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INTRODUÇÃO

Um homem no arame

estávamos no final dos anos 80, num bairro de Lisboa.
as minhas irmãs e eu, nascidos na década anterior, fazíamos 

da rua uma extensão do nosso apartamento. Bicicletas, skates, 
jogos de bola, jogar ao bate-pé, explorar casas abandonadas — 
quase tudo o que nos importava era feito fora de casa. Frequen-
távamos escolas no bairro, em turmas com miúdos de todos os 
meios. Os jogos de bola, as «pendas» nos elétricos ou o skate 
juntavam quem vivia no casal Ventoso com quem vivia em 
campo de Ourique ou na infante Santo. Notavam-se as diferen-
ças sociais e muito. as roupas (como os blusões de penas), os ténis 
de boa marca, o bairro onde vivíamos, tudo era um sinal distin-
tivo da situação social de cada um de nós, compondo um mapa 
de pistas que todos entendíamos.

tínhamos nove, dez, onze anos. andávamos em bando ou 
sozinhos, a pé, de autocarro ou de metro. respirávamos liberdade 
pela cidade. mas não eram tempos perfeitos; longe disso. Víamos 
de forma clara como a heroína estava a destruir os nossos irmãos, 
os nossos primos ou os nossos vizinhos mais velhos, um fenó-
meno transversal que afetava famílias pobres e ricas. também 
recordo os sacos de cola na mão de crianças mais pobres — dizia-
-se que matava a fome, mas não passava de uma terrível droga 
de fácil acesso.
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Éramos miúdos banais, ilustrativos daquele nosso tempo. 
e tínhamos tempo. Fazíamos parte da mesma comunidade e era 
neste espaço comum que éramos confrontados com outras rea-
lidades. as diferenças eram compreendidas e interiorizadas 
enquanto crescíamos.

estamos em Lisboa, hoje.
as minhas filhas e os filhos dos meus amigos andam muitas 

vezes em escolas privadas, nem sempre perto de casa. Nas suas 
turmas, sentam-se ao lado de outras crianças de meios socioeconó- 
micos parecidos. muitas chegam aos catorze ou quinze anos sem 
nunca terem ido para a escola pelos seus meios, sempre levadas 
de carro pelos pais, a caminho do trabalho. Ou, mais recente-
mente, pelo motorista da Uber. Se andam em transportes pú- 
blicos sem companhia, podem ser alvo de olhares de preocupação 
por parte dos passageiros adultos. como se fosse ali uma vítima 
de negligência parental.

e nem pensar em brincar na rua! impera uma falsa sensação 
de insegurança, alimentada durante décadas por notícias sensa-
cionalistas e uma atenção mediática desmesurada ao crime. esta 
sensação paralisa as decisões dos pais e, consequentemente, res-
tringe a liberdade dos filhos. ao mesmo tempo, existem agora 
mais coisas divertidas para fazer dentro de casa. Há trinta anos, 
tínhamos a rtP2 com o «agora escolha», a internet ainda não 
era uma realidade e os computadores existiam apenas nalgumas 
casas.

Para as crianças do nosso tempo, os tempos livres — ou 
melhor, os seus tempos implacavelmente ocupados — são passa-
dos a realizar atividades pensadas ao pormenor pelos pais, para 
que desde cedo agarrem a oportunidade de subir a escada do 
mérito. Os amigos destas crianças são os da escola, os das ativi-
dades extracurriculares, os filhos dos amigos. muitas vezes, não 
têm um único amigo na sua rua, no seu bairro. Frequentemente, 
não conhecem sequer os vizinhos do prédio.
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mas não foi só a vida das nossas crianças que mudou. Foi 
também a minha e a de tantos outros adultos amigos e conheci-
dos. Sinto-me mais próximo de pessoas amigas e conhecidas que 
vivem longe da minha casa e do meu bairro do que daquelas com 
quem partilho o mesmo território. muitos dos meus amigos falam 
outras línguas, mas têm um perfil académico e profissional seme-
lhante ao meu. mesmo em Lisboa, passo o meu tempo profissio-
nal e social com um conjunto relativamente uniforme de adultos 
escolarizados como eu, que também se consideram cidadãos do 
mundo. O tempo passado com pessoas com menos meios e menor 
escolaridade resume-se por vezes aos minutos despendidos com 
quem faz o trabalho doméstico nas nossas casas, nos serve um 
café na pastelaria ou nos recebe na caixa de um supermercado.

Salvo alguns momentos excecionais, como quando o Éder 
chutou à baliza e nos fez a todos iguais, sinto que vivo — vivemos — 
numa bolha. compreendo bem os desejos, frustrações e ansie-
dades de quem está nessa bolha comigo, mas no meu bairro, 
cidade ou país vivem muitas outras pessoas de quem pouco sei. 
como serão as suas vidas?

O que aconteceu para chegarmos aqui? Por que razão, no 
espaço de trinta, quarenta anos, a realidade das nossas crianças 
mudou tanto? e por que razão tenho esta sensação de que eu e 
tantos adultos da minha geração, aqueles com quem mais con-
vivo, vivemos numa bolha, aparentemente felizes, mas com uma 
ligação tão ténue à comunidade? Se calhar, para muitos, esta 
bolha é inevitável, uma consequência do nosso tempo que deve-
mos aceitar. a mim, mais do que tudo, assusta-me. Não consigo 
conceber qualquer futuro minimamente decente para as minhas 
filhas, se este desligamento persistir.

Quem vive, tal como eu, dentro desta bolha faz parte do 
grupo dos vencedores da globalização, ou pelo menos daqueles 
que não perderam com ela, seja em Portugal, seja no resto do 
mundo ocidental. Neste grupo, ao longo das últimas décadas, 
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passámos a depender cada vez menos dos vizinhos de outros 
estratos sociais e passámos até a evitar qualquer contacto com 
as suas realidades. as nossas perspetivas económicas, as nossas 
identidades, são agora moldadas por uma ótica mais globalizada, 
muitas vezes com pouca relação com as nossas comunidades. Nas 
palavras certeiras de michael Sandel: «Praticamos um distan-
ciamento social na nossa comunidade há bem mais tempo do que 
o distanciamento agora exigido pela pandemia.» 1

Este livro

a motivação para escrever o presente livro nasce do meu 
desconforto com esta realidade, desconforto que me levou, antes 
de mais, a tentar percebê-la. Porque é que a ideia de bem comum, 
ou seja, a tentativa de alargarmos os benefícios conquistados a 
todos ou a quase todos os membros de uma comunidade, perdeu 
relevância? era inevitável que assim fosse? e é grave, ou irrele-
vante? este afastamento vai continuar a aumentar, ou consegui-
remos dar a volta a esta situação? O que poderemos fazer para 
reforçar a partilha de direitos e deveres no mesmo território? 
e qual o perigo que correremos, se nada fizermos?

 
este é um livro de um cidadão interessado em partilhar as 

conclusões a que chegou e as suas propostas de melhoria. Não é 
um livro académico, escrito por um especialista. Não tenho for-
mação na área científica, nem em filosofia ou sociologia. Só na 
área económica estou mais à vontade. assim, o que escrevo aqui 
é fruto do que aprendi, numa lógica autodidata, ao longo dos 
anos. e fruto também da minha experiência de vida. Por isso 
optei por usar uma linguagem coloquial e por uma abordagem 

 1 michael J. Sandel (2020). The Tyranny of Merit.
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transversal, e não detalhada — precisamente para não induzir 
os leitores sobre uma suposta especialização que não tenho. mas 
isso não quer dizer que não acredite no que escrevi. acredito,  
e procurei fundamentá-lo da melhor forma.

Nesta senda, este livro é sustentado por quatro ideias. a pri-
meira é que nas últimas décadas, nomeadamente a partir dos 
anos 70 do século passado, nos afastámos demasiado da noção 
de bem comum, enfeitiçados pelo individualismo. a segunda 
constata que esse afastamento, por ter sido excessivo, foi contrá-
rio ao nosso bem-estar. a terceira aponta para que estejamos 
finalmente a entrar numa era em que o pêndulo volta a aproxi-
mar-se de valores coletivos. e a quarta explora as medidas con-
cretas que podemos pôr em prática, aqui, em Portugal, para dar 
ainda mais força a esse movimento.

a perda progressiva do sentimento de comunidade começa, 
paradoxalmente, com um sucesso coletivo. a disparidade de expec-
tativas nas nossas comunidades ocorre com a emergência da socie-
dade do conhecimento e o aumento da escolarização média de 
muitas famílias. a clivagem criada é, acima de tudo, entre quem 
foi longe no sistema de ensino e quem teve de abandonar mais 
cedo esse percurso. O individualismo, ou seja, a defesa da afirma-
ção plena da liberdade do indivíduo frente a um grupo, encontra-
-se principalmente nos vencedores da era do conhecimento.

este livro procura demonstrar que, nas últimas décadas, 
vivemos o predomínio de uma visão demasiado atomizada e indi-
vidualista do ser humano e esta visão foi alimentada pelo con-
junto das ideias científicas, filosóficas, económicas e de outras 
ciências sociais que dominaram essa época. No entanto, mais 
recentemente, e nessas mesmas áreas do conhecimento, começou 
a emergir um consenso contrário. Um regresso ao «nós».

Procuro escrever sobre o reequilíbrio entre individualismo 
e bem comum que parece estar a impor-se, e como ele aparenta 
ser favorável ao bem-estar de todos. Procuro também fazer  
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algumas propostas que permitam reclamar esta nova era,  
de forma decidida, para o espaço da democracia. Para que o bem 
comum não seja — como já foi infelizmente várias vezes no pas-
sado — usado como pretexto para a opressão.

este livro está, assim, dividido em três partes.
Na primeira, quero dar a conhecer o novo consenso emer-

gente da academia, mais favorável ao bem comum. Não sendo 
académico, procuro sintetizar e clarificar, para leigos como eu, 
o que se passa de mais relevante neste diálogo entre o individua-
lismo e o comunitarismo na ciência, na filosofia, na economia 
e na investigação sobre o bem-estar. espero que o leitor se sur-
preenda tanto quanto eu me surpreendi à medida que fui des-
cobrindo que muitos «factos estabelecidos» da nossa era já não 
têm sustentação científica ou académica. São disto exemplo 
algumas ideias feitas essenciais para o dogma individualista, 
como as de gene egoísta, tragédia dos comuns, meritocracia, ou 
procura interior. imagino que o leitor esteja já a franzir o sobro-
lho, pensando aonde quererei chegar. Peço-lhe apenas que man-
tenha o espírito aberto. confio que, no final, vai achar que valeu 
a pena.

Na segunda parte do livro, tento fazer um breve sumário da 
«era do eu» que poderá estar agora a viver o seu epílogo. Será 
um resumo sempre insuficiente, mas espero que minimamente 
justo. aponto os principais progressos desta era — e foram mui-
tos — e também as suas debilidades, sabendo que foram estas 
que me motivaram a escrever o presente livro. Opino ainda sobre 
o possível advento da «era do Nós».

Na terceira e última parte, enuncio um conjunto de propos-
tas que deverão ser entendidas como um contributo pessoal para 
o debate sobre a forma de aproximar Portugal de uma democra-
cia mais orientada para o bem comum, sem com isso comprome-
ter as liberdades individuais ou a inclusão.
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Man on Wire

em tempos, vi um documentário que me marcou. tratou-se 
de Man on Wire, da autoria de James marsh. Nele, narra-se aquilo 
a que muitos chamaram «o crime artístico do século xx»: a faça-
nha do funambulista Philippe Petit que, em 1974, ligou as torres 
gémeas de Nova iorque com uma corda bamba e assim foi de 
uma à outra, caminhando sobre ela. Lembrei-me desta proeza 
quando decidi escrever o presente livro — senti-me também 
numa espécie de corda bamba, apesar de não correr nenhum 
risco físico, ao contrário do senhor Petit.

Senti que iria caminhar numa corda bamba porque sei que 
não é nada fácil encontrar um equilíbrio adequado entre direitos 
individuais e deveres coletivos, entre medidas de promoção do 
bem comum que geram prosperidade e bem-estar e outras que não 
passam de ferramentas de tirania e opressão. ao abrir essa caixa 
de Pandora, corro o risco de ser visto como alguém que relega para 
segundo plano a liberdade e os direitos individuais. Não gostaria 
de ser entendido assim, pois levo a liberdade muito a sério.

tendo em conta este risco, poderia ter optado por nada 
advogar que promovesse o bem comum ou uma ideia de deveres 
coletivos. mas acabei por decidir arriscar, mesmo sabendo que 
poderei ser mal interpretado. Fi-lo por uma razão que, parecendo 
paradoxal, não o é: acredito firmemente que aumentar os deveres 
coletivos de cada um de nós para com a nossa comunidade é, 
nesta fase, o que mais pode contribuir para o nosso bem-estar 
individual. e também o faço porque é urgente resgatar, para a 
democracia, esta noção de bem comum, já que ela regressa sem-
pre, mais cedo ou mais tarde, às nossas sociedades. O que está 
aqui em causa é a forma que o seu próximo regresso assumirá — 
será democrática ou opressora?

Sei que também corro o risco de alienar leitores de esquerda, 
que são, aliás, a minha casa ideológica. Principalmente os que 
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estão muito empenhados nas dinâmicas sociais da «era do eu»  
e impreparados para as consequências morais do dever para com 
o «nós». e sei que irei também, noutras partes do livro, desagra-
dar a leitores da direita liberal ou conservadora — onde se situa 
um segmento do meu mundo social e profissional —, em especial 
quando estes vivem muito confortavelmente os dogmas atuais 
do individualismo, com uma visão tantas vezes ingénua do papel 
do mérito no seu próprio percurso.

tranquiliza-me saber que não vou pedir a nenhum leitor um 
percurso diferente daquele que tive de fazer para escrever este 
livro. Fiz um trajeto de autocrítica, no qual tive de analisar, com 
distanciamento, várias escolhas de vida que fui fazendo e me vi 
forçado a abandonar ideias basilares que sempre me acompanha-
ram. este processo não foi fácil e fez-me sentir, por vezes, vulne-
rável. mas valeu a pena. a minha esperança é que este livro ajude 
outros, aqueles que o desejarem, a fazerem também essa reflexão. 
Se o leitor escolheu este livro, atrevo-me a dizer que muitos aspe-
tos nele referidos também o tocam a si. Sentirá seguramente 
algum desconforto e vertigem enquanto passa de uma torre para 
a outra. mas quem sabe se não termina esta travessia e chega 
àquela segunda torre, de onde poderá apreciar uma nova e mag-
nífica vista.
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CAPÍTULO 1

O Gene Egoísta precisa 
de companhia

em 2020, o governo chinês decidiu agraciar o britânico 
Stephen ellison. este diplomata de carreira atirou-se a um rio, 
na china — não sem antes tirar rapidamente sapatos e meias, 
como bom britânico que é —, para salvar uma jovem estudante 
chinesa que estava prestes a afogar-se 2. Nunca a tinha visto, 
e, no entanto, não pensou duas vezes e saltou para um rio para 
salvar uma desconhecida de uma morte certa. Não foi o único. 
Nesse mesmo ano, em dezembro, um homem chamado José 
Brito passeava com o filho, em Lisboa, junto ao rio tejo, 
quando se deparou com um cidadão inglês a afogar-se. Sem 
hesitar, atirou-se ao rio para o salvar, felizmente também com 
sucesso.

todos conhecemos exemplos destes. e, no entanto, vere-
mos neste capítulo que, durante um período que atravessou as 
últimas décadas do século xx, para a biologia, ciência que 
estuda a vida e os organismos vivos, este comportamento 
altruísta face a pessoas estranhas era dificilmente explicável.

 2 https://www.bbc.com/news/world-asia-china-54961075 (17 de novembro de 2020).
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A revolução de Darwin

Para contar a história da ligação entre biologia, individua-
lismo e bem comum, temos inevitavelmente de começar por 
charles darwin (1809-1882) e a sua teoria da evolução através da 
seleção natural. todos pensamos saber o que é a teoria da evolu-
ção por seleção natural. está tão impregnada na nossa cultura, 
na forma como observamos o mundo, que quase nos esquecemos 
de como pareceu herética quando foi publicada originalmente, 
em 1859.

O biólogo da evolução david S. Wilson oferece num dos 
seus livros 3 um excelente resumo da teoria da seleção natural, 
baseada em três hipóteses-chave e um corolário. considerando 
que os indivíduos variam; que as diferenças entre indivíduos têm 
consequências para a sua sobrevivência e reprodução; e que os 
filhos se parecem com os pais, então as populações mudarão com 
o passar do tempo.

a seleção natural é, assim, o mecanismo-chave da evolução 
das espécies. Nas palavras do próprio darwin, a fechar A Origem 
das Espécies 4:

«Há grandeza nesta visão da vida, com os seus vários pode-
res, tendo sido originalmente soprada pelo criador em algumas 
formas ou mesmo só uma; e que, enquanto este planeta continuar 
a girar de acordo com a lei fixa da gravidade, de um início tão 
simples, as formas infinitas mais belas e maravilhosas foram,  
e continuarão a ser, evoluídas.»

Uma característica-chave do processo científico diz-nos que, 
para ser válida, uma teoria tem de ser universal. isto é, tem de 
ser confirmada por todos os casos que se propõe explicar. Basta 
haver uma única exceção para todo o seu edifício teórico ser 

 3 david Sloan Wilson (2019). This View of Life: Completing the Darwinian Revolution.
 4 charles darwin (1859). The Origin of Species. tradução do autor.
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posto em causa e, eventualmente, ruir. desde a publicação de 
A Origem das Espécies, foram encontrados e analisados milhões 
de registos fósseis. milhões de espécies foram inventariadas a 
nível genético ou analisadas por via de anatomia comparativa. 
Foram publicados muitos estudos. e nunca, nem uma vez, a 
teoria foi posta em causa. até hoje a sua solidez não foi abalada 
com um só exemplo que a contradiga.

O darwinismo não é uma de várias opções científicas para 
explicar a evolução das espécies: é a única consensualmente 
aceite por toda a comunidade científica.

as demonstrações iniciais da teoria da Seleção Natural 
foram feitas através da análise da morfologia, da fisiologia e do 
comportamento de seres vivos, bem como do estudo de registos 
fósseis. com o século xx, os avanços da genética permitiram 
identificar o adN como principal molécula responsável pela 
transformação e hereditariedade em cada ser. dá-se nesse 
momento a revolução da genética molecular, acelerada pela des-
coberta — por James Watson e Francis crick — da estrutura 
helicoidal do adN. O ramo da biologia genética passa a ser, então, 
a ferramenta essencial de confirmação do darwinismo, permi-
tindo que gerações de cientistas compreendam cada vez melhor 
o mecanismo que explica aquilo a que richard dawkins chamou 
«maior espetáculo da terra» 5. e é pela ascensão da biologia gené-
tica que o caminho do darwinismo e do individualismo vão ficar, 
pelo menos numa fase inicial, associados.

Surge O Gene Egoísta

Não foi por acaso que citei dawkins neste preciso momento. 
É porque é ele mesmo, um dos mais reputados biólogos vivos, 

 5 richard dawkins (2009). The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution.
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que publica, no ano em que eu nasci, um livro chamado O Gene 
Egoísta. Se há livros científicos que marcam uma época, e que 
extravasam a academia, este é um deles. Vendeu milhões de 
exemplares e foi traduzido para dezenas de idiomas. Sobre este 
livro, matt ridley escreveu na Nature 6, quarenta anos após a sua 
publicação:

«Livros sobre ciência tendem a ser enquadrados em duas cate-
gorias: aqueles que a explicam para leigos na esperança de cultivar 
um grande número de leitores e aqueles que tentam persuadir 
outros cientistas a apoiar uma nova teoria, geralmente com equa-
ções. Livros que alcançam ambos os objetivos — mudar a ciência 
e alcançar o público — são raros. A Origem das Espécies (1859), 
de charles darwin, foi um deles. O Gene Egoísta de richard 
dawkins é outro. desde o momento da sua publicação, há 
40 anos, transformou-se num best-seller brilhante e virou o jogo 
ao nível científico.»

a proposta científica inovadora de dawkins foi a constatação 
de que a informação contida num gene é, efetivamente, imortal. 
e essa informação é a unidade principal de seleção, aquela que, 
via replicação, o gene procura perpetuar. Nenhuma outra uni-
dade biológica — por exemplo, os cromossomas, os indivíduos, 
os grupos, ou as espécies — consegue reter informação com a 
mesma persistência. dawkins conclui que os genes tendem a ser 
«egoístas» — criando e mantendo um corpo que lhes permita, 
acima de tudo, passar para gerações seguintes as suas réplicas. 
Nas suas palavras:

«Somos máquinas de sobrevivência — veículos robôs pro-
gramados de forma cega para preservar as moléculas egoístas 
conhecidas como genes. esta é uma verdade que me espantará 
sempre.»

 6 «in retrospect: the Selfish gene» (https://www.nature.com/articles/529462a) (27 de ja- 
neiro de 2016).
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em 2017, o jornal britânico The Guardian considerou O Gene 
Egoísta o livro científico mais influente de sempre. muitas outras 
listas semelhantes colocam-no invariavelmente num patamar  
em que também é comum encontrar a Origem das Espécies,  
de darwin, ou Uma Breve História do Tempo, do astrofísico  
Stephen Hawking. este livro marcou de forma clara o pensa-
mento da sociedade nas últimas décadas do século xx.

Para a cultura popular, mais distante dos laboratórios cien-
tíficos, o que ficou desta obra foi, acima de tudo, a ideia de que 
existe, ao nível mais elementar do nosso corpo, uma batalha 
genética pela sobrevivência e replicação. e que nós somos, acima 
de tudo, a soma dos nossos genes. a conclusão popular que daí 
se retirava era a de que a ciência estava a validar a ideia de uma 
sociedade em que cada indivíduo se preocupa apenas consigo 
próprio, sobrando pouco ou nada para o altruísmo e cooperação. 
O Gene Egoísta acarretaria, assim, uma suposta validação do indi-
vidualismo enquanto modelo de vida mais coerente com a nossa 
natureza, apontando também para a lógica «antinatural» de 
quem defende modelos de vida baseados no bem comum.

Um exemplo claro do impacto cultural desta visão de uma 
sociedade individualista, sustentada pela ciência evolucionária 
emergente, encontra-se no discurso de gordon gekko, perso-
nagem memorável que michael douglas representou no filme 
Wall Street 7:

«a ganância, na falta de uma palavra melhor, é boa. a ganân-
cia está certa. a ganância funciona. a ganância esclarece, corta 
e capta a essência do espírito evolucionário (…).»

Já perdi a conta ao número de vezes que ouvi este livro ser 
citado para classificar como inevitáveis atitudes individualistas. 
«São atitudes perfeitamente justificadas pelo gene egoísta», «São 
um reflexo da natureza ultracompetitiva da nossa espécie». este 

 7 Wall Street (1987); tradução do autor.
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tipo de justificação também é mais comum quando estou perto 
de pessoas que estão claramente do lado dos vencedores das últi-
mas décadas e que acreditam que o seu mérito explica o sucesso 
que tiveram.

O historiador holandês rutger Bregman 8 — ao qual regres-
sarei — considera deprimente o legado cultural de O Gene Egoísta 
e cita uma das frases mais conhecidas desta obra: «Procuremos 
ensinar generosidade e altruísmo (…) porque nascemos egoístas.»

mas esta história não acaba aqui. e se eu lhe disser que, em 
edições posteriores deste livro, o autor retirou precisamente esta 
última frase?

Onde cabe o altruísmo na evolução?

as dúvidas sobre esta visão de que a teoria de darwin sus-
tenta o individualismo começam em cada um de nós, quando 
olhamos à nossa volta. em primeiro lugar, o ser humano vive em 
comunidade, não vive só. Se não houvesse ganho na seleção natu-
ral com esta lógica social e comunitária da Humanidade, então 
porque é que ela seria o resultado da nossa evolução? algo não 
bate certo.

O próprio charles darwin observava o mesmo que nós. Por 
um lado, tinha dificuldade em conciliar, na sua teoria, compor-
tamentos altruístas. Por outro, como bom cientista que era, não 
refutava a realidade que observava. e terá observado muitas 
vezes, na natureza, esse tipo de comportamentos, principalmente 
em espécies que, como a nossa, coexistem em grupo. terá teste-
munhado, por exemplo, o alerta de uma determinada presa 
a outros da sua espécie, avisando o grupo de que um predador 
se aproximava. ao dar esse alerta, esta presa chama a atenção 

 8 rutger Bregman (2019). Humankind: A Hopeful History.
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do predador para si, reduzindo a sua possibilidade de sobrevivên-
cia. Porque o faria?

este tipo de cooperação ocorre ao nível dos microrganismos 
mais simples, mas também no contexto das espécies mais com-
plexas — é mesmo algo frequente na natureza. como se explica 
então a observação de comportamentos altruístas se cada gene 
estiver apenas preocupado com a transmissão da sua própria 
informação, por replicação?

Uma possibilidade que o próprio darwin adiantou para 
explicar este aparente paradoxo é a teoria da Seleção por Paren-
tesco. a sua ideia é simples: todos os seres têm um incentivo 
evolucionário a ser altruístas, antes de mais, com outros seres 
com quem partilhem genes. Quanto maior a proximidade gené-
tica, maior o incentivo a essa cooperação e altruísmo. a mate-
mática por detrás desta teoria foi exposta nos anos 30 do século 
passado por r. a. Fisher e J. B. S. Haldane. este último ficou 
também famoso pela piada que terá proferido quando concluiu 
a sua análise: «estou disposto a morrer por dois irmãos ou oito 
primos!»

esta teoria é intuitiva, parece fazer todo o sentido. O nosso 
altruísmo está tipicamente, e antes de mais, reservado para as 
nossas famílias. Pais, filhos, irmãos, primos, todos acabam por 
beneficiar desta nossa generosidade. e a ciência tem, de facto, 
vindo a demonstrar que os comportamentos sociais altruístas são 
justificados, antes de mais, pelos laços familiares, os tais que 
indicam a existência de proximidade genética.

a teoria da Seleção por Parentesco é, atualmente, um bloco 
universalmente aceite do darwinismo. mas não explica todos os 
comportamentos altruístas que testemunhamos. dou o exemplo 
adicional do bravo cidadão espanhol ignacio echeverría. Perdeu 
a sua vida a tentar ajudar desconhecidos, no dia 3 de junho  
de 2017, num ataque terrorista à torre de Londres, lutando  
contra assassinos armados, apenas com um skate como arma  
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e proteção. 9 recebeu postumamente uma medalha de mérito do 
governo inglês pela sua coragem. Numa cerimónia emotiva, o 
seu pai afirmou: «desde a morte de ignacio, vivemos um ano de 
emoções intensas.» «tem havido dor e amor e tenho refletido 
sobre o significado do dever e do compromisso.» «Fui compelido 
a pensar sobre o que realmente importa e pelo que vale a pena 
correr riscos e lutar; vida, liberdade e dignidade, para cada um 
de nós e para os outros.»

todos conhecemos casos de cooperação e altruísmo fora do 
contexto familiar. como explicar estes casos à luz da teoria da 
evolução? Será que reside, nessa explicação, a justificação para 
a vida da nossa espécie acontecer em comunidade e não em iso-
lamento?

Somos moscas da fruta? Ou somos abelhas?

a biologia evolucionária não parou de progredir nas últimas 
décadas. Procurou responder de forma mais precisa a esta apa-
rente contradição entre a teoria da evolução à luz da genética e 
a realidade observada — onde abunda a cooperação entre indi-
víduos que não são familiares, em espécies como a humana.

edward O. Wilson, um biólogo evolucionista contemporâ-
neo, ganhou prestígio científico pelos seus trabalhos com insetos 
sociais, de que as formigas são exemplo. em conjunto com outros 
cientistas — como elliott Sober —, Wilson é um dos impulsio-
nadores de um novo conceito que pode explicar melhor porque 
existe, na Natureza, tanta cooperação não familiar. trata-se do 
conceito de seleção multinível.

 9 «London Bridge attach: Skateboard hero receives bravery award». https://www.bbc.
com/news/uk-45809954
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