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9

Introdução

Imagino a história sempre do mesmo jeito: nossa equipe conseguiu entrar no 
bunker secreto… Bem, é apenas uma fantasia, então vamos caprichar. Eu sozinho 
neutralizei a guarda de elite e irrompi no bunker, com uma metralhadora Brown-
ing em punho. Ele se estende para pegar sua pistola Luger e eu a arranco de suas 
mãos. Ele tenta pegar a pílula de cianeto que mantém consigo para cometer suicí-
dio em vez de ser capturado. Eu também arranco a pílula de sua mão. Ele grunhe, 
furioso, e me ataca com uma força sobrenatural. Nós lutamos, mas consigo levar 
vantagem, jogá-lo no chão e algemá-lo. “Adolph Hitler”, anuncio, “você está preso 
por crimes contra a humanidade.”

E é aí que a versão medalha de honra da fantasia termina e a imagem escurece. 
O que eu faria com Hitler? A emoção fica tão à flor da pele que mentalmente passo 
a usar a voz passiva, a fim de tomar certa distância da cena. O que seria feito com 
Hitler? É fácil imaginar, desde que eu me permita. Decepar sua espinha na altura do 
pescoço, deixando-o paralítico, mas com sensações. Arrancar seus olhos com um 
instrumento sem corte. Romper seus tímpanos, cortar sua língua. Mantê-lo vivo, 
en tu bado, num respirador. Imóvel, impossibilitado de falar, ver ou ouvir, capaz ape-
nas de sentir. Então injetar-lhe alguma coisa que provoque um câncer que infecte e 
crie pústulas em cada canto de seu corpo; que cresça cada vez mais até cada uma 
de suas células guinchar de agonia, até que todos os instantes pareçam uma infini-
dade passada no fogo do inferno. É o que deveria ser feito com Hitler. É o que eu 
gostaria que tivesse sido feito com Hitler. É o que eu gostaria de fazer com Hitler.

Alimentei inúmeras versões dessa fantasia desde a infância. Ainda faço isso às 
vezes. E quando realmente mergulho nela, meu coração acelera e fico ruborizado, 
com os punhos cerrados. Todos aqueles planos para Hitler, a pessoa mais perversa 
da história, a alma mais merecedora de punição.

Mas há um grande problema. Eu não acredito em alma ou em maldade, acho 

13302-Comporte-se-Cap 01 a 08 (4P).indd   913302-Comporte-se-Cap 01 a 08 (4P).indd   9 23/06/21   17:1123/06/21   17:11



0

que o termo “maligno” é mais adequado a um musical,* e não estou certo de que a 
punição deva ser um fator relevante para a justiça criminal. Só que há um problema 
em relação a isso também: eu realmente acho que algumas pessoas deveriam ser 
executadas, ainda que seja contra a pena de morte. Já apreciei muitos filmes toscos 
e violentos, apesar de defender um estrito controle de armas. E com certeza me 
diverti quando, em uma festa infantil, indo contra vários princípios vagamente for-
mados na minha cabeça, brinquei de guerrinha de laser e, escondido, atirei em es-
tranhos (quer dizer, me diverti até um adolescente cheio de espinhas me alvejar um 
milhão de vezes e depois ficar tirando sarro de mim, o que fez com que eu me 
sentisse inseguro e pouco viril). Ainda assim, ao mesmo tempo, conheço a maior 
parte da letra de “Down by the Riverside”,** além de saber em quais momentos 
você tem que bater palmas.

Em outras palavras, carrego um arranjo confuso de sentimentos e pensamen-
tos sobre violência, agressividade e competição. Assim como a maioria dos seres 
humanos.

Ou, explicando de uma maneira ainda mais óbvia: nossa espécie tem proble-
mas com a violência. Dispomos dos meios para criar milhares de cogumelos atômi-
cos; chuveiros e sistemas de ventilação de metrôs já disseminaram gases venenosos, 
cartas levaram anthrax, aviões de passageiros foram transformados em armas; estu-
pros em massa podem constituir uma estratégia militar; bombas explodem em 
mercados, crianças com armas massacram outras crianças; existem bairros onde 
todo mundo, dos entregadores de pizza aos bombeiros, temem por sua segurança. 
E há as formas mais sutis de violência: digamos, uma infância inteira de abusos, ou 
as consequências para uma população minoritária quando os símbolos da maioria 
exalam dominação e ameaça. Estamos sempre à sombra do perigo de ter outros 
seres humanos nos machucando.

Se tudo fosse apenas o jeito como as coisas são, a violência seria um problema 
fácil de abordar intelectualmente. Aids — sem dúvida uma má notícia — erradicar. 
Alzheimer — a mesma coisa. Esquizofrenia, câncer, desnutrição, fasciíte necrosan-
te, aquecimento global, meteoros atingindo a Terra — idem.

O problema, porém, é que a violência não entra nessa lista. Às vezes, não te-
mos nenhum problema com ela.

Este é um ponto central deste livro: não odiamos a violência. Odiamos e teme-

* Referência ao musical Wicked, da Broadway. (N. T.)
** Referência a uma tradicional canção gospel americana, muito usada nos protestos pacifistas contra 
a Guerra do Vietnã. “Vou abandonar minha espada e escudo à margem do rio/ Não vou mais estudar 
a guerra”, dizem os versos. (N. T.)
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mos o tipo errado de violência, aquela que ocorre no contexto errado. Porque a 
violência no contexto certo é diferente. Pagamos um bom dinheiro para vê-la em 
um estádio, ensinamos nossos filhos a revidar e nos orgulhamos quando, numa 
meia-idade já meio decrépita, conseguimos atingir o adversário com um desonesto 
tranco de cintura durante um jogo de basquete de fim de semana. Nossas conversas 
estão repletas de metáforas militares: nós reorganizamos as tropas quando nossas 
ideias são massacradas. Nossos times esportivos celebram a violência: Warriors, Vi-
kings, Lions, Tigers e Bears. Pensamos dessa forma até em áreas tão cerebrais quan-
to o xadrez: “Kasparov continuou pressionando por um ataque matador. Mais para 
o fim, teve de se opor a ameaças de violência com mais do mesmo”.1 Construímos 
tecnologias em torno da violência, elegemos líderes que se destacam nisso e, no caso 
de tantas mulheres, escolhemos como companheiros, de preferência, campeões no 
combate humano. Quando é o tipo “certo” de agressividade, nós adoramos.

É a ambiguidade da violência — o fato de podermos apertar o gatilho tanto 
como um ato hediondo de agressão quanto de amor abnegado — que é tão desafia-
dora. Como resultado, a violência sempre será uma parte da experiência humana 
profundamente difícil de entender.

Este livro explora a biologia da violência, da agressividade e da competição 
— os comportamentos e os impulsos por trás delas, os atos de indivíduos, grupos e 
Estados, e quando eles são bons ou ruins. É um livro sobre as formas como os seres 
humanos machucam uns aos outros. Mas é também um livro sobre as maneiras 
pelas quais as pessoas fazem o oposto. O que a biologia nos ensina sobre coopera-
ção, afiliação, reconciliação, empatia e altruísmo?

O livro tem uma série de bases pessoais. Uma delas é que, embora eu feliz-
mente tenha tido pouco contato com a violência ao longo da vida, esse fenômeno 
me apavora de verdade. Eu penso como um típico intelectualoide acadêmico: acre-
dito que, se eu escrever numerosos parágrafos sobre um assunto assustador e der 
palestras suficientes a respeito, ele vai desistir e acabará indo embora em silêncio. 
E que, se todos estudarem muito e assistirem aulas o bastante sobre a biologia da 
violência, conseguiremos até tirar uma soneca entre o leão cochilando e a ovelha. 
Assim é o delirante senso de eficácia de um professor.

Também há outra base pessoal para este livro. Sou, por natureza, muito pessi-
mista. É só me dar um tema e encontrarei um jeito de fazer com que as coisas des-
moronem. Ou talvez elas saiam maravilhosamente bem e, de algum modo, por 
causa disso, se tornem tristes e pungentes. É um saco, sobretudo para quem precisa 
conviver comigo. Mas, quando tive filhos, percebi que precisava conter essa tendên-
cia de vez. Então procurei indícios de que as coisas não estavam tão ruins. Comecei 
aos poucos, praticando com meus filhos: não chore, um tiranossauro nunca virá 
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comê-lo, é claro que o pai do Nemo irá encontrá-lo. À medida que eu aprendia mais 
sobre o assunto deste livro, surgia uma clareza inesperada: de que as esferas de ação 
dos seres humanos que machucam uns aos outros não são nem universais nem 
inevitáveis, e de que estamos obtendo alguns insights científicos de como evitá-las. 
Meu eu pessimista custou para admitir isso, mas há lugar para o otimismo.

a abordagem deste livro

Ganho a vida como um misto de neurobiólogo — alguém que estuda o cére-
bro — e primatólogo — alguém que estuda os macacos e os grandes primatas. 
Desse modo, este é um livro enraizado na ciência, sobretudo na biologia. E daí 
surgem três pontos importantes. Primeiro, não é possível começar a entender coi-
sas como agressividade, competição, cooperação ou empatia sem a biologia; digo 
isso tendo em mente um certo tipo de cientista social que acha a matéria irrelevan-
te e um tanto suspeita em termos ideológicos quando se trata de estudar o compor-
tamento social humano. Em segundo lugar, e não menos importante, você terá um 
problema tão grande quanto se contar apenas com a biologia; isso é dito tendo em 
mente uma espécie de fundamentalistas moleculares que acreditam que as ciências 
sociais estão fadadas a serem absorvidas pela ciência “de verdade”. E, em terceiro 
lugar, quando você terminar de ler este livro, verá que não faz mesmo nenhum 
sentido fazer uma distinção entre os aspectos de um comportamento que são “bio-
lógicos” e os que seriam descritos como, digamos, “psicológicos” ou “culturais”. 
Ambos estão entrelaçados por completo.

Entender a biologia envolvida nesses comportamentos humanos é importan-
te, claro. Mas, por azar, isso é infernalmente complicado.2 Quando se está interessa-
do na biologia por trás de como, por exemplo, os pássaros em migração se orien-
tam, ou do reflexo de acasalamento que ocorre nas fêmeas de hamster quando 
estão ovulando, essa é uma tarefa mais fácil. Mas não é nisso que estamos interessa-
dos. Pelo contrário, é no comportamento humano, no comportamento social hu-
mano e, em muitos casos, no comportamento social humano anormal. E é mesmo 
uma confusão, pois é um assunto que envolve a química do cérebro, hormônios, 
pistas sensoriais, ambiente pré-natal, experiências iniciais, genes, evolução — tanto 
biológica quanto cultural —, e pressões ecológicas, entre outros.

Como seria possível abordar todos esses fatores ao estudar o comportamento? 
Tendemos a usar uma determinada estratégia cognitiva ao lidar com fenômenos 
complexos e multifacetados, na qual desmembramos essas facetas em categorias, 
em compartimentos de explicação. Imagine que existe um galo perto de você e 
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uma galinha do outro lado da rua. O galo faz um sinal sexualmente convidativo que 
é irresistível para os padrões galináceos, e ela de imediato atravessa a rua para aca-
salar-se com ele. (Não sei bem se é assim que funciona, mas imaginemos que sim.) 
E então temos uma pergunta essencial para o ramo da biologia do comportamento: 
por que a galinha atravessou a rua? Se você é um psiconeuroendocrinologista, sua 
resposta será: “Porque os níveis de estrogênio em circulação na galinha atuaram em 
determinada parte do cérebro para torná-la receptiva a essa sinalização masculina”. 
Se é um bioengenheiro, a resposta será: “Porque o osso comprido da pata da gali-
nha forma um sustentáculo para a pélvis [ou algo assim], o que permite a ela mo-
ver-se rapidamente”. Se você é um biólogo evolucionista, dirá: “Porque, ao longo 
de milhões de anos, galinhas que responderam a tais gestos quando estavam férteis 
deixaram mais cópias de seus genes, portanto esse agora é um comportamento 
inato em galinhas”, e assim por diante, sempre pensando em categorias, em diferen-
tes disciplinas de explicação científica.

O objetivo deste livro é evitar esse tipo de pensamento categórico. Dispor os 
fatos em compartimentos de explicação limpinhos e bem demarcados tem suas 
vantagens — por exemplo, pode ajudá-lo a se lembrar melhor deles. Mas também 
pode destruir sua capacidade de pensar sobre os fatos. Isso porque, embora as fron-
teiras entre diferentes categorias sejam em geral arbitrárias, uma vez que qualquer 
fronteira aleatória exista, nós esquecemos que é arbitrária e ficamos impressiona-
dos demais com sua importância. Por exemplo, o espectro visível é um continuum 
de comprimentos de onda que vai do violeta ao vermelho, e é arbitrária a demarca-
ção das fronteiras entre os diferentes nomes de cores (por exemplo, o ponto em que 
enxergamos a transição entre azul e verde); como prova disso, diferentes idiomas 
delimitam de forma discricionária o espectro visível em pontos distintos ao dar 
nomes para suas cores. Mostre para uma pessoa duas cores mais ou menos pareci-
das. Se o limite entre os nomes dessas cores em seu idioma cair entre as duas indi-
cadas, ela irá superestimar a diferença entre ambas. Se elas costumam ser agrupadas 
na mesma categoria, o contrário se dá. Em outras palavras, quando você pensa de 
forma categórica, tem dificuldade de enxergar o quanto duas coisas são parecidas 
ou diferentes. Ao prestar atenção demais à localização das fronteiras, perde-se a 
noção do todo.

Portanto, oficialmente, o objetivo intelectual deste livro é evitar compartimen-
tos categóricos ao estudar a biologia envolvida em alguns de nossos comportamen-
tos mais complexos, mais até do que o de galinhas atravessando a rua.

Qual seria a alternativa?
Um comportamento acaba de ocorrer. Por que ocorreu? Sua primeira catego-

ria de explicação será neurobiológica. O que se passou no cérebro dessa pessoa um 
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segundo antes de ocorrer o comportamento? Agora, afaste-se para um campo de 
visão ligeiramente maior, sua próxima categoria de explicação, que surge um pouco 
antes no tempo. Que visão, som ou cheiro captados durante os segundos ou minu-
tos antes do ato ativaram o sistema nervoso para que se produzisse esse comporta-
mento? Então seguimos para a próxima categoria. Que hormônios agiram durante 
as horas ou dias anteriores a fim de modificar o grau de resposta desse indivíduo a 
estímulos sensoriais que acionassem o sistema nervoso para produzir o comporta-
mento? A essa altura, na tentativa de explicar o que aconteceu, você ampliou seu 
campo de visão e está considerando a neurobiologia e também o mundo sensorial de 
nosso ambiente, além da endocrinologia de curto prazo.

E você continua expandindo. Que aspectos ambientais nas semanas (ou anos) 
precedentes modificaram a estrutura e a função do cérebro dessa pessoa, e, portan-
to, alteraram a forma como ela respondia aos hormônios e aos estímulos ambien-
tais? Regressamos ainda mais, até a infância do sujeito, a seu desenvolvimento fetal 
e sua composição genética. E então ampliamos a visão para abranger elementos 
maiores que o indivíduo: de que modo a cultura delineou o comportamento das 
pessoas de seu grupo? Quais fatores ecológicos ajudaram a moldar essa cultura? 
Expandindo e expandindo até considerar eventos que ocorreram incontáveis milê-
nios antes e a evolução desse comportamento.

Certo, então isso representa um avanço: em vez de tentar explicar todo com-
portamento usando uma única disciplina — por exemplo: “Tudo pode ser explicado 
com o conhecimento deste único [faça sua escolha] hormônio, ou gene, ou aconte-
cimento na infância” —, trabalharemos com uma série de compartimentos discipli-
nares. Mas algo mais sutil vai acontecer, e esta é a ideia mais importante deste livro: 
quando você explica um comportamento a partir de uma dessas disciplinas, está 
evocando de forma implícita todas as outras — qualquer tipo de explicação é o pro-
duto final das influências que a precederam. E tem de funcionar assim. Quando 
você afirma: “O comportamento ocorreu por causa da liberação do composto neu-
roquímico Y no cérebro”, também quer dizer: “O comportamento ocorreu porque 
a alta secreção do hormônio X hoje de manhã elevou os níveis do composto neuro-
químico Y”. E também está dizendo: “O comportamento ocorreu porque o ambien-
te no qual essa pessoa foi criada tornou seu cérebro mais propenso a liberar o com-
posto neuroquímico Y em resposta a determinados tipos de estímulo”. E também 
está dizendo: “[…] por causa do gene que codifica para essa versão em específico do 
composto neuroquímico Y”. E se você já mencionou a palavra “gene”, também está 
dizendo: “[…] e devido aos milênios de fatores que moldaram a evolução desse gene 
em particular”. E assim por diante.

13302-Comporte-se-Cap 01 a 08 (4P).indd   1413302-Comporte-se-Cap 01 a 08 (4P).indd   14 23/06/21   17:1123/06/21   17:11



5

Não existem diferentes compartimentos disciplinares. Em vez disso, cada um 
deles é o produto final de todas as influências biológicas que o precederam, e irá 
influir em todos os fatores que irão sucedê-lo. Portanto, é impossível concluir que 
um comportamento é causado por um único gene, um único hormônio, um único 
trauma de infância, porque, no instante em que você evoca um tipo de explicação, 
está na verdade invocando todas elas. Sem compartimentos. Uma explicação “neu-
robiológica”, “genética” ou “de desenvolvimento” para um comportamento é uma 
simplificação, uma conveniência expositiva para poder abordar de forma provisória 
todo o arco multifatorial a partir de uma perspectiva específica.

Bem impressionante, né? Na verdade, talvez não. Quem sabe eu só esteja afir-
mando de forma pretensiosa: “É preciso pensar de maneira complexa a respeito de 
coisas complexas”. Uau, que revelação. E talvez o que eu esteja arquitetando em 
silêncio seja um espantalho frágil e presunçoso que diz: “Oh, nós iremos pensar de 
forma mais sutil. Não seremos enganados por respostas simplistas, não como esses 
neuroquímicos da escola da galinha-atravessando-a-rua, ou esses biólogos evolucio-
nistas e psicanalistas de frangos, todos vivendo em seus próprios e limitados com-
partimentos categóricos”.

É evidente que os cientistas não são assim. Eles são inteligentes. Entendem 
que precisam levar uma porção de ângulos em consideração. Por necessidade, sua 
pesquisa pode se concentrar num objeto restrito, afinal, há limites para a obsessão 
de uma pessoa. Mas eles sabem, é claro, que seus compartimentos categóricos par-
ticulares não são tudo.

Talvez sim, talvez não. Considere as seguintes citações de alguns cientistas de 
carteirinha. A primeira:

Deem-me uma dúzia de crianças pequenas saudáveis e bem formadas e o meu mundo 
específico para criá-las, e garanto escolher uma delas ao acaso e treiná-la para tornar-se 
qualquer tipo de especialista que eu quiser: médico, advogado, artista, comerciante, e, 
sim, até mendigo ou ladrão, sem levar em conta seus talentos, capacidades, inclinações, 
habilidades, vocação ou a raça de seus antepassados.3

Esse era John Watson, fundador do behaviorismo, por volta de 1925. O beha-
viorismo, com sua noção de que o comportamento é totalmente maleável, ou seja, 
que pode ser moldado em qualquer formato, desde que esteja no ambiente certo, 
dominou a psicologia americana em meados do século xx; iremos retornar ao beha-
viorismo e suas consideráveis limitações. A questão é que Watson foi patologica-
mente flagrado dentro de um compartimento que trata das influências ambientais 
sobre o desenvolvimento. “Garanto […] treiná-la para tornar-se qualquer tipo […].” 
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Ainda assim, não nascemos todos iguais, com o mesmo potencial, a despeito de 
como somos treinados.*4

Próxima citação:

A vida psíquica normal depende do bom funcionamento sináptico; e as perturbações 
mentais provêm do desarranjo das sinapses […]. É necessário alterar esses arranjos si-
nápticos e modificar os caminhos escolhidos pelos impulsos em sua passagem constan-
te, a fim de modificar as ideias correspondentes e forçar caminho por canais diferentes.5

Alterar arranjos sinápticos. Parece delicado. Pois é. Essas foram as palavras do 
neurologista português Egas Moniz, na época em que ganhou o prêmio Nobel, em 
1949, por seus avanços no ramo das leucotomias frontais. Aqui temos um indivíduo 
patologicamente confinado em um compartimento que trata de uma versão bruta 
do sistema nervoso. Afinal, bastaria ajustar essas sinapses microscópicas com um 
bom e velho picador de gelo (é assim que eram feitas as leucotomias, rebatizadas 
como lobotomias frontais, tão logo se tornaram uma linha de montagem).

E uma última citação:

A altíssima taxa de reprodução dos imbecis morais já foi estabelecida há tempos […]. 

Ao material humano socialmente inferior é permitido […] penetrar e por fim aniquilar 

toda uma nação saudável. Essa seleção para a tenacidade, o heroísmo, a utilidade social 

[…] deve ser levada a cabo por alguma instituição, de forma que a humanidade, na 

ausência de fatores seletivos, não seja arruinada por uma degeneração induzida pela 

domesticação. A ideia racial como base do nosso Estado já conquistou muito a esse 

respeito. Devemos — e deveríamos — confiar nos instintos saudáveis de nossos melho-

res homens e encarregá-los […] do extermínio de elementos da população repletos de 

escória.6

Esse era Konrad Lorenz, behaviorista animal, ganhador do Nobel, cofundador 
do campo da etologia (não mude de canal) e frequentador assíduo de programas 
televisivos sobre a natureza.7 Vovô Konrad, com suas bermudas austríacas e suspen-
sórios, escoltado por seus filhotes de ganso “estampados”,** também era um fanáti-

* Pouco depois de fazer esse pronunciamento, Watson abandonou o mundo acadêmico em decorrên-
cia de um escândalo sexual, e mais tarde ressurgiu como vice-presidente de uma empresa de publici-
dade. Você pode não conseguir moldar as pessoas para deixá-las do jeito que você quer, mas pelo 
menos pode moldá-las para comprarem uma quinquilharia inútil qualquer.
** No original, “imprinted”. Imprinting é um termo oriundo da psicologia e da etologia que se refere ao 
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co propagandista do nazismo. Lorenz filiou-se ao partido tão logo os austríacos 
começaram a ser aceitos e juntou-se ao Escritório de Políticas da Raça, trabalhando 
na triagem psicológica de poloneses com ascendência mista polonesa e alemã. Ele 
ajudou a determinar quem era alemão o suficiente para escapar da morte. Aqui 
temos um homem patologicamente atolado em um compartimento imaginário 
que trata de conclusões para lá de equivocadas sobre a função dos genes.

E esses não eram cientistas obscuros produzindo ciência de quinta categoria 
numa universidade de fundo de quintal. Eles estavam entre os mais influentes do 
século xx e ajudaram a definir quem nós educamos e como, quais males sociais 
julgamos corrigíveis e quando não devemos nos incomodar com eles. Esses cientis-
tas permitiram a destruição de cérebros de seres humanos sem a anuência deles. E 
ajudaram a implementar soluções finais para problemas que não existiam. Pode 
ser muito mais que mera questão acadêmica quando um cientista acha que o com-
portamento humano pode ser explicado em sua totalidade a partir de uma única 
perspectiva.

nossas vidas como animais e a versatilidade humana  
para a agressão

Portanto, temos um primeiro desafio intelectual, que é sempre pensar dessa 
forma interdisciplinar. O segundo é entender os seres humanos como hominoi-
deos, como primatas, como mamíferos. É isso mesmo: somos um tipo de animal. E 
será um desafio distinguir quando somos como qualquer outro animal e quando 
somos de todo diferentes.

Algumas vezes, somos, de fato, como qualquer outro animal. Quando assusta-
dos, secretamos o mesmo hormônio que um peixe subalterno ao ser atormentado 
por um valentão. A biologia do prazer envolve as mesmas substâncias químicas em 
nós e numa capivara. Os neurônios dos seres humanos e das artêmias funcionam da 
mesma forma. Coloque duas fêmeas de rato vivendo no mesmo lugar e em questão 
de semanas elas sincronizam seus ciclos reprodutivos e acabam ovulando com pou-
cas horas de diferença. Tente a mesma coisa com duas mulheres (como relatado em 
alguns estudos, mas não em todos), e algo parecido acontece. Chama-se efeito Wel-
lesley e foi demonstrado pela primeira vez em colegas de quarto da faculdade exclu-
sivamente feminina Wellesley College.8 E, quando se trata de violência, podemos 

aprendizado pré-moldado que ocorre em circunstâncias específicas. O conceito foi popularizado por 
Konrad Lorenz e seus estudos com gansos. (N. T.)
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agir da mesma forma que outros grandes primatas:* golpeamos, espancamos, ape-
drejamos e matamos com nossas próprias mãos.

Dessa forma, algumas vezes o desafio intelectual é compreender o quanto 
somos semelhantes a animais de outras espécies; em outros casos, é reconhecer 
como, apesar de a fisiologia humana guardar semelhanças com a de outras espé-
cies, nós a utilizamos de maneiras distintas. Ativamos a fisiologia clássica do alerta 
quando assistimos a um filme de terror. Incitamos uma resposta de estresse ao 
pensar acerca da nossa mortalidade. Secretamos hormônios relacionados aos cuida-
dos infantis e ao vínculo social, só que em resposta a um adorável bebê panda. E 
isso decerto se aplica à agressividade — utilizamos os mesmos músculos que um 
chimpanzé macho ao atacar um competidor sexual, mas para machucar alguém 
por causa de sua ideologia.

Por fim, às vezes a única forma de entender nossa condição humana é levar 
em conta apenas os seres humanos, pois as coisas que fazemos são únicas. Enquan-
to umas outras poucas espécies praticam o sexo não reprodutivo, somos os únicos 
que depois conversam sobre como foi. Construímos culturas baseadas em crenças 
sobre a natureza da vida e podemos transmitir essas crenças de geração em geração, 
mesmo entre indivíduos separados por milênios — pense em nosso best-seller mais 
perene, a Bíblia. Nesse sentido, podemos causar danos sem precedentes e que não 
exigem um esforço físico maior que apertar um gatilho, consentir com a cabeça ou 
olhar para o outro lado. Podemos ser passivo-agressivos, condenar com um elogio 
débil, interromper com desdém, expressar desprezo com uma preocupação condes-
cendente. Todas as espécies são únicas, mas nós somos únicos de formas bastante 
únicas.

Aqui vão dois exemplos de quão estranhos e singulares podem ser os seres 
humanos quando decidem se machucar ou cuidar uns dos outros. O primeiro en-
volve, bem, minha esposa. Estamos numa minivan com as crianças no banco de trás 
e ela ao volante. Então um completo imbecil nos dá uma fechada e quase provoca 
um acidente, de um jeito que deixa claro que não foi distração de sua parte, apenas 
egoísmo. Minha esposa buzina e ele mostra o dedo do meio. Estamos furiosos e 
indignados. Que-filho-da-mãe-onde-está-a-polícia-quando-precisamos-dela, e coisa 
e tal. E, de repente, minha esposa anuncia que iremos segui-lo, só para deixá-lo 
nervoso. Ainda estou fulo, mas isso não me parece a coisa mais prudente do mun-
do. Mesmo assim, ela se põe no encalço dele, colada na traseira do automóvel.

* No original, “apes”, os primatas da superfamília Hominoidea, que inclui gibões, orangotangos, gori-
las, chimpanzés e humanos. Ao longo do texto, usaremos “hominoideos” e “grandes primatas” como 
sinônimos. (N. T.)
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Depois de alguns minutos, o sujeito está dirigindo de forma esquiva, mas mi-
nha esposa continua em sua cola. Por fim, ambos os carros param num sinal verme-
lho, que sabemos que é bem demorado. Há outro veículo na frente do vilão. Ele 
não tem para onde ir. De repente, minha esposa apanha alguma coisa da divisória 
do banco da frente, abre a porta e diz: “Agora, sim, ele vai se arrepender”. Eu me 
adianto, num tom débil: “Ãhm, querida, você acha mesmo que é uma boa id…”, 
mas ela já está do lado de fora do carro, esmurrando a janela dele. Chego bem a 
tempo de ouvi-la dizer: “Se você é capaz de fazer algo tão ruim para outra pessoa, 
então provavelmente merece isto”, num tom de voz muito maldoso. Então ela ar-
remessa algo contra a janela. Volta para o carro gloriosa e triunfante.

“O que você jogou lá dentro!?”
Ela ainda não está falando. O sinal muda para verde, não tem ninguém atrás de 

nós e apenas ficamos parados. O malfeitor começa a piscar a seta de forma muito 
contida, faz uma curva devagar e segue em direção a uma rua paralela à velocidade 
de, sei lá, uns dez quilômetros por hora. Se fosse possível um carro parecer enver-
gonhado, este parecia.

“Querida, o que você jogou lá dentro, me diz?”
Ela deixa escapar um sorrisinho maligno.
“Um pirulito de uva.” Fico impressionado com sua entonação feroz e passi-

vo-agressiva: “… Você é um ser humano tão ruim e horrível que algo de muito 
erra do deve ter acontecido na sua infância, e talvez este pirulito ajude a corrigir 
esse problema só um pouquinho”. Esse cara vai pensar duas vezes antes de mexer 
de novo com a gente. Fiquei cheio de orgulho e amor.

E o segundo exemplo: em meados da década de 1960, um golpe militar de di-
reita derrubou o governo da Indonésia, instaurando a ditadura de Suharto, a “Nova 
Ordem”, que durou trinta anos. Na sequência do golpe, o governo patrocinou o 
expurgo de comunistas, esquerdistas, intelectuais, sindicalistas e cidadãos de etnia 
chinesa, resultando em meio milhão de mortos. Execuções em massa, tortura, vila-
rejos incendiados com seus habitantes dentro. O escritor V. S. Naipaul conta em seu 
livro Entre os fiéis: Irã, Paquistão, Malásia, Indonésia — 1981 que,9 quando estava na 
Indonésia, ouviu rumores de uma situação absurda: sempre que um grupo parami-
litar chegava para exterminar todas as pessoas em um determinado vilarejo, trazia 
consigo uma tradicional orquestra de gamelão. Mais tarde, Naipaul encontrou um 
impenitente veterano de um massacre e lhe perguntou sobre o boato. Sim, é verda-
de, nós levávamos músicos de gamelão, cantores, flautas, gongos, o serviço com-
pleto. Por quê? Por que vocês fariam isso? O homem pareceu perplexo e deu o que 
lhe parecia uma resposta óbvia: “Bem, para tornar tudo mais bonito”.
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Flautas de bambu, incêndio em vilarejos, a balística de pirulitos do amor ma-
terno. Nosso trabalho agora está delimitado: tentaremos entender o virtuosismo 
com que nós, seres humanos, nos machucamos ou cuidamos uns dos outros, e 
quão interligada é a biologia por trás de ambas as ações.
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