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A biologia do egoismo

SACARRAo, G. F.

Lisboa, Publicacoes Europa-America, 1981, 162 p.

Assinale-se antes de mais a oportunidade e raridade deste
trabalho nos meios cientificos portugueses. A «revolucao socio
biologica» ja arrancou ha mais de dez anos enos nossos meios
cientificos ainda aparece com ar de «coisa nova ».

A analise critica de urn experiente professor de Antropo
logia constitui urn elemento fundamental para lancar 0 debate.
Muitos nao terao visto neste estudo mais que urn serio a1erta
«<uma travagem a quatro rodas ») aos apressados entusiastas da
Sociobiologia. G . Sacarrao aponta justamente 0 sinal vermelho
para os extremismos de Burnet, e outros, pela logic a decor
rente das suas posicoes, atal catalogacao genetica dos indivi
duos, forma mais sofisticada, porque mais «cientifica», da
formalizacao moderna.

Mas a sociobiologia nao se pode limitar nem as suas
contrafaccoes nem as aplicacoes abusivas que dela facam . G.
Sacarrao nao pode deixar de reconhecer na obra de E . Wilson
(1975) «urn marco fundamental na historia da Biologia neste
seculo» (p . 31) precisamente por causa da notavel contribuicao
que traz ao «estudo das bases biologicas das sociedades ani
mais » (idem) . E Sacarrao afirma explicitamente que nao quer
retirar a E . Wilson esse merito, So que em parte esse merito e
de facto retirado a Wilson pela «Biologia do Egoisrno». Wilson
nao poderia deixar de escrever aquele capitulo sobre 0 Homem
(cap . 27 - Man. . from Sociobiology to Sociology, p . 547
-575) . Concorde-se ou discorde-se dele, a hipotese sociobio
logica nao poderia deixar de ser aplicada a especie humana sem
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o que nem seria hipotese e menos ainda cientifica. Regres
samos de algum modo it situacao de Darwin: a «Origem das
Especies - (1859) nao poderia escamotear 0 aparecimento e
evolucao da especie humana, mesmo que isso representasse
uma hipotetica ameaca aos dizeres biblicos ou it sociedade
estabelecida. Sabemos 0 que foi 0 escandalo da epoca; e
tambem como passado pouco tempo a «heresia- era digerida
pe lo sistema e 0 darwinismo servia de suporte «cientifico. para
justificar (vcientificamente», entenda-se) a miseria do proleta
riado britanico face aos «rnais aptos » que a seleccao natural
teria favorecido.

o que esta em causa (e que na «Biologia do Egoisrno
parece estar so entre parentesis) e a metodologia de investiga
cao a partir de uma hipotese cientifica. As aplicacoes (abusivas
no caso) sao acidentes historicos . Se isso e urn perigo, pois
sinalize-se 0 perigo mas nao se confirme ou infirme a hipotese
cientifica.

Por isso Wilson tinha que escrever 0 capitulo sobre 0

Homem que depois explicitou no livro «On human nature»
( 1978). Urn e outro sao tentativas (fracassadas?) de entendi
mento do que G. Sacarrao tambern tenta a sua maneira no
capitulo sobre a natureza humana (p. 132-158) e que tern aver
com a questao fundamental da articulacao natureza /cultura na
nossa especie. Fora de reduccionismos gratuitos e de oposicoes
binarias (jogo interessante mas que nao leva a nada) estao
ainda por explicar, em termos de ciencia, os mecanismos pelos
quais 0 Homem e por natureza urn animal cultural. Mais que
uma «biologia do egoismo», a hipotese sociobiologica pode
constituir urn passo importante para 0 esclarecimento desta
materia.
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