leção da seleção natural pelo comportamento egoísta, levando po
tenciais desertores a estenderem as mãos. 

ComeçanlOs com uma distribuição ao acaso de delatores e coo
peradores e, depois de cada rodada do jogo, os vencedores conti nua
riam a produzir descendentes que participariam da próxima roda
da Os descendentes em sua maioria seguiram a estratégia dos pro
genitores, embora mutações randômicas pudessem alterar suas es
tratégias. Prosseguindo com a simulação descobrimos que em pou
cas gerações (com uma rodada representando uma geração) todos 
os indivíduos na população estavam delatando em todas as roda
das do jogo. Mas, repentinamente, surgiu uma nova estratégia: os 
jogadores começaram cooperando e então replicavam os movimen
tos de seus oponentes. A mudança rapidamente levou a comunida
des dominadas por cooperadores. 

Esse mecanismo para a evolução da cooperação entre indiví
duos que se encontram repetidamente é conhecido como reciproci
dade direta. Se um morcego hematófago perde a chance de se ali
mentar diretamente de uma presa num dia, ele vai implorar aos 
seus pares saciados no abrigo. Se tiver sorte, um deles vai partilhar 
o alimento, regurgitando o sangue na boca do morcego faminto. Os 
morcegos hematófagos vivem em grupos estáveis e retornam ao ni
nho toda noite depois da caçada, portanto os membros do grupo se 
encontram rotineiramente. Estudos mostram que os morcegos se 
lembran1 de quais membros do grupo os ajudaram em momentos 
de necessidade e, quando chega o dia em que o morcego generoso 
precisa de alimento, o membro do grupo que ele ajudou anterior
mente provavelmente retribuirá o favor. 

O que tornou nossas simulações iniciais em computadores ain
da mais interessantes foi a revelação de que há diferentes tipos de 
reciprocidade direta. Após 20 gerações a estratégia olho por olho 
deu lugar a uma estratégia mais generosa, em que os jogadores po
dem ainda cooperar mesmo se seus rivais desertarem. 

Além da reciprocidade direta identifiquei posteriormente ou
tros quatro mecanismos para a evolução da cooperação. Nos mui
tos milhares de trabalhos que os cientistas publicaram sobre como 
os cooperadores podem prevalecer na evolução, todos os cenários 
descritos recaem em urna ou mais dessas cinco categorias. 

Um segundo meio pelo qual a cooperação pode encontrar apoio 
numa população é se cooperadores e desertores não estão distri-

buídos uniformemente no grupo - um mecanismo denominado se
leção espacial. Vizinhos (ou amigos numa rede social) tendem a aju
dar uns aos outros assim, numa população com parcelas de coopera
dores, esses indivíduos solidários podem formar grupos com possibi
lidade de crescimento e então prevalecer na competição com os de
sertores. A seleção espacial também opera entre organismos mais 
simples. Entre células de fungos, os cooperadores produzem uma en
zima usada para digerir açúcar. Eles fazem isso ao próprio custo. Os 
fungos desertores, enquanto isso, se beneficiam das enzimas dos coo
peradores, em vez de sintetizarem as suas. Estudos realizados por Je
ff Gore, do Massachusetts Institute of Technology e, de forma inde
pendente, por Andrew MUITay, da Harvard University, mostraram 
que entre os fungos crescidos em populações bem mistas os deserto
res predominaram. Em populações com aglutinações de cooperado
res e desertores, em contrapartida, os cooperadores venceram. 

Talvez um dos mecanismos mais imediatamente intuitivos 
para a evolução do altruísmo esteja ligado à cooperação entre in
divíduos geneticamente relacionados, ou seleção de parentesco. 
Nessa situação, indivíduos fazem sacrifícios por seus parentes 
porque partilham seus genes. Dessa forma, embora possam estar 
reduzindo sua própria aptidão reprodutiva direta ao ajudar um 
parente em necessidade eles estarão ainda apoiando a dissemi
nação dos genes que partilham com os receptores. Como expôs o 
biólogo britânico do século passado J.B.S. Haldane, quem primei
ro mencionou a ideia de seleção de parentesco: "Eu vou pular no 
rio para salvar dois irmãos ou oito primos': referindo-se ao fato 

BÁSICO 

Deserção Natural 
Um paradoxo da teoria dos jogos chamado Dilema do Prisioneiro 

ilustra por que a existência da cooperação na Natureza é inespe

rada. Duas pessoas enfrentam sentenças de prisão por conspira

rem para cometer um crime. Suas sentenças dependem de elas 

escolherem cooperar e manter silêncio ou desertar e confessar o 

crime (ver a tabela de recompensas abaixo). Como uma não sabe o 

que a outra fará, a escolha racional - sempre a mais compensa

dora - é delatar e assim evitar a sentença mais longa. 

COOPERA 
(mantém silêncio) 

2 anos de prisão 

2 anos de prisão 

1 ano de prisão 

4 anos de prisão 

DESERTA 
(confessa) 

4 anos de prisão 

1 ano de prisão 

3 anos de prisão 

3 anos de prisão 
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de que nossos irmãos partilham 50% de nosso DNA, enquanto 
nossos primos partilham 12,5%. (De fato, calcular o benefício 
adaptativo da seleção de parentesco é uma tarefa bastante com
plexa que induziu muitos pesquisadores ao erro.) 

O quarto mecanismo que estimula o aparecimento da coopera
ção é a reciprocidade indireta, bastante distinta da variedade di reta 
que Sigmund e eu estudamos inicialmente. Na reciprocidade indi
reta um indivíduo decide ajudar a out ro com base apenas na neces
sidade da reputa.ção individual. Os que têm reputação de ajudar os 
outros em momentos difíceis podem bem contar com a boa vonta
de de estranhos quando sua sorte falhar. Assim, em vez da mentali
dade "eu coço as suas costas se você coçar as minhas'; o cooperador 
nesta situação pode estar pensando "eu coço as suas costas e al
guém coçará as minhas': Entre os macacos-japoneses, por exemplo, 
os animais de posições mais baixas que fazem o asseio e tratam de 
posições mais altas podem melhorar sua reputação - e assim serem 
objeto de melhor tratamento - simplesmente por serem vistos com 
os de hierarquia mais alta. 

Por fim, indivíduos podem agir com altruísmo para o bem 
maior e não para auxiliar um único par. Esse quinto meio pelo qual 
a cooperação pode ganhar raízes é conhecido como seleção de gru
po. O reconhecimento desse mecanismo remonta ao próprio Dar
win, que observou em seu livro 171.e descent ofman (A descendência 
do hon1.em), de 1871, que "uma tribo incluindo muitos membros 
que est.:'io sempre prontos a ajudar uns aos outros e a se sacrificar 
pelo bem comum seria vitoriosa contra a maiOlia das outras t ribos, 
e isso seria seleção natural". Biólogos desde então debatem inten
samente essa ideia de que a seleção natural pode favorecer a coo
peração para melhorar o potencial reprodutivo do grupo. Modelos 
matemáticos de pesquisadores, incluindo os meus, no entanto, nos 
ajudaram a mostrar que a seleção pode operar em múltiplos ní
veis, dos genes individuais a grupos de indivíduos aparentados até 
espécies inteiras. Assim, os empregados de uma companhia com
petem uns com os outros para subi r na escada corporativa, mas 
eles também cooperam para assegurar que a empresa se saia bem 
na concorrência com outras. 

UM POR TODOS 
os CINCO MECAl\'lSMOS QUE GOVERNAM a manifest.:1.ção da coopera
ção se aplicam a todas as formas de organismos, de amebas a ze
bras (e mesmo, em alguns casos, a genes e out ros componentes 
das células). Essa universal idade sugere que a cooperação tem si
do uma força motora da evolução da vida na Terra desde o início. 
Além disso, há um grupo em que os efeitos da cooperação se 
mostraram especialmente profundos: o dos humanos. Milhões 
de anos de evolução t ransformaram uma criatura lenta, indefesa 
em uma das mais influentes criaturas do planeta, uma espécie 
capaz de inventar uma alucinante série de tecnologias que per
mitiu à espécie descer às profundezas do oceano, ex 'PIorar o espa
ço e transmit ir essas conquistas ao mundo em um instante. Fize
mos essas conquistas monumentais ao t rabalharmos juntos. De 
fato, os humanos são a espécie mais cooperativa - supercoopera
tiva, pode-se dizer. 

Considerando que os cinco mecanismos de cooperação ocor
rem na Natureza, a pergunta é: O que torna os humanos, em par
ticular, os mais auxiliadores? Da forma como eu vejo isso, os hu
manos, mais do que quaisquer outras criaturas, oferecem ajuda 
com base na reciprocidade indireta, ou reputação. 

Por quê? Porque apenas os humanos dominam totalmente a 
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AJUDANDO: Formigas-cortadeiras trabalham juntas para 
carregar folhas ao ninho (1). Células regulam sua própria 
divisão para evitar câncer (2) . Leoas criam seus filhotes de 
forma cooperativa (3). Macacos-japoneses limpam uns aos 
outros, polindo assim sua reputação no grupo social (4). 

linguagem - e, por extensão, os nomes dos demais - , o que nos 
permite dividir informação sobre todos, desde os membros pró
ximos da família até completos estranhos do outro lado do mun-
do. Somos obcecados com quem faz o que para quem e por quê -
temos de ser para nos posicionarmos melhor na rede social ao 
nosso redor. Estudos mostraram que pessoas decidem sobre tu- I 
do, de quais instituições de caridade ajudar até quais empresas "'" 

,)j 
iniciantes financiar com base, em parte, na reputação. Minha co- ~ 

lega de Harvard Rebecca Henderson, especialista em estratégia i 
competitiva no mundo dos negócios, observa que a Toyota ga- _ 
nhou uma margem competitiva sobre outras fabricantes de veí
culos em parte por causa de sua reputação por tratar fornecedo
res de forma justa. 

A interação da linguagem e da reciprocidade indireta leva à 
rápida evolução cultural, condição central à nossa adaptabili
dade como espécie. À medida que a população humana cresce e 



2 

4 

o clima muda, precisaremos fortalecer essa adaptabilidade e 
descobrir form as de trabalhar juntos para salvar o planeta e 
seus habitantes. Dado nosso atual histórico ambiental as chan-
ces de atingir esse objetivo não parecem grandes. Aqui, tam
bém, a teoria dos jogos oferece insights. Alguns dilemas coope
rativos que envolvem mais de dois jogadores são chamados de 
jogos de bens públicos. Neste cenário, todos no grupo se benefi
ciam da minha cooperação, mas, tudo o mais permanecendo 
igual, eu aumento minha recompensa ao mudar da cooperação 
para a deserção. Assim, embora eu queira que os outros coope
rem, minha escolha "inteligente" é pela deserção. O problema é 
que todos no grupo pensam da mesma forma e o que começa 
como cooperação termina em deserção. 

No clássico jogo dos bens públicos conhecido como ltagédia 
dos Comuns, descrito em 1968 pelo falecido ecologista Garrett Har
din, um grupo de criadores de gado que partilham uma pastagem 
permite que seus animais explorem exageradamente o gramado 
comunitário, apesar de saberem que isso acabará por destruir o re
curso de todos, incluindo o dele. As analogias com as questões do 
mundo real relacionadas aos recursos naturais - do petróleo à água 
potável - são óbvias. Se os cooperadores tendem a desertar no mo-

mento de arcar com os custos dos bens comunitários, como pode
mos querer preservar o capital ecológico do planeta? 

Felizmente, nem toda esperança está perdida Uma série de ex
perimentos computadorizados realizados por Manfred Milinski, do 
Instituto Max Planck de Biologia Evolutiva, de Plon, na Alemanha, 
e seus colegas revelou vários fatores que motivam as pessoas a se
rem boas gestoras das coisas comuns nos jogos dos bens públicos. 
Os pesquisadores deram a cada sujeito € 40 e os colocaram num jo
go via computador em que o objetivo era usar o dinheiro para man
ter o clima da Terra sob controle. Os participantes foram informa
dos de que a cada rodada do jogo teriam de doar parte de seu di
nheiro para um fundo comum. Ao fim de dez rodadas, se houvesse 
€ 120 ou mais no fundo comum, então o clima estaria a salvo e to-
dos iriam para casa com o dinheiro que sobrou. Se houvesse menos 
de € 120, o clima entraria em colapso e todos perderiam. 

Embora, no fim, os jogadores não tivessem conseguido salvar 
o clima, ficando poucos euros abaixo do determinado, os pesqui
sadores observaram diferenças em seu comportamento de roda
da a rodada que apontam para o que inspira a generosidade. Eles 
descobriram que os jogadores ficavam mais altruístas quando re
cebiam informação confiável sobre pesquisas do clima, indican
do que as pessoas precisam ser convencidas de que há realmente 
um problema para fazer sacrifícios pelo bem maior. Os jogadores 
também agiram mais generosamente quando se permitiu que as 
doações fossem feitas publicamente e não anonimamente - ou 
seja, quando sua reputação estava em jogo. Outro estudo de pes
quisadores da Newcastle University, da Inglaterra, ressaltou a 
importância da reputação ao descobrir que as pessoas são mais 
generosas quando sentem que estão sendo observadas. 

Esses fatores entram em jogo todo mês, quando recebo minha 
conta de gás. A conta compara o consumo da minha residência 
com o consumo médio em meu bairro nas cercanias de Boston e 
com as residências mais eficientes. 

A comparação entre nosso uso e o de nossos vizinhos motiva 
minha família a usar menos gás; a cada inverno tentamos redu
zir a temperatura na casa em 0,6 grau Celsius. 

Simulações evolucionistas indicam que a cooperação é in
trinsecamente instável; períodos de prosperidade cooperativa 
inevitavelmente dão lugar à deserção destrutiva. Mesmo assim 
o espírito altruísta parece sempre se reconstituir; nossa bússola 
moral de alguma forma se reorienta. Ciclos de cooperação e de
serção são visíveis nos altos e baixos da história humana, nas 
oscilações dos sistemas político e financeiro. Não está claro on
de nós, humanos, estamos neste ciclo agora, mas, certamente, 
poderíamos estar fazendo mais ao trabalharmos juntos para re
solver os problemas mais prementes do mundo. A teoria dos jo
gos sugere um caminho. Os políticos deveriam observar a im
portância da informação e da reputação para manter deserto
res sob controle e explorar a capacidade desses fatores para fa
zer de nós melhores cooperadores na mãe de todos os jogos de 
bens públicos: a missão de 7 bilhões de pessoas de conservar os 
recursos em rápida diminuição no planeta Terra. I!'l 

PARA CONHECER MA IS 
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