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RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva compreender as relações societárias, em precedência de um 

caráter biológico. O gênero humano, desde os primórdios da Humanidade, relaciona-se 

socialmente entre seus semelhantes, formando comunidades com determinados parâmetros 

culturais e normativos. Esse contrato social natural, em que a estratégia social foi entendida 

como favorável à sobrevivência nas condições do ambiente, é firmado entre as pessoas com 

suporte em processos específicos relacionais. Neste trabalho abordar-se de modo mais 

completo os processos cooperativos, analisando como a cooperação foi instrumento essencial 

na capacidade natural de a pessoa se comportar seguindo regramentos normativos, por uma 

via de mecanismos de prevenção a indivíduos não cooperativos. Com amparo nessas 

conclusões, observar-se-á como a Ciência Jurídica, efetivamente, é afetada no âmbito desses 

processos nas suas concepções de Direito Natural e Direitos Humanos. 

Palavras-Chave: Contrato Social Natural. Sociobiologia. Cooperação. Direito Natural. 

Direitos Humanos. 

 

 

 

 

  



7 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to understand the societal relations from a biological point of view. 

The human beings, since the beginning of humanity, form social relationships amongst 

themselves, creating communities with certain cultural and normative parameters. This 

natural social contract, where social behaviour was understood as a strategy for survival 

against different environmental conditions, is formed amongst men by specific relational 

processes. In this work, the cooperative processes will be discussed as a whole, analyzing 

if/how cooperation  was an essential tool in man's natural ability to behave following 

normative rules through mechanisms that prevent non-cooperative individuals. Based on the 

conclusions drawn from this analysis, an observation of how legal science is indeed affected 

by these processes, in the concerns of natural law and human rights, will also be made. 

Keywords: Natural Social Contract. Sociobiology. Cooperation. Natural Law. Human rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa examina a regulação social nos primórdios da Humanidade, no 

surgimento do Homo Sapiens, para entender a formação natural de regramentos desde as mais 

remotas sociedades humanas, demonstrando o alicerce biológico do brocardo jurídico ―ubi 

societas ibi jus‖. 

Uma premissa limita e define a ciência jurídica em sua essência: as relações 

sociais. O Direito existe quando definimos, seja por intermédio de uma figura estatal ou não, 

o objetivo de propiciar a convivência social, instituindo regulações, moldáveis de acordo com 

cada cultura e meio social. Ao decurso da história da Humanidade as mais diversas 

modalidades de ordenamentos vigoraram, tendo o Direito o papel de estabelecer condutas e 

prever sanções pelo seu descumprimento. 

Este ensaio procura entender de onde se origina a aptidão humana de estabelecer 

esses ordenamentos, relacionando tal premissa com a vida em sociedade. Com amparo nesse 

entendimento, é possível pensar em uma nova fundamentação para o Direito como aspecto 

também biológico do ser humano, levando em consideração os primórdios da vida humana e o 

surgimento efetivo da regulação nas sociedades. Essa temática é relevante, pois procura 

estender novas ópticas para a Ciência Jurídica, analisando a capacidade inata humana de 

comportar-se em conformidade com regramentos. Essa capacidade, de modo mais explícito, 

denota na humanidade uma aptidão em comportar-se cooperativamente, de modo a 

estabelecer, naturalmente, um primórdio do que entendemos como comportamento moral. 

Entendendo que a natureza humana possui também uma tendência à regulação quando dentro 

de um corpo social, é possível perceber a relevância do Direito para o próprio ser humano. A 

necessidade de buscar determinadas justificativas biológicas para comportamentos como a 

necessidade de normatização (em sentido amplo) de todos os grupos animais que se 

propuseram a viver em comunidade torna-se útil para entender o Direito atual. 

Tal projeto guarda coerência com a linha de pesquisa 3, do Programa de Pós-

Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará denominada ―Constituição, 

Sociedade e Pensamento Jurídico‖, considerando que tem a intenção de investigar uma 

fundamentação biológica para a regulação em sociedade. Essa proposta coaduna-se com a 

perspectiva de sociedade, tendo em vista que se louvar de pressupostos da Sociologia e da 

Sociobiologia para construção da pesquisa, e com pensamento jurídico, considerando que 

propõe um fundamento biológico para tal. A busca de uma justificativa moral proveniente dos 



11 

 

processos de seleção natural surgiu das aulas da cadeira de Epistemologia Jurídica ministradas 

no programa de pós graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará.   

O segundo capítulo, sequente à Introdução, aborda noções conceituais 

introdutórias necessárias para o desenvolvimento do trabalho. Como a primeira premissa a ser 

construída consiste em uma refundamentação da teoria do contrato social, partindo da Teoria 

da Evolução (ao entender que nossas tendências em viver em comunidade foram uma 

estratégia bem-sucedida para possibilitar a sobrevivência da espécie humana), é relevante para 

formular a investigação trazer os conceitos de contrato social, Estado de natureza na 

percepção dos contratualistas clássicos e, após, trabalhar os conceitos trazidos pelo estudo da 

Sociobiologia, que introduz essas noções de processos cooperativos possibilitadores da vida 

em sociedade como estratégia selecionada naturalmente e repassada para as gerações 

posteriores na constituição das sociedades humanas. Ou seja: transpondo o elemento da 

vontade humana, o contrato social tem um fundamento natural. 

Após essa discussão inicial, faz-se fundamental nos aprofundar nessas concepções 

que fundamentam a cooperação descritas ao final do capítulo 2: quais teorias fundamentam 

essa origem biológica dos processos cooperativos? Seria, essa, então uma raiz do que hoje é 

nomeado como Moral? Com o crescimento quantitativo das sociedades, como é possível 

ainda assim validar essas teorias da cooperação que estudaram sociedades bem menores, 

como as primeiras sociedades humanas? São perguntas que serão respondidas quando do 

desenvolvimento dessas teorias da cooperação, expressas no sumário. Finalizando esse 

capítulo, podemos concluir definitivamente o contrato social natural.  

Com supedâneo nas conclusões até então alcançadas, faz-se necessário posicionar 

essa discussão no âmbito prático da Ciência Jurídica. Com todos os alicerces construídos 

quanto ao aspecto da Moral e o seu possível fundamento biológico, é factível questionar: 

seria, então, esse um fundamento universal que justificaria os direitos humanos? Como essa 

compreensão modifica nossa percepção do que são direitos naturais? Essas são as indagações 

motivadoras do quarto e último capítulo, que tem como propósito geral entender quais seriam 

os desafios do Direito no enfrentamento dessa nova percepção. Aqui será também discutido o 

papel da cultura, essencial para a compreensão holística da abordagem que pretende justificar 

este experimento acadêmico stricto sensu. 

Desse modo, é possível estabelecer como objetivo geral desta demanda investigar 

a predisposição natural do ser humano a estabelecer regulamentos quando se propõe viver em 

sociedade. No percorrer de cada capítulo será possível analisar os conceitos de Direito e 

Sociedade e traçar um referencial destes a ser utilizado na pesquisa, discutir a origem da 
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moralidade humana, demonstrando as teorias que dissertam sobre a cooperação como 

estratégia evolutiva e demonstrar que o elemento da regulação existe desde a origem das 

sociedades humanas. 

 Para percorrer o caminho do processo científico, recorremos ao método 

hipotético dedutivo, partindo-se de premissas gerais para alcançar conclusões específicas no 

que diz respeito ao estudo do comportamento social humano em sua origem e sua 

consequente regulação natural, com pesquisa eminentemente qualitativa. 

Elegemos, a princípio, a tipologia jurídico-descritiva no que concerne aos 

conceitos de Direito e Sociedade, analisando sua formulação e, adotando, para tanto, a técnica 

de análise bibliográfica. Tal metodologia também é utilizada na feitura do terceiro segmento, 

em que são analisadas fontes evidenciando os comportamentos cooperativos como estratégias 

eleitas no âmbito da seleção natural. 

Posteriormente no quarto módulo utiliza-se da pesquisa jurídico-explicativa, 

levando em consideração todas as referências expressas e constituindo de modo mais 

contundente a natureza biológica da regulação no interior das estruturas sociais. Para tal fito, 

empregaremos o procedimento essencialmente bibliográfico. 

Na atualidade revelam-se cada vez mais relevantes os estudos provenientes dos 

processos de seleção natural, pois muitas das estratégias que marcam nosso modo de 

existência advêm de alguma diferenciação explicada evolutivamente. A própria sociabilidade, 

por exemplo, é um elemento presente em diversas espécies de macacos, marcando nesses 

animais uma ampla gama de estratégias específicas de comunicação e regulação que 

permitiram sua sobrevivência e desenvolvimento. 

Essa forma de se comportar comunitariamente demonstrou grande sucesso na 

escala evolutiva. Os chimpanzés, como espécie mais próxima do ser humano em termos 

genéticos, relacionam-se em bandos de algumas dúzias de indivíduos, firmando dentro dessa 

comunidade determinadas regulações, tais como as estruturas de hierarquia entre o macho 

dominante e os demais. Esses comportamentos regulatórios são instintivos nesses animais, 

portanto foram naturalmente selecionados.  

Desse modo, entendendo que o ser humano é também influenciado por sua 

herança genética, é válido perquirir as origens desse elemento proveniente da sociabilidade: a 

regulação. Para que fosse possível sobreviver em maiores agrupamentos tornou-se necessário 

estabelecer a limitação de determinadas condutas, como também, as devidas sanções em caso 

de descumprimento. Essa estratégia de sobrevivência nos leva a conclusão que, os primórdios 

do que futuramente constituir-se-ia como o Direito, tem raízes naturais biológicas. 
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Portanto, a crença que permeava contratualistas como Hobbes e Rousseau de que 

o homem antes da constituição do Estado vivia em um estado de natureza onde as relações 

sociais eram desreguladas não procede. Como será demonstrado, desde as primeiras relações 

do Homo sapiens as ordens sociais eram estruturadas com determinados regramentos. É 

relevante perceber que essa abordagem da origem do Direito concebe uma nova roupagem 

para o denominado ―Jusnaturalismo‖, entendendo que a naturalidade das regulações nas 

sociedades tem origem biológica.  

A pesquisa em análise tem como objetivo investigar, partindo dessa análise 

evolucionista, a raiz dessa tendência ao agrupamento em sociedade, e entender aonde se 

encontra o Direito, ou melhor, as raízes do Direito nos regramentos dentro desse 

agrupamento.  

A hipótese geral a ser investigada é de que os primórdios do que constitui o 

Direito na atualidade remontam a origem das organizações sociais, considerando que essa 

tendência a regulação foi selecionada naturalmente como melhor estratégia de sobrevivência 

dentro do processo evolutivo, desde os animais. Dentro dessa perspectiva geral, pretendemos 

inferir que: as sociedades menos complexas, ainda que desprovidas da instituição do Estado, 

também se regulam por processos jurídicos, pois da mesma forma estabelecem condutas 

protegidas pela ordem social e determinadas sanções em caso de descumprimento dos 

regramentos sociais firmados. Dessa forma, a cooperação, como estratégia evolutiva de 

sucesso, originou aspectos do que seria a moral dentro da espécie humana, dando suporte para 

que fosse possível viver em sociedade. A regulação normativa, primórdio do Direito, é 

também uma estratégia naturalmente selecionada para proporcionar a convivência em 

sociedade, existindo desde a origem do Homo sapiens. 
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2 SOCIEDADE E DIREITO: INTRODUÇÃO CONCEITUAL AO ESTADO DE 

NATUREZA 

2.1 Contornos iniciais quanto ao conceito de Sociedade 

 

O entendimento do que permeia o conceito de sociedade ultrapassou diversas 

percepções até a formulação metodológica do que constitui hoje o ramo das Ciências Sociais 

denominado ―Sociologia‖.  

Desde os primórdios da Filosofia, pensadores como Aristóteles
1
 tentam descrever 

o que é a sociedade e o que justifica a nossa existência dentro dessa modalidade gregária. 

Muito ainda se refletiu quanto aos conceitos conferidos à sociedade, de modo que, para esta 

investigação, delimitamos nessa evolução algumas premissas fundantes do que seria esse 

conceito, compreendendo as diferenças entre as concepções denominadas biológicas e 

históricas, bem como, seus pontos em comum. 

2.1.1 Herbert Spencer e a fundação da Escola Biológica 

 

Na tentativa de esclarecer os processos que levaram à formação da sociedade, 

Herbert Spencer lançou no livro Princípios da Sociologia (1876) suas investigações quanto às 

relações e organizações sociais. Influenciado pela Teoria Darwinista, consolidada no meio 

científico, Spencer lançou outra visão sobre a sociedade aplicando determinados princípios 

basilares da Biologia.  

Spencer intenta fundamentar os processos sociais por bases racionais objetivas, 

utilizadas tipicamente na Metodologia das Ciências Naturais. Desse modo, ao discutir o 

conceito de sociedade, o autor entende tratar-se de um grande organismo biológico, onde 

                                                 
1
 ―Assim, o homem é um animal cívico, mais social do que as abelhas e os outros animais que vivem juntos. A 

natureza, que nada faz em vão, concedeu apenas a ele o dom da palavra, que não devemos confundir com os sons 

da voz. Estes são apenas a expressão de sensações agradáveis ou desagradáveis, de que os outros animais são, 

como nós, capazes. A natureza deu-lhes um órgão limitado a este único efeito; nós, porém, temos a mais, senão o 

conhecimento desenvolvido, pelo menos o sentimento obscuro do bem e do mal, do útil e do nocivo, do justo e 

do injusto, objetos para a manifestação dos quais nos foi principalmente dado o órgão da fala. Este comércio da 

palavra é o laço de toda sociedade doméstica e civil. O Estado, ou sociedade política, é até mesmo o primeiro 

objeto a que se propôs a natureza'. O todo existe necessariamente antes da parte. As sociedades domésticas e os 

indivíduos não são senão as partes integrantes da Cidade, todas subordinadas ao corpo inteiro, todas distintas por 

seus poderes e suas funções, e todas inúteis quando desarticuladas, semelhantes às mãos e aos pés que, uma vez 

separados do corpo, só conservam o nome e a aparência, sem a realidade, como uma mão de pedra. O mesmo 

ocorre com os membros da Cidade: nenhum pode bastar-se a si mesmo. Aquele que não precisa dos outros 

homens, ou não pode resolver-se a ficar com eles, ou é um deus, ou um bruto. Assim, a inclinação natural leva os 

homens a este gênero de sociedade.‖ ARISTÓTELES. A política. Online. Disponível em: < 

http://lelivros.love/book/baixar-livro-a-politica-aristoteles-em-pdf-epub-e-mobi/>. Acesso em Março 2018, p. 

12. 
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várias das premissas aplicadas em fenômenos naturais são também observáveis no corpo 

social.  

Ao escrever Do progresso: sua lei e sua causa, Spencer assere a observação do 

crescimento da sociedade como uma constante que perpassa a passagem de sociedades 

homogêneas para sociedades heterogêneas. Nas de teor homogêneo, as pessoas desempenham 

no funcionamento social funções praticamente idênticas, a depender do seu gênero. Com 

esteio nessa organização societária, a evolução desse tipo começa a estabelecer-se com uma 

progressiva diferenciação entre governo e governados. Simultaneamente, outro fenômeno que 

indica esse progresso é o aparecimento de um culto religioso. O autor acentua que nesse tipo 

de sociedade é comum o chefe de governo ser também conectado ao que é entendido como 

divino, nascendo configurações de governo civil e religiosa, praticamente, ao mesmo tempo
2
.  

No decorrer da história, essa diferenciação nas sociedades passou a se aprofundar, 

ensejando estruturas cada vez mais complexas e constituindo uma organização política 

permeada por monarcas, ministros, lordes, departamentos administrativos e tribunais, dentre 

outros
3
. 

Para que a sociedade se faça heterogênea, é também característico o fato de que as 

funções de trabalho desempenhadas se diferenciem, bem como surjam expressões mais 

complexas da própria linguagem. Esses elementos, juntamente com os já expostos, denotam 

os processos que levam ao progresso de uma sociedade.  

Com supedâneo nesses pressupostos, Spencer dita a existência de uma lei 

universal que orienta todos esses processos de progresso. Para o autor, a percepção de 

progresso está conectada com a transição de um elemento que seria considerado homogêneo 

para um elemento heterogêneo. O processo guiador dessa lei universal é denominado como 

diferenciação, ou seja, o processo que rege a passagem de uma estrutura homogênea para uma 

estrutura heterogênea.  

Para tornar claro o que são esses processos da diferenciação, podemos utilizar o 

exemplo da complexificação da linguagem (passagem da língua oral para a escrita, por 

exemplo). Essas ações causam efeitos na organização social, tornando-a heterogênea. Do 

mesmo modo, como já citado, essa lei universal de evolução dos organismos
4
 é aplicável à 

                                                 
2
 SPENCER, Herbert. Do Progresso: sua lei e sua causa. Online. Disponível em: 

<http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/progresso.pdf > Acesso em 07 Març 2018, p. 32. 
3
 Ibidem, p. 33. 

4
 ―esta maneira de se multiplicarem os resultados que se observem em qualquer acontecimento atual, deve ter 

existido desde o princípio, e tanto nos grandes fenômenos do universo como nos mais insignificantes. (...) Desde 

já podemos ver que houve sempre na criação uma transformação incessante do homogêneo no heterogêneo, e 

que essa transformação ainda continua.‖ Ibidem, p. 61. 
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natureza em geral.  Foi possível para o autor aplicar essa mesma lei aos processos que 

ocorrem na superfície da terra, entendendo que contrações foram processos de diferenciação 

que levaram a crosta terrestre a tornar-se mais heterogênea quando apareceram em sua 

superfície os continentes e oceanos conhecidos atualmente
5
. 

Spencer, portanto, foi responsável por promover cientificamente uma visão para a 

sociedade que intentava concluir uma percepção universal de desenvolvimento com suporte 

numa heterogeneização. Essas leis determinadas eram observadas tanto em fenômenos 

naturais quanto nos de ordem social, de forma que o autor foi considerado fundador da Escola 

Biológica. 

A escola em questão foi marcante nas ciências sociais, considerando que, a partir 

das premissas spencerianas de que a sociedade assemelha-se a um organismo biológico, foi 

possível estabelecer um fomento metodológico à sociologia, com endosso em teorias de 

grande alcance na época como a seleção natural de Darwin. 

Embora o autor tenha desvendado perspectivas comparativas que contribuíram 

para o desenvolvimento das ciências sociais, suas premissas teóricas acabaram por dar 

fundamento a uma corrente denominada como ―Darwinismo Social‖. Essa corrente teórica 

entendia que elementos da teoria darwiniana eram aplicáveis à existência em sociedade, 

instaurando um determinismo em fatores como razão, religião e moralidade
6
.  

Spencer, como um dos nomes desse movimento científico, ao discorrer quanto o 

processo de complexificação das sociedades, acabou por incitar um discurso que partia da 

premissa de que sociedades ―mais complexas‖ (ou seja, as sociedades modernas) estariam 

melhor adaptadas e a frente no processo evolutivo em comparação com sociedades indígenas, 

por exemplo, consideradas selvagens
7
. O autor, identificado como grande liberal, em seus 

escritos também fundamentou que políticas sociais impedem o natural desenrolar dos 

                                                 
5
 ―Enquanto a crosta da terra foi muito delgada, as rugas produzidas pelas suas contrações seriam muito 

insignificantes e os espaços entre elas adaptar-se-iam facilmente ao esferoide de liquido interno, pelo que a água, 

ao condensar-se nas regiões árticas e antárticas, se distribuiria igualmente. Mas desde que a crosta, adquirindo 

mais espessura, aumentou proporcionalmente em resistência as linhas de fratura nela produzidas, de quando em 

quando, deveriam tornar-se cada vez mais separadas; a superfície intermédia adaptar-se-ia ao núcleo com menos 

uniformidade, e, desde modo, apareceriam áreas mais extensas de terra e água. [...] Nesta experiência se vê 

claramente como, à medida que a camada sólida da terra se tornou mais espessa, tiveram de ser maiores as áreas 

de elevação e depressão. Em lugar de ilhas, espalhadas mais ou menos homogeneamente num mar que tudo 

envolve, apareceria gradualmente a distribuição heterogênea de continentes e oceanos que hoje conhecemos.‖ 

SPENCER, Herbert. Do Progresso: sua lei e sua causa. Online. Disponível em: 

<http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/progresso.pdf >. Acesso em 07 Març 2018. p. 65-66. 
6
 HAWKINS, Mike. Social Darwinism in European and American thought, 1860-1945: nature as model and 

nature as threat. New York: Cambridge University Press, 1997.  p. 31.  
7
 Ibidem. p. 91-93. 
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processos de competitividade na sociedade, de modo que os melhor favorecidos eram 

responsabilizados por prover os não favorecidos
8
. 

Esse movimento foi prejudicial no desenvolvimento metodológico das ciências 

sociais e ainda forneceu suporte teórico para ideologias de exclusão, fomentando debates 

acerca de superioridade étnica e social. De modo que, no decorrer das teorias sociológicas 

seguintes, sempre houve grande cuidado ao relacionar quaisquer premissas biológicas ao 

desenvolvimento social.  

Como consequência desse movimento e em contraposição a tentativa de instaurar 

pressupostos biológicos na sociologia, Dilthey em sua teoria sociológica introduziu a análise 

histórica e cultural como fonte primária para o entendimento da dinâmica social.  

2.1.2 Diltheley e a revolução no método das ciências espirituais 

 

Wilhelm Dilthey (1833-1911) publicou, no ano de 1883, o revolucionário livro 

Introdução às Ciências Humanas, dando ensejo a um novo modo de entender o estudo e a 

pesquisa das Ciências Sociais. Para Dilthey, as Ciências Espirituais
9
 não foram plenamente 

compreendidas por Herbert Spencer. Muito embora os autores tenham se preocupado em 

encarar as Ciências Sociais como sério objeto de estudo, estabelecendo assim um alicerce 

efetivo para iniciar uma visão técnica para a problemática histórico-social
10

, Dilthey entende 

que não foi construído com o devido zelo científico o caminho de associação das Ciências do 

Espírito com as Ciências Naturais. Para tanto, seria necessário que ―eles iniciassem os seus 

trabalhos pela sondagem arquitetônica descomunal, constantemente ampliada por acréscimos, 

do edifício das ciências humanas, um edifício que sempre pode ser modificado internamente e 

que surgiu paulatinamente através de milênios
11

‖. Para o autor, as Ciências Humanas não 

partem de um pressuposto de constituição lógica, assim como as Ciências da Natureza. Para 

                                                 
8
 ―O darwinismo social de Spencer foi exibido na explicação que ele deu para as subclasse e em sua 

interpretação de seu provável impacto na evolução futura. [...]. Quanto ao segundo, Spencer previu que o bem-

estar coletivo reduziria o autocontrole, mitigando os efeitos de ter um grande número de filhos. Através da 

preservação artificial desses filhotes impróprios, a sociedade impôs um ônus desnecessário a seus membros bem-

sucedidos, que tinham de apoiar os devassos e seus descendentes, bem como suas próprias famílias. Assim, não 

apenas os inaptos não estavam mais expostos aos rigores da sobrevivência dos mais aptos, mas seus números 

crescentes inundariam os indivíduos superiores‖ (tradução livre). HAWKINS, Mike. Social Darwinism in 

European and American thought, 1860-1945: nature as model and nature as threat. New York: Cambridge 

University Press, 1997. p. 95. 
9
 Correspondem às Ciências Sociais, Humanas.  

10
 DILTHEY, Wilhelm. Introdução às ciências humanas – tentativa de uma fundamentação para o estudo da 

sociedade e da história. Trad. de Marco Antônio Casanova. Rio de. Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 36. 
11

 Ibid., p. 37 
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que seja possível analisar as Ciências do Espírito é necessário partir de um pressuposto 

histórico, analisando as vivências no próprio horizonte humano. 

A sociedade, nesse viés, é composta por toda a realidade efetiva histórico-social. 

Esse complexo de relações é, ao mesmo tempo, objeto de estudo e móvel fático de vivência e 

formação do ser humano, e é essa a premissa que distingue a relação da pessoa com a 

Sociedade e a Natureza. Conforme o autor: 

 

A natureza é muda para nós. É somente o poder de nossa imaginação que derrama 

um brilho de vida e interioridade sobre ele. (...) A natureza nos é estranha. Pois ela é 

para nós apenas um fora: ela não é nada interior. A sociedade é nosso mundo. 

Convivenciamos o jogo das ações recíprocas nela, com toda a força do nosso ser, 

uma vez que percebemos em nós mesmos desde dentro, na mais viva inquietude, os 

estados e forças a partir dos quais seu sistema se constrói. Somos obrigados a 

controlar a imagem de ser estado em juízos de valor sempre móveis, transformando-

a ao menos em representação com impulso volitivo que nunca se aquieta
12

. 

  

As Ciências do Espírito partiram precisamente da consciência humana sobre suas 

atividades sociais e consequente reflexão quanto às condições dessa mesma atividade. A partir 

daí surgiram as mais diversas elaborações, tais como a Gramática, a Ética e a Jurisprudência, 

sendo necessário observar a historiografia
13

 para entender esses fenômenos de modo 

panorâmico. 

 

2.1.3 Fernand Tonnies: sociedades e comunidades 

 

Tonnies publicou, em 1887, sua principal obra Comunidades e Sociedades, 

partindo precisamente dessa distinção conceitual como pressuposto para entender as 

elaborações sociais. Tonnies identifica um elemento primordial na Humanidade: a vontade. 

No princípio, em que as interações tinham finalidades definidas pela auto-preservação, 

nutrição e reprodução, o autor entende essa vontade como ―vontade natural‖. Na medida em 

que o elemento da vontade humana se complexifica, porém, de acordo com suas relações, esse 

elemento da vontade passa a operar a partir de deliberações racionais, sendo, nesse modo, 

denominado como ―vontade arbitrária‖.  

                                                 
12

 DILTHEY, Wilhelm. Introdução às ciências humanas – tentativa de uma fundamentação para o estudo da 

sociedade e da história. Trad. de Marco Antônio Casanova. Rio de. Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 51. 
13

 DILTHEY, W. Psicologia e compreensão: Ideias para uma Psicologia Descritiva e Analítica. Edições 70, 

2002, p. 7. 
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 O elemento da vontade é essencial no sistema de Tonnies para delimitar que 

tipo de relação social está sendo observada, bem como suas modalidades de organização 

moral e institucional.  A vontade social consiste no elemento primário de intervenção do ser 

humano em todas as suas relações. À medida que esse elemento se torna mais complexo, as 

relações sociais mudam inteiramente a maneira de organização do meio como um todo. Com 

base nessa visão, Tonnies constrói dois conceitos organizacionais que são a comunidade e a 

sociedade. 

 No conceito de comunidade, entendido como algo natural, presente inclusive nos 

animais
14

, vigoram as relações entre vontades naturais. A comunidade é como um ente 

orgânico, produzido com relações de alta proximidade e consenso de vontades; como as 

relações entre mãe e filho, entre irmãos e entre marido e mulher. Essas três interações definem 

para o autor as noções embrionárias de comunidade, denominadas como comunidades de 

sangue. Os entes comunitários possuem relações de compreensão (expostas, a principio, pelo 

próprio compartilhamento de uma língua para comunicação) e concórdia (a expressão de uma 

vontade geral comum). Esses elementos dão ensejo a outras aproximações comunitárias 

maiores do que as embrionárias, como a aproximação espacial e a aproximação espiritual, 

sendo cada uma dessas interações consequência da anterior, e todas juntas constituem o que é 

a comunidade. 

Já quanto à sociedade, o autor defende uma visão de agregamento artificial e 

mecânico, em que as vontades individuais estão sobrepostas no meio social em constante 

estado de tensão: ―[...] enquanto que na comunidade estão unidos, apesar de toda separação, 

na sociedade estão separados, apesar de toda ligação
15

‖. As relações dentro de uma sociedade 

definem-se a partir de trocas de interesses mútuos entre os indivíduos, sendo essa vontade de 

troca em comum definida e regulada por um contrato. Tais permutas podem ser de objetos, 

como também de serviços específicos, definindo uma relação temporária entre as pessoas 

enquanto for benéfico para as partes. Consoante Tonnies, 

 

A sociedade, portanto, pela convenção e pelo direito de um agregado, é 

compreendida como uma soma de indivíduos naturais e artificiais, cujas vontades e 

domínios se encontram em associações numerosas, mas que permanecem, 

entretanto, independentes uns dos outros e sem ação interior recíproca
16

. 

 

                                                 
14

 ―Comunidad en general la hay entre todos los seres orgânicos: comunidade racional humana, entre los 

hombres.‖ TONNIES, Fernand. Comunidad y Sociedad. Buenos Aires: Losada, 1887, p. 45.  
15

  TONNIES, Fernand In: FERNANDES, Florestan (org). Comunidade e sociedade: leituras sobre problemas 

conceituais, metodológicos e de aplicação. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1973, p. 106. 
16

 Ibid., p. 113. 
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Portanto, com amparo nessas considerações, é possível perceber que o autor 

define nas relações comerciais o começo de uma ruptura das estruturas comunitárias, tirando a 

perspectiva da pessoa de dentro da comunidade para seu exterior, transformando a vontade 

natural em arbitrária. Essa vida em sociedade encontra em seus desdobramentos a necessidade 

de regulação de uma figura estatal.   

Nas tentativas conceituais até então expressas percebemos um conflito entre uma 

análise da sociedade, pressupondo-se a naturalidade das relações, com a tentativa de 

estabelecer leis universais para o entendimento dessas interações sociais (como exposto por 

Spencer e Tonnies), partindo de um historicismo, que leva em consideração as variantes da 

práxis social inserida em um âmbito multifacetário que só pode ser compreendido sobre uma 

visão histórica. Essas duas correntes marcavam o meio científico quando Èmile Durkheim 

propôs o próprio conceito de sociedade 

 

2.1.4 Durkheim e a sistematização das Ciências Sociais: solidariedade mecânica e 

orgânica 

 

Para estabelecer o que seriam as organizações sociais, Durkheim parte de dois 

conceitos essenciais: a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. A primeira é 

característica de grupos sociais que denotam formatos mais simples, conforme o autor. Tais 

grupos demonstram uma intensa coesão social, mostrando um conjunto de crenças e 

sentimentos comuns, denominado como consciência coletiva
17

.  

Para o cientista, tais sociedades são regidas por uma justiça repressiva difusa por 

todo o corpo social, ou seja, todos os membros da sociedade são encarregados de proteger 

essa consciência coletiva de maneira direta ou indireta, não havendo um órgão forte 

centralizador dessas questões. O indivíduo nesse tipo de sociedade onde vigora a 

solidariedade mecânica é indiferenciado, considerando a homogeneidade e semelhanças 

típicas desse tipo de organização social. 

Ocorre que à medida que esse tipo de sociedade começa a crescer em número, 

essas relações vão se tornando mais complexas e naturalmente se intensifica uma divisão das 

funções sociais e especialização de pessoas no desempenho da sua função determinada. Essas 

relações vão acentuando um alto grau de interdependência entre os indivíduos. 

                                                 
17

 DURKHEIM, Émile. Da divisão social do trabalho. São Paulo: Martins fontes, 1999, p. 50. 
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Quando o corpo social complexifica-se dessa maneira, Durkheim entende que 

começa a vigorar um novo tipo de solidariedade: a solidariedade orgânica.  Essa solidariedade 

consiste em um desdobramento da divisão do trabalho e consequente diferenciação de funções 

dentro de uma sociedade. O autor compara essa organização ao corpo de um animal: da 

mesma forma que cada órgão contribui com sua especificidade para o bom funcionamento do 

organismo como um todo, a sociedade que compartilha desse tipo de solidariedade se 

fortalece na medida em que melhor executada essa individuação das partes por meio da 

divisão do trabalho.
18

 Aqui predomina a tendência em constituírem-se órgãos cada vez mais 

especializados para gerenciar os conflitos sociais e proteger a esfera da personalidade de cada 

qual, altamente reconhecida nesse tipo de sociedade.
19

 

Interessante é observar que, nos contornos dos conceitos estabelecidos por 

Durkheim, os regramentos sociais existem sempre, permeando a existência da sociedade e 

influenciando diretamente no seu formato de organização. Enquanto nas sociedades onde 

vigora a solidariedade mecânica há uma justiça repressiva, denominada pelo autor como 

violenta e difusa; nas sociedades de solidariedade orgânica, em consequência da própria 

diferenciação social, existem órgãos deliberativos específicos que tratam da observância 

desses regramentos, predominando uma sanção restitutiva que ―[...] não é expiatória, mas se 

reduz a uma simples restauração‖
20

. 

Para o autor em análise a sociedade é um evento de origem eminentemente 

humana dotado de finalidade própria. Portanto, em oposição ao discurso natural expresso por 

Spencer e Tonnies, Durkheim posiciona a sociedade como ente suprabiológico. 

 

2.2 Conceito de Sociedade: pontos de conexão entre os autores abordados 

 

Com suporte nas perspectivas citadas no entendimento de cada autor sobre o que é 

sociedade, propomos, desde agora, entender quais pontos distanciam e conectam essas 

percepções, extraindo o que seria comum aos distintos parâmetros eleitos por parte de cada 

teórico no conceito de sociedade.  

As primeiras teorias relatadas foram escolhidas para o este trabalho com o intuito 

de mostrar o conflito que as correntes biológicas travaram durante muito tempo com as 

correntes históricas de surgimento e desenvolvimento social, bem como entender os possíveis 

                                                 
18

 DURKHEIM, Émile. Da divisão social do trabalho. São Paulo: Martins fontes, 1999, p. 109. 
19

 Ibid., p. 87. 
20

 Ibid., p. 85. 
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pontos de diálogo entre percepções tão distintas de como se portariam as relações sociais. 

Para isso, foram escolhidos dois clássicos autores que remontam a essa constituição entre 

essas distintas abordagens do conceito de sociedade: Spencer e Dilthey. 

No conflito estabelecido, cada corrente específica tentou trazer contribuições a 

com base no viés entendido. Quando analisamos a percepção de W. Dilthey, entendemos que 

grande foi a preocupação do autor em desconstruir os preceitos universais lógicos que se 

tornaram base para o entendimento das Ciências Humanas. Esses preceitos, firmados por 

Spencer, nada mais foram do que uma tentativa de tornar as Ciências Sociais um saber 

reconhecido dentro dos parâmetros lógicos objetivos propostos como fundamentais às teorias 

científicas da época.  

 O conflito entre as percepções históricas e biológicas, na verdade, encontra neste 

trabalho um ponto de conexão. Do mesmo modo que é possível atribuir à sociedade uma 

forma natural, cuja existência ocorre de modo instintivo na organização social humana, a essa 

mesma compreensão também cabe uma análise histórica. Cada parâmetro desenvolvido na 

história de uma sociedade carrega uma parte importante da constituinte desse conceito, de 

modo que não é possível ignorar sua influência. Esses parâmetros dizem respeito, em 

especial, ao acervo cultural de uma sociedade, e esse aspecto possui intensa relação com as 

relações biológicas naturais ocorrentes dentro de uma organização social, conforme veremos 

nos capítulos adiante.  

É possível observar que, dentre os autores citados, sempre há uma dicotomia 

firmada em seus conceitos para definir as relações sociais. Sejam as sociedades homogêneas 

ou heterogêneas apresentadas por Spencer, as comunidades e sociedades relatadas por 

Tonnies ou a solidariedade mecânica e orgânica refletidas por Durkheim, depreende-se 

sempre essa relação entre organizações menores e menos complexas, tornando-se 

organizações maiores e mais complexas. Essa dicotomia conceitual firmada por esses autores 

é interessante para o objetivo do trabalho, na medida em que a esta pesquisa procura 

investigar também as primeiras demonstrações de organização entre os homens.  

A preocupação de tantos autores em definir essa mudança na sociedade é um 

grande instrumento teórico que fomenta esses processos de complexificação. De fato, tais 

processos fizeram parte da nossa história enquanto espécie, e esse entendimento parte desde a 

formulação do próprio conceito de sociedade. Analisando as abstrações descritas, é possível 

apreender também que os processos de comunicação dentro de cada um dos conceitos em 

dicotomia apresentados por parte de cada autor tem a tendência de se tornarem mais 

complexos. Por exemplo, quando a comunidade torna-se sociedade e o indivíduo passa a ser 



23 

 

regido por uma vontade deliberativa e também racional, processos específicos facilitadores da 

comunicação entre esses entes precisam ser criados, como o citado contrato. Esses processos 

que intentam possibilitar a comunicação e funcionamento da sociedade é o que denominamos 

como complexificação. 

Ainda que essa mudança em específico não seja objeto de estudo deste ensaio, é 

importante entender essa passagem para o padrão das organizações societárias atuais dentro 

da história da Humanidade. Em algum momento, essas organizações foram ligadas por laços 

de parentesco e por relações de maior homogeneidade e finalidade comum. Esse começo de 

organização dessas relações, definido por Spencer como sociedade homogênea, por Tonnies 

como comunidade e por Durkheim como sociedade de solidariedade mecânica são aqui nosso 

objeto de investigação. 

Interessante também notar que a tentativa de Herbert Spencer em estabelecer 

premissas biológicas para o pensamento social, organizando uma perspectiva de progresso 

como causa geral de evolução da sociedade atrelada a leis biológicas universais, de certo 

modo será mais bem desenhada através de teorias como a sociobiologia; abordada em outro 

momento no presente trabalho.  

Nesse entendimento do que compreendemos constituir o conceito de sociedade, 

nesse momento da pesquisa, faz-se necessário firmar quais processos constituem a sociedade 

e firmam as relações entre seus membros. Esses processos serão posteriormente fundamento 

importante para compreender como essas relações dentro de uma sociedade se organizam de 

modo a constituir uma determinante para a capacidade humana de comportar-se de acordo 

com normas jurídicas. 

2.3 Dos Processos Sociais 

 

Nessa dinâmica social mostrada convivem as mais diversas interações, que 

decorrem da participação de pessoas para estabelecer as relações e mudanças sociais. Essas 

interações são denominadas pela Sociologia como ―processos sociais‖. Dentre os processos 

existentes focaremos nos derivados de ações de comunicação, de modo que podemos 

classificá-los em uma perspectiva coesiva ou disjuntiva, divisão específica que será melhor 

investigada mais à frente. 

 

2.3.1 Processos Coesivos: cooperação, acomodação e assimilação 
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Processos coesivos, como enseja entender o próprio nome, são aqueles que 

permeiam interações de caráter positivo, em que as partes envolvidas passam por inter-

relações integrativas, que proporcionam unidade entre elas.  

O primeiro processo a ser abordado é a cooperação. Partindo das relações sociais, 

inúmeros são os interesses de cada indivíduo, de modo que, por vezes, se faz necessário, para 

alcançar um objetivo comum, que se fundamentem na cooperação. Esta, portanto, parte da 

interação de duas ou mais pessoas que perseguem um fim comum e, para alcançá-lo, atuarão 

em conjunto
21

.  

No âmbito de uma organização social, torna-se claro que esse processo em 

específico é bastante relevante na explicação das relações e mudanças na sociedade. 

Pressupondo que cada indivíduo desempenha no corpo social funções específicas, a 

cooperação permite a junção dessas especialidades para uma finalidade comum, ressaltando 

os laços de interdependência dos membros da sociedade.  

A cooperação pode ser temporária, contínua, direta ou indireta. Quando 

temporária, constitui um fim comum específico, que será atingido com o processo cooperativo 

empregado em um determinado espaço de tempo. Quando contínua, comporta-se do modo 

oposto: não há espaço de tempo delimitado para obtenção do fim. A cooperação direta diz 

respeito à realização de um mesmo trabalho, de modo que suas funções na persecução desse 

objetivo são semelhantes e complementares. Quando se trata da cooperação indireta, ainda 

que haja contribuição entre os indivíduos mutuamente, não há a realização de trabalhos 

semelhantes. Um exemplo de cooperação indireta é o de um advogado que, para prestar 

adequadamente seus serviços, precisa contar com o engenheiro de trânsito da cidade onde 

reside. 

Já o processo de acomodação ocorre quando as pessoas agem conjuntamente para 

diminuir conflitos, ou mesmo eliminá-los, definindo um outro modo de organização social
22

. 

Esse ajustamento que propõe a acomodação não diz respeito a caracteres internos, como 

crenças, mas sim a aspectos externos ao comportamento. Portanto, quando um grupo 

minoritário dentro de uma organização social passa a comportar-se de modo divergente ao seu 

acervo sociocultural para acomodar-se às estruturas da sociedade em que vive, dá-se então o 

processo de acomodação. 

Nos processos de assimilação, partimos de um pressuposto diferente: existem dois 

grupos que não partilham desses valores internos, exemplificados como as crenças, mas que 
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passam a aceitar essa diferença, adquirindo esses padrões que a princípio poderiam ser 

considerados distintos
23

. Desse modo, a assimilação reporta-se a um processo mais complexo 

de verdadeira aquisição recíproca de valores e práticas entre os grupos que participam dessa 

interação.  

 

2.3.2 Processos Disjuntivos: competição e conflito 

 

Do mesmo modo em que determinadas pessoas dentro dos processos sociais 

perseguem causas em comum e utilizam-se de meios como a cooperação para atingir seus 

fins, existem também processos específicos que provocam uma interação negativa, ou seja, de 

distanciamento. Esses processos são denominados como disjuntivos ou dispersivos. Dois 

modos disjuntivos são observados nas sociedades: a competição e o conflito. 

A competição deriva de uma necessidade, que, para ser atingida, precisa passar 

por algum critério na sociedade, de modo a tornar o processo seletivo. Essa seleção dá origem 

à competição
24

. Os agentes, com suas distintas capacidades, lançam-se para suprir 

determinadas necessidades que também são buscadas por outros, mas que pela certeza de que 

nem todos alcançarão o fim comum não cabe a via cooperativa. Válido é ressaltar que a 

competição é promovida de modo impessoal e tem regramento próprio, seja implícito ou 

explícito. 

Quando o processo de competição passa a virar-se especificamente contra um ou 

mais indivíduos, onde as partes lutam entre si para alcançar seus propósitos e impõem 

obstáculos para impedir o outro de atingir sua finalidade, trata-se não mais de uma 

competição, mas sim de um conflito.  

A hostilidade é elemento essencial na compreensão desse processo disjuntivo, 

pois, quando se trata de processos de competição, não há que se falar nessa pessoalidade 

consciente direcionada a obstruir a outra parte na obtenção de sua finalidade. Essa hostilidade 

ocorre porque, quando se aborda o conflito, uma parte não poderá atingir sua finalidade caso a 

outra a atinja.   

Dentro do conceito de conflito, existem diversas manifestações práticas que o 

contemplam. Podemos exemplificar a rivalidade, que abarca conflitos envolvendo ciúmes e 

antagonismos. O debate, que diz respeito a uma divergência entre opiniões de duas ou mais 
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pessoas. A discussão, a seu termo, se constitui como um debate acalorado, com um maior 

nível de hostilidade entre as partes. O litígio, que corresponde a uma questão judicial entre 

partes que procuram interesses contrários no processo. A contenda, que compreende uma 

efetiva disputa física entre grupos ou indivíduos com concepções diferentes, e, por fim, as 

guerras, que fazem parte de um grande processo conflituoso entre nações, grupos éticos, 

religiosos ou mesmo nacionais
25

.  

Quando levados ao extremo, esses processos conflituosos podem repercutir em 

situações de extrema violência, opressão e exclusão. Esses processos, quando se direcionam a 

grupos sociais, políticos, éticos, nacionais ou religiosos, constituem o que denominados como 

terrorismo, que conforma uma nova maneira de processo social.  

Os processos sociais nos levam a compreender como se dão as relações em 

sociedade, de modo que, a partir dos conceitos já explicitados do que são sociedades, faz-se 

necessário aprofundar-se um pouco mais nas premissas até então construídas para que se 

chegue ao objetivo de compreender a origem natural societária, bem como, do elemento da 

regulação. Portanto, a partir de então delongar-nos-emos nas teorias de origem das sociedades 

partindo de um viés sociológico.  

 

2.4 Teorias de Origem das Sociedades 

 

Na medida em que percorremos algumas variações do conceito de sociedade, faz-

se necessário entender quais premissas fundamentaram no pensamento filosófico a origem 

dessa organização. Esta pesquisa tem como fito investigar a capacidade do homem de 

comportar-se normativamente desde suas primeiras organizações sociais, de modo que 

entender de onde surgiram essas organizações torna-se alicerce essencial para construção e 

posterior desconstrução desses conceitos.  

 

2.4.1 Aristóteles e a concepção orgânica 

 

Para o Filósofo a sociedade é evento orgânico, natural. O homem, definido como 

animal político, naturalmente, tende a relacionar-se socialmente, de modo que desde o seu 

nascimento passa a conviver em sociedade. A primeira percepção social encontrada pelo 

homem é a família, entendida pelo Filósofo como ―sociedade cotidiana formada pela 
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natureza
26

‖. As famílias que forem paulatinamente se constituindo e construindo suas 

habitações formam pequenas aldeias, que se comportam de modo semelhante às sociedades 

naturais familiares. 

Ainda que nas famílias não haja necessariamente uma figura governamental 

instituída, Aristóteles observa que o mais velho da estrutura familiar corresponde a essa 

instituição de autoridade, firmada nessa perspectiva em razão da consanguinidade: 

 

O Estado, ou sociedade política, é até mesmo o primeiro objeto a que se propôs a 

natureza'. O todo existe necessariamente antes da parte. As sociedades domésticas e 

os indivíduos não são senão as partes integrantes da Cidade, todas subordinadas ao 

corpo inteiro, todas distintas por seus poderes e suas funções, e todas inúteis quando 

desarticuladas, semelhantes às mãos e aos pés que, uma vez separados do corpo, só 

conservam o nome e a aparência, sem a realidade, como uma mão de pedra. O 

mesmo ocorre com os membros da Cidade: nenhum pode bastar-se a si mesmo. 

Aquele que não precisa dos outros homens, ou não pode resolver-se a ficar com eles, 

ou é um deus, ou um bruto. Assim, a inclinação natural leva os homens a este gênero 

de sociedade.
27

 

 

Portanto, para Aristóteles a sociedade surge com o impulso associativo humano 

natural que tem curso, a princípio, nas instituições familiares, denotando também figuras de 

autoridade semelhantes ao Estado. O autor constrói o sentido natural de regulação estatal, pois 

acredita que o homem não civilizado, que não se comporta com obediência às leis e a justiça 

estabelecida, utiliza-se da ―injustiça armada‖ (ou seja, meios violentos para alcançar seus 

objetivos injustos) como meio de satisfazer interesses próprios. Para impedir que a força seja 

utilizada para ideais injustos, surge, então, a figura do Estado como ente centralizador dessa 

força na sociedade, concentrando-a para fins lícitos. 

 

2.4.2 Os contratualistas: Hobbes, Locke e Rousseau 

 

Os contratualistas exerceram grande influência nas acepções que se propõem 

entender a origem das sociedades. As teorias que serão abordadas buscavam compreender 

como funcionavam as relações sociais humanas em um tempo anterior ao advento do Estado, 

justificando, cada uma com base em sua percepção, o porquê do ser humano abrir mão de 

uma liberdade inicial irrestrita para firmar um pacto social, submetendo-se a um soberano. 
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2.4.2.1 Hobbes: o homem como lobo do homem 

 

Thomas Hobbes formou sua perspectiva filosófica em um contexto histórico 

sobressaltado por diversas instabilidades, tanto jurídicas quanto sociais. A revolução puritana 

(1642 a 1649), movimento social contemporâneo à vida adulta do Filósofo, instaurou na 

Inglaterra uma grande contenda política, na qual de um lado guerreavam os adeptos do 

absolutismo conservador, e do outro, parlamentaristas. Com a vitória do exército de Oliver 

Cromwell em 1649, o rei Carlos I foi preso e executado, dando ensejo à proclamação da 

República e a aclamação de Cromwell como Lorde Protetor da Inglaterra
28

. 

Destarte, o pensamento hobbesiano, influenciado pelo momento histórico de 

grande instabilidade política, prega a ordem e a obediência como pilares para a constituição 

de uma sociedade e um Estado justo. Contratualista, o autor assevera que a relação entre o 

povo e o governo que o rege deve partir de um hipotético contrato de consentimento, que, 

quando realizado, instaura a organização social e consequente necessidade de obediência à 

vontade do Estado. 

Hobbes afirma em sua mais conhecida obra, o Leviatã, que o homem quando não 

submisso ao pacto social mantém-se em estado contínuo de guerra, visto que a força 

individual de cada ser consiste na segurança da manutenção de suas necessidades. Sendo o 

homem um ser corruptível, as relações com as pessoas permeavam as necessidades de poder e 

gratificação de cada homem, produzindo uma disputa generalizada e consequente caos.  

O homem no Estado de natureza espera do outro o mesmo reconhecimento que 

confere a si. Quando não conferido tal reconhecimento, ele entra em discórdia com seus 

iguais, sendo três as principais causas dessa desarmonia: competição, desconfiança e glória
29

. 

Cada uma das causas tem um objetivo final que justifica sua existência, sendo esses, 

respectivamente, o lucro, a segurança e a reputação. Partindo desse desconforto social 

generalizado, o Estado de guerra referido em Hobbes advém não necessariamente de um 
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estado de luta constante entre os homens, precisamente, porém, advém dessa vontade entre 

eles de travar batalhas.  

Daí surge a necessidade de uma entidade de governo, absoluta e indivisível, gerir 

e implantar efetivamente uma organização social, para que as forças individuais, sejam 

políticas ou religiosas, estejam concentradas em um ente, ao qual os súditos devem 

obediência. O Ente Estatal como fundante da sociedade manterá a paz e a segurança. 

Com efeito, o homem, considerando a necessidade de autopreservação, deverá 

racionalmente abdicar de sua liberdade e firmar um pacto social, instituindo em assembleia 

um ente capaz de fundar a organização em sociedade e estabelecer a ordem. 

 

2.4.2.2 Locke e o pacto de liberdades 

 

A princípio, Locke também parte da premissa do ―Estado de Natureza‖, no qual 

os homens usufruem de sua liberdade para ―[...] decidir suas ações, dispor de seus bens e de 

suas pessoas como bem entenderem
30

‖. Esse Estado configura-se mediante uma relação de 

igualdade e reciprocidade entre as pessoas, em que todos desfrutam de condições semelhantes 

e não estabelecem entre si relações de subordinação
31

.  

O Estado de natureza não constitui perfeita relação comunitária, pois o homem é 

juiz de suas próprias causas, não podendo, portanto, defini-las com a devida imparcialidade. A 

partir dessa perspectiva, Locke estabelece que a resolução dos vícios que o Estado de natureza 

impõe ao homem é a imposição de um governo, árbitro fundador da sociedade. 

Isto posto, a Entidade Estatal nasce de um hipotético contrato entre homens livres, 

que, ao se submeterem ao governo como limitador imparcial da liberdade que lhes é 

naturalmente atribuída, constituem uma sociedade política na qual as leis são os instrumentos 

de regulação coletiva. 

Portanto, desde o momento em que o homem se utiliza de liberdade para conceder 

a prerrogativa de auto-regulação a um governo que conduzirá as relações sociais 

estabelecidas, está firmado o hipotético contrato social. O filósofo acredita que dois conceitos 

principais firmavam tal pacto: a liberdade do homem, que era concedida ao Estado para 
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fundação e regulação da comunidade, e a propriedade, elemento cardeal de proteção 

governamental. 

Dentro do pacto social estabelecido mediante o consentimento popular, haverá 

magistrados e parlamentares capazes de compor regulações concernentes à vontade da 

maioria, abrindo mão o homem de sua liberdade plena e absoluta característica do estado de 

natureza. A partir do momento em que o homem consente que o Estado passe a regular as 

relações sociais, aquele se despoja de sua liberdade para alcançar a proteção plena da 

propriedade individual através de entes imparciais. 

Muito embora antes da formação do Estado pela vontade dos seres humanos 

houvesse uma organização social definida, o que diferencia o autor de Hobbes e Rousseau, 

John Locke entende que a sociedade civil consiste em um ente de indivíduos livres que 

concedem uma parte de sua liberdade para regulação de um ente centralizado estatal, 

nascendo, portanto, com o contrato social.  

2.4.2.3 Rousseau e o Estado de liberdade inata 

 

Outro contratualista que intentou definir a origem da sociedade foi Jean-Jacques 

Rousseau. O autor de O contrato social também parte da premissa do estado de natureza do 

homem. Para Rousseau, o homem nasce ―bom‖
32

, porém, é corrompido na convivência em 

sociedade, que o afasta de sua liberdade natural. O Estado de natureza não se apresenta para o 

autor como organização societária e sim como Estado de liberdade
33

.  Na medida em que esse 

Estado primitivo começa a relacionar-se com outros, não há como manter as mesmas 

premissas de liberdade antes encontradas. Tal associação entre os homens só se faz necessária 

pela identificação racional de que, senão desse modo, o gênero humano poderia perecer.  

Então surge a necessidade de firmar um hipotético contrato social consequente do 

consentimento humano, que reúna as vontades e marque a transição do Estado de natureza 

para o Estado civil. Essa transição diz respeito também ao surgimento efetivo da Sociedade e 

do Estado, sendo o último considerado como ente regulador das vontades e liberdades 

individuais.  
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2.5 O contrato social: uma análise das sociedades sob uma perspectiva evolucionista 

 

Atualmente, a análise do contrato social parte da perspectiva de várias conquistas 

no campo da Sociobiologia, ramo da Ciência que propôs concatenar as raízes primitivas de 

nossas organizações sociais com a Teoria da Evolução darwinista. Tal análise, partindo de 

conceitos contratualistas clássicos, tais como o estado de natureza, e terminando em uma 

análise a partir da ótica evolucionista, foi também realizada por teóricos como Francis 

Fukuyama, Ken Binmore e Richard Alexander, e por esse motivo também foi adotada nesse 

trabalho.  

Para que possamos discutir o objetivo deste experimento faz-se necessário 

repensar o que é o estado de natureza à luz da Teoria da Evolução e que ferramentas esse 

novo cenário possibilita para o contrato social e o Direito.  

 

2.5.1 O estado de natureza e a formação natural das sociedades 

 

A princípio, lembremo-nos de modo mais aprofundado de algumas conclusões 

dos contratualistas clássicos mostradas neste trabalho quanto ao Estado de natureza, para que 

seja possível compreender o influxo da Teoria da Evolução dentro dessas perspectivas. 

Hobbes entendia o homem como naturalmente individualista. A própria 

―ascensão‖ para o hipotético contrato social parte de um posterior entendimento racional de 

que uma vida em sociedade proporciona mais oportunidades para ganhos individuais
34.

 O 

homem, em seu estado de natureza, era a pura manifestação desse caráter: movido por um 

grande princípio de auto-conservação vive em constante guerra com os seus, não sendo capaz 

de estabelecer qualquer tipo de vínculo comunitário
35

 sem a presença de um ente 

centralizador, configurado pelo autor como o Estado.  

Rousseau, ao estabelecer as premissas do que seria o estado de natureza em seu 

livro Discurso sobre a origem da desigualdade, entende que o homem era naturalmente 
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solitário
36

 e preocupado com poucas necessidades instintivas tais como alimentação, 

reprodução e descanso, incapaz até mesmo de abstrair o temor de morrer, em contrariedade do 

que entendia Hobbes. Não havia no homem selvagem qualquer intento à constituição de uma 

vida em sociedade, e as relações que nutriam uns com os outros eram rápidas e superficiais
37

. 

Para Locke, diferente dos dois contratualistas citados, o estado de natureza possui 

um viés societário proveniente das próprias relações naturais entre os homens, reconhecendo 

na Humanidade um caráter natural da vinculação comunitária
38

. Nessas relações vigoram 

direitos naturais (vida, liberdade e propriedade) e cabe a cada homem o poder de punir 

qualquer membro da comunidade que violar as leis da própria natureza.  

Analisando brevemente os três modos de entender o estado de natureza, 

compreendemos de pronto o quanto cada enfoque influi no surgimento do contrato social, 

fundamentado para cada autor em perspectivas sabidamente diferentes. O estado de natureza é 

para Hobbes um momento de grande instabilidade, de modo que, na formação do contrato 

social proposto pelo autor, o soberano tem grande poder sobre a esfera individual de cada ser 

e é efetivamente soberano, detentor de toda vontade popular. Para Rousseau, o contrato social 

é fruto da expansão das relações entre os homens, sendo este elemento fundamental na 

sobrevivência humana. Com esse evento, o contrato social, com a fundação de uma estrutura 

estatal, faz-se fundamental para regulação dessas relações, estabelecendo na soberania da 

vontade geral seu fundamento legítimo de poder. Já Locke, compreendendo a sociedade como 

fenômeno natural onde cada ser possui direitos próprios e inatos, estabelece o contrato social 

como meio de proteger tais direitos de um possível arbítrio parcial; considerando que a 

capacidade de julgar e punir cabe a todos os homens.  
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Desse modo, em cada uma das perspectivas expressas, o estado de natureza 

idealizado pelos teóricos contratualistas clássicos condiciona de modo decisivo os moldes do 

contrato social: a origem da sociedade correlaciona-se com a compreensão do formato de 

Estado, sendo essa compreensão atrelada ao surgimento do Direito. Essa conclusão específica 

será reportada em outro momento deste ensaio. 

Ocorre que, conquanto Hobbes e Rousseau tenham pressuposto que o homem em 

seu estado de natureza não estabelece vínculos associativos, de modo que para possibilitar a 

existência desses vínculos é necessário fundar a figura do Estado, na verdade, após grande 

influência dos estudos da Sociobiologia e demais ramos consequentes, é possível afirmar que 

o homem se aproxima um tanto mais da teoria da natureza gregária pensada por Aristóteles, 

como conota Fukuyama
39

:  

Tudo aquilo que a biologia moderna e a antropologia nos dizem acerca do estado de 

natureza sugere o contrário: nunca houve um período ao longo da evolução humana 

no qual os seres humanos tenham existido enquanto indivíduos isolados; os 

antepassados primatas da espécie humana já haviam desenvolvido amplas 

capacidades sociais e, de facto, políticas; e o cérebro humano está munido de 

faculdades que facilitam diversas formas de cooperação social. O estado de natureza 

pode ser caracterizado como um estado de guerra, uma vez que a violência era 

endémica, mas a violência não era propriamente cometida por indivíduos, mas antes 

por grupos sociais estreitamente ligados entre si.  

 

 As relações em sociedade não provêm de uma decisão consciente e racional 

humana. Tal predisposição tem origem biológica, ainda que o modo de manifestação dessa 

tendência seja inteiramente influenciado pelo ambiente e a cultura.
40

 Do mesmo modo, Paul 

Rubin analisa que estudos provenientes da Sociobiologia e Psicologia Evolutiva indicam que 

entre os seres humanos (gênero Homo), nunca houve uma organização não societária
41

.
 

Essa organização em sociedade proveio de determinadas estratégias evolutivas 

selecionadas, ainda entre os animais, que permitiram a existência humana. No estudo de 

comunidades primatas, é possível reconhecer sua grande habilidade de comunicação e 

capacidade de desenvolver vínculos afetivos entre a espécie. Edward Wilson explana a 

complexidade desses processos comunicativos e seus desdobramentos na evolução: 

 

O macaco de forma mais consistente tende a agir na aparência de todo o corpo, na 

postura e na história de encontros anteriores com o indivíduo confrontado. Existe 

também uma tendência para utilizar informações de mais de uma modalidade 
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sensorial. De perto, os sinais visuais e auditivos são compatíveis e podem ser 

misturados com pistas táticas para formar sinais compostos que transmitem 

mensagens de forma redundante e com maior precisão (Marler, 1965). R. J. Andrew 

(1963) apontou que os grunhidos profundos comumente usados por macacas e 

macacos do Velho Mundo durante encontros sociais próximos são particularmente 

adequados para esse propósito. Os sons são ricos em harmonia e, portanto, altamente 

personalizados, permitindo a identificação individual por voz. Eles são gerados pela 

parte superior do trato respiratório, de modo que, além de mensagens únicas, eles 

carregam informações sobre sinais visuais com base na forma da boca, posição da 

língua e outras posturas musculares que determinam a expressão da função 

respiratória. Aumentar a sofisticação no emprego de tais sinais compostos entre os 

homônimos primitivos poderia ter estabelecido o cenário para a origem do discurso 

humano. Outra consequência provável foi o uso do rosto para o reconhecimento 

pessoal. Jane Goodall, Schaller e outros documentaram a marcante variação humana 

nas características faciais dos chimpanzés e gorilas. É fácil para os observadores 

humanos reconhecer os indivíduos de relance e até mesmo adivinhar seu parentesco 

com um alto nível de precisão. Além de monitorar múltiplos sinais, os primatas 

superiores avaliam o comportamento de muitos indivíduos dentro da sociedade 

simultaneamente. O animal vive em um campo social no qual ele responde 

simultaneamente a múltiplos indivíduos, de forma que levam em consideração 

diferentes relacionamentos e muitas vezes implicam comprometimento. (Tradução 

livre)
42

. 

 

Essas semelhanças encontradas em primatas consistem em grandes evidências 

adaptativas da característica denominada pelos biólogos como eussocialidade: ―[...] significa 

que os membros do grupo abrangem várias gerações e tendem a realizar atos altruístas como 

parte de sua divisão de trabalho
43

‖. A eussocialidade está presente em diversos animais, desde 

insetos, como cupins, formigas e abelhas; até mamíferos, como lobos e macacos. Essa 

característica que permite a existência em sociedade foi selecionada naturalmente como meio 

de preservar a existência desses animais, tendo encontrado na vida social a melhor estratégia 

para sobrevivência.  

Desde os primórdios da Humanidade é possível encontrar essa estratégia de vida 

em sociedade. Indícios arqueológicos comprovam que a formação de acampamentos foi uma 

estratégia largamente utilizada pelo Homo Sapiens, Homo Neanderthalensis e seu ancestral 

comum, Homo Erectus. Os animais que manifestam a característica da eussocialidade 

possuem forte tendência a construir ninhos
44

 com a finalidade de proteger e alimentar a prole, 

estabelecendo, a depender da complexidade das relações de comunicação, locais de depósito 

da caça e divisão de tarefas.  
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Os carnívoros nos locais de acampamento são forçados a se comportar de maneiras 

não necessárias aos que perambulam pelo campo. Precisam dividir o trabalho: 

alguns forrageiam e caçam, outros guardam o local de acampamento e os filhotes. 

Precisam compartilhar alimentos, tanto vegetais quanto animais, de forma que sejam 

aceitáveis a todos. Caso contrário, os vínculos que os unem enfraquecerão. Além 

disso, os membros do grupo inevitavelmente competem entre si por status ou por um 

quinhão maior de comida, pelo acesso a um parceiro disponível e por um local 

confortável para dormir. Todas essas pressões conferem uma vantagem àqueles 

capazes de interpretar a intenção dos outros, aumentar a capacidade de conquistar 

confiança, fazer alianças e lidar com rivais. A inteligência social portanto sempre foi 

bem preciosa. Uma sensação de empatia aguçada pode fazer uma diferença enorme, 

aumentando a capacidade de manipular, obter cooperação e enganar. Nos termos 

mais simples possíveis, vale a pena ser socialmente inteligente.
45

 

 

Desde antes do surgimento dos primeiros hominídeos, nossos antepassados já 

conviviam em agrupamentos e caçavam em bandos. Os fatores que levaram o gênero Homo à 

sobrevivência em vários ambientes hostis constituem efetivamente quais estratégias obtiveram 

sucesso entre esses grupos, adequando-se às condições impostas e, portanto, moldando e 

definindo o ―caráter‖ humano. Sobre essa perspectiva, alguns elementos do labirinto evolutivo 

de causas e efeitos foram fundamentais para que nossa espécie se diferenciasse das outras no 

que concerne a essa capacidade social.  

A princípio, a vida em terra foi a primeira pré-adaptação
46

, que nos favoreceu 

como espécie social. O desenvolvimento da estrutura corporal bípede, a possibilidade de 

construção de ferramentas e o posterior domínio do fogo foram decorrências essenciais no 

sucesso da estratégia social humana. A segunda pré-adaptação, indispensável, foi o tamanho 

do corpo: a habilidade de sustentar um grande cérebro capaz de estabelecer maiores e 

melhores conexões foi um grande diferencial evolutivo. A terceira pré-adaptação diz respeito 

às mãos, que, com a conquista do movimento de pinça e outras decorrências, tornaram-se 

capazes de manipular objetos separados, tendo esse benefício se mostrado também vantajoso 

na confecção de instrumentos. A quarta e decisiva pré-adaptação foi a inclusão de um maior 

consumo de carne na dieta alimentar. Essa mudança favoreceu diversos aspectos do 
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desenvolvimento relacional humano, considerando que a proteína da carne fornece mais 

energia, possibilitando um processo de caçada mais árduo e cooperativo.
47

 

Desse modo, a sociabilidade constitui característica nuclear da espécie humana, o 

que reforça a necessidade de restabelecer cientificamente os paradigmas do estado de natureza 

no contrato social. 

2.6 É possível considerar a existência do Direito sem a instituição do Estado? 

 

Conforme previamente debatido, a Teoria do Contrato Social estabelece a criação 

de um ordenamento baseado no pacto entre o Ente Estatal regulador e o homem, considerando 

as instabilidades do estado de natureza. Essa correlação entre Sociedade, Direito e Estado 

dentro das teorias contratualistas representa com clareza a íntima ligação entre esses três 

elementos.  

Ocorre que a gênese de uma sociedade não depende, por si, da instituição de um 

Estado, conforme demonstrado. E embora, de fato, a formação do Estado influa 

consideravelmente no direito empregado nele, conclusão essa que guarda conformidade com 

as premissas contratualistas, o surgimento do Direito, ainda assim, não depende da efetivação 

de um Estado.  

Conquanto existam controvérsias quanto à origem do Estado e do Direito, para 

formulação deste trabalho, pressuporemos que as manifestações jurídicas não necessitam da 

existência de um ente centralizador estatal para existirem exatamente por serem anteriores a 

esse aparato. Conforme Eugen Ehrlich ―[...] a história do direito nos ensina que no início nem 

o ato de legislar nem a administração da justiça competem ao Estado‖
48

. O autor acentua que, 

em comunidades pré-históricas, por exemplo, o chefe tribal é o responsável por essa 

administração da justiça. As bases procedimentais para esses julgamentos são informais e nem 

sempre coerentes com decisões anteriores, de modo que independentemente da existência 

centralizadora e unificadora do Estado, as sociedades já possuíam meios regulatórios próprios. 
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Considerando o entendimento de Ehrlich, as sociedades em geral necessitam 

desse aparato de regras para que seja possível a coexistência. Do mesmo modo, quando em 

vigor o sistema feudal, ainda que inexistente qualquer estrutura estatal, vigoravam regras de 

consentimento mútuo (inclusive registradas por escrito) que regulavam as relações de 

senhorio. Ou seja: a norma se comporta como norma jurídica não somente quando é validada 

ou incorporada pelo Estado. Ainda que exista uma parcela do Direito que de fato emana 

puramente da existência estatal (denominada pelo autor como Direito estatal), seria 

impensável denominar todas essas regulações até então citadas como não jurídicas, somente 

por não pertencerem a uma estrutura de Estado.
49

 

Mesmo em sociedades primitivas, onde vigoram, especialmente, relações de 

parentesco nas relações sociais, não se pode deixar de reconhecer o elemento regulador de 

conflitos permeando a convivência entre seus membros. Tércio Sampaio, ao descrever o 

Direito nessas relações específicas de parentesco, entende que, nessas circunstâncias, 

 

O direito confunde-se com as maneiras características de agir do povo – por 

exemplo, o sentar-se em cadeiras ou no chão, o comer com as mãos, só ou em grupo, 

o uso de roupas – tomadas como particularmente importantes para a vida do grupo e 

manifestadas na forma de regras gerais. Ele é percebido primariamente quando o 

comportamento de alguém ou de um grupo desilude a expectativa consagrada pelas 

regras, reagindo o desiludido na forma, por exemplo, de uma explosão de ira, 

vingança, maldições, etc. Por exemplo, uma regra que consagra a expectativa geral 

de que ninguém deve tocar o alimento destinado aos deuses é percebida quando 

alguém o come e é, assim, tornado impuro, devendo ser expurgado
50

. 

  

Interessante é perceber que nas relações humanas nos primórdios da humanidade 

o conceito de paz social é inteiramente distante do que vigora atualmente, ainda que sua 

essência se conserve a mesma. Por mais que a violência (demonstrada por Tércio Sampaio nas 

reações de ira, vingança, etc) permeasse com naturalidade determinados comportamentos (a 

violência é considerada fator endêmico nas primeiras sociedades), a paz social consistia na 

obediência aos padrões normativos estabelecidos para convivência entre aquela organização 

social. Do mesmo modo, hoje é possível perceber que, ainda que os padrões de 

comportamento e de repreensão de comportamentos sejam totalmente diferentes, ainda assim 

o conceito de paz social permanece ligado à obediência dos padrões normativos firmados. 

Essas afirmações complementam umas às outras e resumem-se nas seguintes premissas: o 
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Direito
51

 é essencial no alcance da paz social, pois dita quais padrões normativos permitem a 

convivência daquelas pessoas na organização em sociedade. Ou seja: uma organização social 

pacífica (não em termos de não violenta, mas sim nos termos de possível) só é possível se 

houver regulação. 

Essas conclusões, quando levadas a interpretação à luz da Teoria da Evolução, nos 

conduzem a entender que, como seres naturalmente sociais, desenvolvemos características 

específicas que moldaram e asseguraram a sobrevivência dessa vantajosa capacidade social. 

Uma dessas características é a capacidade de comportar-se normativamente. Existe em nosso 

comportamento uma espécie de ―bússola interna‖ ou um instinto moral, regulador dos 

interesses e necessidades da pessoa e da sociedade que permeia sua existência. Essa bússola é 

capaz de transmitir a informação valorativa mais estratégica para a sobrevivência. 

 
E uma vez admitido que os homens vivem e se desenvolvem em sociedade não 

porque são homens (ou anjos), senão porque são animais, resulta razoável inferir que 

a idéia do direito fundamentada em uma moral de respeito mútuo emana da e está 

limitado pela natureza humana: de nossa faculdade para antecipar as conseqüências 

das ações, para fazer juízos imediatos sobre o que está moralmente bem ou mal e 

para eleger entre linhas de ação alternativas . Nossas manifestações jurídicas não são 

coleções casuais de hábitos arbitrários: são expressões canalizadas de nossos 

instintos morais e sociais, ou seja, de uma série de predisposições genéticas para 

desenvolver-nos adequadamente em nosso entorno. Dispomos de normas de conduta 

bem afinadas porque nos permitem maximizar nossa capacidade de predizer, 

controlar e modelar o comportamento social respeito à reação dos membros de uma 

determinada comunidade
52

. 

 

Quando se adota uma estratégia de organização social, as partes pertencentes a 

esse ente interagem continuamente. Essa interação leva aos mais diversos processos, como já 

citado
53

. Ocorre que esses processos de interação social prescindem de regulação para que 

haja paz na convivência entre as pessoas: tanto para que as modalidades coesivas sejam 

fixadas como também para que as formas disjuntivas sejam limitadas e regradas. Caso 

contrário, especialmente no que diz respeito aos processos de conflito, a sociedade não 

alcançaria a homeostase
54

 necessária que permeia sua existência. 
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As regras, portanto, não são um processo estritamente racional, pois ―[...] o 

cérebro humano desenvolveu determinadas respostas emocionais que equivalem a 

mecanismos automáticos que promovem o comportamento social.
55

‖ Quando entendemos que 

ocasiões de quebra das expectativas normativas estabelecidas causam, em geral, 

constrangimento individual e alheio, compreendemos que as regras possuem raízes biológicas 

que nos tornam seres aptos a segui-las. E essas raízes encontram fundamento em nossa 

formação neurobiológica, responsável pela primeira reação cognitiva do nosso corpo. 

A partir daqui discutiremos se dentro dessa capacidade de se comportar 

normativamente existem determinados ―valores‖ intrínsecos, provenientes dos processos de 

cooperação que possibilitaram o sucesso dessa estratégia social. 

  

                                                 
55

 FUKUYAMA, Francis. As origens da ordem Política: dos tempos pré-humanos até a Revolução Francesa. 

Rio de Janeiro: Rocco, 2013, p. 56.  



40 

 

3 OS PROCESSOS COOPERATIVOS SELECIONADOS NATURALMENTE: 

SERIA BIOLÓGICO O FUNDAMENTO DA MORAL?  

 

3.1 A cooperação como estratégia de sobrevivência em comunidade 

 

A seleção natural preza por uma determinante: a sobrevivência. Dentro das 

condições dadas pelo ambiente, o ser vivo que possui aspectos favoráveis à adaptação 

transmite a geração seguinte suas características inseridas em seu código genético. Ao 

transcorrer das gerações, são reduzidas as características desfavoráveis ao processo de 

adaptação ao meio, de modo que, naturalmente, alguns atributos selecionados permanecem 

em nossa carga hereditária.  

Conforme compreendemos no segundo capítulo, o comportamento social humano 

parte dessa premissa evolutiva: não houve um momento na história humana em que não 

compartilhamos da estratégia social para sobreviver ao meio. O ―estado natural‖ da nossa 

espécie presume que compartilhamos determinadas características que nos impelem à 

formação societária, de modo que, desde os primórdios, dependemos uns dos outros para 

sobreviver. 

Nesse momento, é importante ressaltar que nem todos os comportamentos 

gregários correspondem a um tipo de sociedade. Para que exista essa relação, é necessário o 

elemento da comunicação dentre os membros, estabelecendo um fim comum. Sem que haja 

essa certa ordenação para propiciar a sobrevivência do grupo, não há que se falar em 

comportamento societário. Outro relevante ponto a se aclarar é que cada grupo animal 

encontrou na evolução a estratégia de sobrevivência de maior sucesso para sua espécie. Desse 

modo, não é possível generalizar a estratégia gregária como necessariamente aquela que 

obteve melhores resultados na evolução. É possível firmar que, para os seres humanos, a 

estratégia social foi e é essencial para o sucesso adaptativo. 

O natural comportamento gregário humano encontra fundamento em uma 

estratégia evolutiva, em específico, que possibilitou essa experiência de coesão. Embora 

durante muito tempo a natureza humana estivesse biologicamente associada à dispersão e 

violência, estudos provenientes da Sociobiologia e Psicologia Evolutiva começaram a 

desvendar a natureza empática e cooperativa, que também permeia a existência humana. 

Sociologicamente falando, é possível definir que um dos processos coesivos 

dentro de uma sociedade é a cooperação, conforme expresso no capítulo imediatamente 

anterior. Esse fenômeno, na verdade, encontra suas raízes ainda em espécies não humanas, 
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tendo passado por um extenso movimento de seleção natural. Isso explica por que dentre o 

gênero Homo supõe-se que nunca houve um período sem agrupamentos societários, havendo 

diversas evidências arqueológicas corroborando com essa tese.  

Antes de adentramos as especificações dos processos cooperativos e entendermos 

em que sentido eles foram necessários para preservação da espécie, faz-se necessário 

delimitar o que é o ―altruísmo‖ estudado. Para Atahualpa, um comportamento pode ser 

considerado altruísta quando é possível observar dois aspectos: quando o altruísmo tem 

efeitos positivos na sobrevivência de um não descendente e, segundo, quando se observam 

efeitos negativos para sobrevivência do ser que se comporta de modo altruísta
56

. 

Conforme experimentações em grupos de chimpanzés, Frans de Waal identificou 

determinados comportamentos correspondentes ao que denominamos como ―altruísmo‖
57

. O 

Cientista explica que, no processo de seleção natural, as comunidades que apresentavam esse 

traço comportamental puderam conviver de modo mais eficiente, harmonizando na medida do 

possível os interesses de cada indivíduo com o todo. 

Frans de Waal identifica nesses comportamentos um tipo de semente genética da 

moralidade
58

. O Pesquisador observou cuidadosamente o comportamento de primatas quando 

circunstâncias como deficiências ou mesmo a morte atingiam um dos membros do grupo. 

Com o estudo, o autor identificou noções do que entendemos como altruísmo, onde cada ser 
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agora olhava para mim, e não para ela. Depois de algumas caretas e gemidos — os infantes detestam perder 

contato com o ventre quentinho —, Lolita pôs depressa o bebê de volta no colo. Com esse pequeno e elegante 

movimento, Lolita demonstrou perceber que eu acharia o rosto de sua cria mais interessante do que suas costas. 

Ver-se da perspectiva de outro representa um salto colossal na evolução social. Nossa regra de ouro, "Faça aos 

outros o que gostaria que fizessem a você", pede que nos coloquemos no lugar da outra pessoa. Consideramos 

unicamente humana essa capacidade, mas Lolita mostrou que não temos a exclusividade.‖ (WAAL, F. Eu, 

primata. Coimbra: Companhia das letras, 2007, p. 211). 
58

 ―Um chimpanzé cuidando e fazendo carinho em uma vítima de ataque ou compartilhando sua comida com um 

companheiro faminto mostra atitudes que são difíceis de distinguir daquelas de uma pessoa pegando uma criança 

chorando, ou fazendo trabalho voluntário em uma cozinha de sopa. Classificar o comportamento do chimpanzé 

como baseado no instinto e no comportamento da pessoa como prova de decência moral é enganoso e 

provavelmente incorreto. Em primeiro lugar, não é econômico, pois assume diferentes processos para 

comportamento semelhante em duas espécies intimamente relacionadas. Segundo, ignora o crescente corpo de 

evidências de complexidade mental no chimpanzé, incluindo a possibilidade de empatia. Hesito em chamar os 

membros de quaisquer outras espécies além de nossos próprios ‗seres morais‘, mas também acredito que muitos 

dos sentimentos e habilidades cognitivas subjacentes à moralidade humana precedem a aparência de nossa 

espécie neste planeta. A questão de se os animais têm moralidade é um pouco como a questão de saber se eles 

têm cultura, política ou linguagem. Se considerarmos o fenômeno humano completo como um critério, eles 

definitivamente não o fazem. Por outro lado, se quebrarmos as habilidades humanas relevantes em suas partes 

componentes, algumas são reconhecíveis em outros animais.‖ (Tradução Livre) Idem. Good Natured: The 

origins of right and wrong in humans and other animals. London: Havard University Press, 1948, p. 209.  
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demonstrava grande percepção de companheirismo mútuo, partindo da experiência de 

necessidade do outro. Esse comportamento só foi observado entre animais que conviviam 

cotidianamente, e, apesar das grandes discussões entre essa relação e uma possível 

moralidade, o que é possível afirmar é que dentre as espécies sociais, existem grandes 

demonstrações do que o autor denomina como ―empatia cognitiva‖
59

.  

Darwin em The descent of Man já compreendia que animais vivendo em 

agrupamentos possuem certas capacidades que possibilitam essa forma de sobrevivência
60

. Ao 

enquadrar o ser humano como um animal social, Darwin do mesmo modo reconheceu na 

humanidade essas aptidões identificando uma grande tendência, impulsionada por uma 

simpatia mútua, em defender e ajudar seus companheiros de bando, sendo o ser humano 

naturalmente guiado a modos altruístas de conduta
61

. 

Importante é ressaltar que no reino animal do mesmo modo coexistem processos 

disjuntivos, tais como a competição e o conflito. Este trabalho analisa, de modo mais 

específico, os processos cooperativos, com o fito de entender se existe um fundamento para a 

moral humana, e de que modo esse entendimento modifica a compreensão da Ciência 

Jurídica. 

Determinados aspectos de modelos cooperativos de convivência foram úteis para 

o estabelecimento de uma coexistência em grupos sociais, levando à consequente perpetuação 

da espécie. Desde agora iremos compreender as teorias que fundamentam essa cooperação e 

de que modo ela influencia a Moral e o Direito. 

 

3.2 As relações de parentesco 

 

                                                 
59

 ―Um elemento subjacente a todo comportamento de cuidado é o apego mútuo. Não nos surpreendemos ao 

descobrir que golfinhos, elefantes, canídeos e a maioria dos primatas respondem à dor e aflição um do outro, 

porque os membros dessas espécies sobrevivem  através da cooperação na caça a uma defesa contra inimigos e 

predadores. A evolução do comportamento de laços afetivos é compreensível, pois a vida de cada indivíduo 

conta para o resto do grupo. Em uma determinada espécie, o desejo de ajudar os outros aproxima-se da 

necessidade de ajuda. Um tigre não precisa de assistência e não tem absolutamente nenhum desejo de fornecê-lo 

a outros, mas o primata humano é bastante impotente por conta própria e, portanto, entra em elaborados 

contratos de assistência mútua.‖ (Tradução livre) WAAL, F . Good Natured: The origins of right and wrong 

in humans and other animals. London: Havard University Press, 1948, p. 80. 
60

 ―Em primeiro lugar, os instintos sociais levam um animal a ter prazer na sociedade de seus companheiros, a 

sentir certa simpatia por eles e a realizar vários serviços para eles. Os serviços podem ser de natureza definida e 

evidentemente instintiva; ou pode haver apenas um desejo e prontidão, como acontece com a maioria dos 

animais sociais mais elevados, de ajudar seus semelhantes de certas maneiras gerais. Mas esses sentimentos e 

serviços não são de modo algum extensivos a todos os indivíduos da mesma espécie, apenas àqueles da mesma 

associação‖ (Tradução Livre). DARWIN, Charles. The Descent of Man and Selection in Relation to sex. 1ª ed. 

New York, Cambridge University Press, 2009, p. 72. 
61

 Ibid., p. 85-86.  
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O comportamento cooperativo, a princípio, deixou diversos questionamentos na 

Ciência: afinal, em um ambiente seletivo onde os mais fortes sobrevivem, por que os 

indivíduos são levados a cooperar entre si? Qual fundamento racional mantém a estratégia 

social cooperativa como válida e efetiva no processo de seleção natural? 

Ao compreender e lançar a teoria da seleção natural, Darwin deixou várias lacunas 

em seus escritos, considerando o próprio desconhecimento do que hoje denominamos como 

genética (dentre outros ramos da Ciência, considerando a grande abrangência dos escritos de 

Darwin). Um dos mais clássicos questionamentos passava por compreender por que uma 

formiga operária estéril é programada instintivamente para trabalhar por sua rainha. Darwin 

não compreendia o que fez o ambiente selecionar a esterilidade como característica hábil para 

a espécie, mantendo a Teoria da Seleção Natural encoberta por anos na possível tentativa de 

desvendar tal mistério
62

. 

Em 1963, William Hamilton ofereceu a solução para esse questionamento com a 

Teoria da Seleção de Parentesco, consolidando-a em 1964. Considerando que nas relações 

próximas de parentesco, como pais e filhos, instintivamente predominam grandes traços 

altruístas, Hamilton se lançou no trabalho científico de entender esse comportamento. Com 

ânimo em pressupostos matemáticos para compreender a relação genética entre distintos graus 

de parentesco, o Cientista estabeleceu que, para conformação de comportamentos altruístas 

em uma sociedade, faz-se necessário um enfoque diferenciado. Hamilton propõe deslocar a 

atenção do aspecto da sobrevivência como indivíduo para entender a importância da 

sobrevivência do próprio gene
63

. 

Uma simplificação didática dos pressupostos matemáticos de Hamilton foi 

elucidada por Dawkins: a princípio, identifiquemos os antepassados comuns entre dois seres 

A e B, apontando o mais recente entre eles. Após, compreendamos a distância de gerações até 

esse antepassado comum. Essa distância é necessária para que calculemos a parte do 

parentesco que os seres A e B compartilham com esse antepassado. Desse modo, 

considerando também fatores como se existe mais de um antepassado comum, é possível 

                                                 
62

 WRIGHT, Robert. O animal moral: por que somos como somos: a nova ciência da psicologia evolucionista, 

p. 130.   
63 ―O gene, na verdade, olha além de seu portador mortal para o conjunto potencialmente imortal de suas 

réplicas existentes em outras correlações individuais. Se os jogadores estiverem intimamente relacionados, o 

altruísmo pode beneficiar a reprodução do conjunto, apesar das perdas para o indivíduo altruísta. De acordo com 

as previsões desta teoria, quase todos os casos claros de altruísmo e a cooperação mais observada - além de sua 

aparência na espécie humana - ocorrem em contextos de alta relação. Usualmente entre membros da família 

imediata.‖ (tradução livre) AXELROD, Robert. The evolution of cooperation. New York: Basic Books, 2006, 

p. 89. 
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estabelecer a possibilidade de compartilhamento de genes entre esses seres. Para Hamilton, 

quanto maior esse compartilhamento, maiores serão os níveis de altruísmo nessa relação
64

. 

Com essa fórmula, o autor justifica o porquê da certa normalidade em pais 

sacrificarem-se por suas crias no mundo animal, o que não é tão comum quando afastamos 

um pouco mais esse compartilhamento genético, tratando-se de irmãos, por exemplo. 

Levando em consideração a ideia de que dentro das relações de parentesco existe grande 

proximidade genética, é possível inferir que a cooperação entre esses grupos seja vantajosa no 

sentido de aumentar a possibilidade de transmitir esses genes em comum para as gerações 

vindouras
65

. Desse modo, a cooperação torna-se um instrumento efetivo para sobrevivência 

nos processos de seleção natural.
66

 

Hamilton também expressou, com clareza, a noção de que a seleção individual 

com base em competição continua atuando no ambiente, porém de modo mais restrito, 

considerando a seleção de parentesco.
67

 

 

Ele [Hamilton] é bastante preciso ao afirmar, como o fez Darwin, que por vezes 

(como no caso da esterilidade dos insetos) a seleção natural opera na família, e, 

outras, nos organismos individuais. Mas por que não simplificar as coisas? Por que 

não dizer simplesmente que, em ambos os casos, a unidade final de seleção é o 

gene? [...] Ou seja: os genes que conduzem à sobrevivência e à reprodução de cópias 

de si mesmos são os genes vencedores. E podem fazer isso diretamente, 

incentivando seu veículo a sobreviver, a se reproduzir, e a equipar sua prole para 

sobreviver e reproduzir. Ou podem agir de modo tortuoso – digamos, incentivando 

seus veículos a trabalhar incansavelmente, esterilmente, e ―generosamente‖, a fim de 

que a formiga rainha possa gerar uma prole numerosa que os contenha. Seja como 

for que os genes cumpram sua missão, é de forma egoísta de seu ponto de vista, 

mesmo que em nível de organismo pareçam altruístas. 

 

Ainda que a seleção de parentesco nos exprima uma perspectiva genética 

inovadora, esse viés não explica como comunidades diferentes, ou seja, com relações de 

parentesco não estabelecidas, podem aliar-se politicamente. Também não deixa claro como se 
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  DAWKINS, Richard. O Gene Egoísta. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 178-179.  
65

 ―Assim, seu sacrifício pessoal altruísta é benéfico não a ele próprio, não aos genes que possui e que 

desaparecerão com ele, mas aos alelos representados por esses genes e que estão dispersos entre seus parentes.‖ 

(JACQUARD, Albert. A herança da liberdade: da animalidade à humanitude. São Paulo: Martins Fontes, 

1989, p. 114).  
66

 ―Esta era a significação filosófica do simples argumento que Hamilton apresentou abstratamente, 

esqueletalmente, em uma carta datada de 1963 [...]. Ele imaginou um gene G que produz um comportamento 

altruísta e observou: ‗Apesar do princípio da sobrevivência do mais apto o critério final que determina se o gene 

G irá ou não se disseminar não é se o comportamento irá beneficiar o seu autor, mas se beneficiará o gene G; e 

este será o caso se o resultado líquido médio do comportamento visar a acrescentar à fonte de genes um punhado 

deles contendo G em concentração mais elevada que a própria fonte é capaz de produzir‘.‖ (WRIGTH, Robert. 

O animal moral: porque somos como somos, a nova ciência da psicologia evolucionista. Rio de Janeiro: 

Campus, 1996, p. 136.) 
67

 HAMILTON, William. The Genetical Evolution of Social Behaviour. J. Theoret. Vol. 7, pp. 1-16, 1964. p. 

13. 
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dariam essas relações de altruísmo no caso do próprio crescimento dessa comunidade 

numericamente, onde esse compartilhamento genético tende a diminuir. 

 

3.3 O Altruísmo Recíproco 

 

Para que tais lacunas fossem suprimidas, surgiu em 1971 a Teoria do Altruísmo 

Recíproco, com Robert Trivers. O Cientista descobriu que, em caso de interações prolongadas 

entre não aparentados, o comportamento altruísta seria selecionado caso pudesse ser 

retribuído por seu receptor futuramente
68

. Tal sistema recebeu bastante contribuição do viés 

econômico da ―teoria dos jogos‖, que trabalha com a de tomada de decisões em situações 

conflituosas. 

A intenção dos jogos, nesse caso, é simular as condições das nossas primeiras 

sociedades caçador-coletoras. Cada jogo tem como objetivo maximizar o povoamento 

genético. Tendo os jogadores entendido qual estratégia é eficiente no dilema proposto, cabe 

aos pesquisadores analisar o que fez cada ser humano tomar a decisão estratégica escolhida. 

Essa resposta levaria a um entendimento significativo da natureza humana
69

. 

O dilema utilizado por Trivers para desenvolver sua teoria foi o do prisioneiro. 

Esse dilema funciona como um jogo, em que as partes submetidas são comparsas na execução 

de um crime e se encontram presas em celas separadas, sem nenhum tipo de comunicação. O 

promotor do caso sugestiona a cada um dos prisioneiros três situações hipotéticas: caso um 

deles delate seu companheiro e o outro não faça o mesmo, o prisioneiro que delatou será 

libertado e o comparsa será punido com dez anos de prisão. Caso os dois delatem um ao outro 

a pena para os dois será de cinco anos. Caso ambos decidam não delatar um ao outro ambos 

serão punidos com seis meses de reclusão. 

Ao refletir quanto aos ditames oferecidos, considerando a possibilidade de 

liberdade, a alternativa aparentemente mais vantajosa é a delação. Adicionado o risco do outro 

jogador escolher também a delação, o tempo preso ainda será menor, caso os dois escolham 

tal caminho. 

                                                 
68 ―Assumindo que os benefícios do altruístas superam os custos envolvidos nas relações de reciprocidade, o 

trapaceiro não será selecionado em relação a indivíduos que, porque não trapaceiam, trocam muitos atos 

altruístas. (tradução livre) TRIVERS, R. L. The Evolution of Reciprocal Altruism. The Quarterly Review of 

Biology, Vol. 46, No. 1, pp. 35-57, 1971, p 36. 
69

 WRIGTH, Robert. O animal moral: porque somos como somos, a nova ciência da psicologia evolucionista. 

Rio de Janeiro: Campus, 1996, p. 161.   
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Ocorre que, ainda que os dois delatem um ao outro, passarão os dois cinco anos 

presos. Caso houvessem cooperado e não delatado, chegariam a somente seis meses de 

reclusão.  

O dilema em foco reflete o quanto a capacidade de cooperação recíproca sem a 

possibilidade de comunicação entre os seres envolvidos, ―como os animais mudos, que não 

podem fazer promessas de retribuição, tampouco compreender o conceito, evoluiriam até um 

altruísmo recíproco‖
70

. Testado reiteradas vezes o dilema do prisioneiro, Trivers chegou a um 

denominador comum: nas interações onde houve cooperação entre as partes, quando 

novamente sujeitas à relação do dilema, essa cooperação era retribuída. Já em interações nas 

quais a outra pessoa não havia mostrado cooperação, delatando o prisioneiro, a retribuição era 

negativa.  

Submetidos a repetidas interações dentro desse jogo ficou claro que a cooperação 

entre as partes, representada pela não delação, era a melhor estratégia empregada, pois evitava 

que o jogador que eventualmente tivesse sido delatado punisse o delator na jogada seguinte.  

Esse mesmo experimento foi repetido por Robert Axelrod. O Pesquisador reuniu 

programadores e especialistas na teoria dos jogos, criando um mundo computadorizado onde 

cada programa criado era exposto à lógica do dilema do prisioneiro reiteradas vezes.  Cada 

teórico foi convidado a criar uma programação que seria submetida a reiteradas tentativas de 

relações cooperativas, e cada programa adotava uma estratégia específica para 

―sobrevivência‖ no mundo virtual, respondendo positivamente ou não às relações de 

cooperação.  Dentro dessa relação, cada programa tinha a habilidade de guardar a informação 

quanto à cooperação ou não dos outros programas, ajustando sua resposta a esse dado.  

O programa que trouxe a melhor estratégia e conseguiu sobreviver às reiteradas 

interações foi o ―Tit for Tat‖
71

. A lógica desse programa era simples: a primeira resposta à 

interação com qualquer outro programa era sempre a cooperação. Caso a cooperação não 

fosse retribuída, na interação seguinte o ―tit for tat‖ retribuiria o comportamento. 

Sucessivamente, o favor era pago com favor; do mesmo modo, o desfavor era pago com 

desfavor. 

Considerando que a estratégia básica desse programa consistia efetivamente na 

prática das premissas do altruísmo recíproco, com esses resultados, Alxelrod reiterou essa 

estratégia como válida no estabelecimento de critérios para a cooperação. 
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 WRIGTH, Robert. O animal moral: porque somos como somos, a nova ciência da psicologia evolucionista. 

Rio de Janeiro: Campus, 1996, p. 162.  
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O autor compreendeu que para estabelecer parâmetros de cooperação é necessário 

que as relações sejam reiteradas, contínuas
72

. Essa continuidade proporciona uma 

preocupação com o futuro dessas relações, considerando que caso não haja cooperação, 

futuramente, pode haver retaliação. Esse aspecto (pensar no futuro) explica também em partes 

um dos possíveis fatores que ocasionaram o grande desenvolvimento cerebral na espécie 

humana. 

 

3.3.1 O altruísmo recíproco indireto 

 

Richard Alexander, estudando as teorias do altruísmo recíproco, compreendeu que 

desse sistema parte outro pressuposto que justifica o comportamento cooperativo: a 

reciprocidade indireta
73

. Compreendeu o Pesquisador que as relações organizam-se de modo 

complexo dentro das organizações sociais. Vários mecanismos de reciprocidade atuam no 

corpo social, de modo que nem sempre o retorno recíproco esperado por um gesto cooperativo 

parte do beneficiado.  

A sociedade funciona de modo que determinadas condicionantes como ―status‖ ou 

―reputação‖ interferem nas relações de reciprocidade. Supõe-se uma pessoa X com 

habilidades na natação, tenha se jogado à correnteza de um rio para salvar uma criança, que 

nesse caso não constitui com ele nenhum laço de parentesco. O indivíduo X contou com sua 

habilidade para cooperar com um membro de sua sociedade, de modo que esse gesto trouxe 

ganhos positivos tanto pra ele, que aumentou nessa relação um status perante os demais 

membros da organização social, quanto para a criança, que foi salva da morte. 

Assim funciona a reciprocidade indireta, considerando que dentro das relações na 

sociedade cada ser é avaliado como possível cooperador ou não. Essa reputação é fundamento 

nas relações como condicionante para que outros cooperem ou não.  Desse modo, levando em 

conta o exemplo dado, outros seres dessa sociedade, ao considerarem o ato altruísta de 
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 AXELROD, R. The Evolution of Cooperation. New York, USA. Basic Books, 2006, p. 126. 
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 ―Parece-me que toda reciprocidade até agora documentada em organismos não humanos é apropriadamente 

denominada reciprocidade direta, na qual o retorno de um investimento social em outro (isto é, um ato de 

altruísmo "temporário") é esperado do receptor real da beneficência, embora não necessariamente na mesma 

moeda (Trivers, 1971; Axelrod, 1984). Na reciprocidade indireta (Alexander, 1977a, b, 1979a, 1982, 1985b), o 

retorno é esperado de alguém que não seja o beneficiário da beneficência (Tabelas 2.2-2.4). Esse retorno pode 

vir de essencialmente qualquer indivíduo ou coleção de indivíduos no grupo. A reciprocidade indireta envolve 

reputação e status, e resulta em que todos em um grupo social sejam continuamente avaliados e reavaliados pelos 

interagentes, passados e potenciais, com base em suas interações com os outros. Não excluo a possibilidade de 

que a reciprocidade indireta, nesse sentido, acabe sendo documentada em alguns primatas - especialmente, 

chimpanzés (por exemplo, de Waal, 1982, 1986), caninos sociais, felinos, cetáceos e alguns outros.‖ (Tradução 

Livre). ALEXANDER, Richard. The biology of moral systems. New York: Routledge, 2017, p. 85.  



48 

 

cooperação de X, possivelmente cooperarão com ele, esperando de modo concreto, a partir de 

seu ato altruísta anterior, que futuramente serão retribuídos nessa prática cooperativa.  

Um aspecto importante de qualquer ato cooperativo é que existe uma expectativa 

de ganho dos dois lados envolvidos na relação, tanto de quem se beneficia quanto de quem 

realiza o ato cooperativo. No exemplo dado, ainda que X tenha feito considerável esforço para 

salvar a criança, é importante ressaltar que suas habilidades na natação eram reconhecidas por 

ele. Desse modo, o risco assumido por esse indivíduo contabilizou suas grandes expectativas 

de sucesso e possível reconhecimento.  

Essa informação é importante porque o jogo adaptativo não permite que o esforço 

extra do realizador do ato cooperativo seja anulado pelo benefício de quem recebeu esse ato. 

Sob tal perspectiva, um feito altruísta jamais seria selecionado naturalmente. Quando, por 

exemplo, dois grupos se juntam para realizar a caçada de um animal de grande porte, ainda 

que haja grande dispêndio de energia, presume-se que todos voltarão com quantidade 

moderada de carne. Caso não houvesse cooperação, nenhum dos grupos obteria êxito na caça 

da presa escolhida, de modo que ninguém se beneficiaria.  

 

Suponhamos que você seja um chimpanzé que acabou de matar um macaco jovem, e 

cede um pedaço de carne a outro chipanzé que tem passado fome ultimamente. 

Digamos que lhe dê uns 150g, e vamos considerar que, como este gesto, você 

perdeu cinco pontos. Mas, em um sentido importante, o ganho do outro chimpanzé 

supera sua perda. Afinal, ele se encontrava num período de necessidade incomum, 

portanto o valor real da comida para ele [...] foi incomumente alto. [...] Assim ele 

ganhou seis pontos nesta troca, embora isto tenha custo a você apenas cinco. 
74

 

 

Desse modo, o somatório dos ganhos e perdas em um jogo cooperativo não pode 

ser equivalente à zero. Ainda que o esforço altruísta de uma pessoa tenha lhe custado, esse 

custo deve ser compensado na relação, de modo que o comportamento cooperativo obtenha 

vantagens para ambos os seres envolvidos.  

Na reciprocidade indireta, do mesmo modo, esses custos são avaliados. Essas 

premissas partem da Teoria dos Jogos, considerando que essa avaliação não ocorre de 

maneira consciente pelos envolvidos. No conceito de seleção natural sobreviveu quem foi 

capaz de realizar jogos cooperativos de maneira eficiente e lucrativa para os envolvidos.  

Ainda que existam muitos questionamentos, quanto, por exemplo, a grande 

vantagem em trapacear no que concerne aos custos e ganhos, é válido ainda o esforço de 
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compreender os mecanismos do altruísmo recíproco e seu grande sucesso mesmo em 

reprodução computadorizada, conforme os experimentos já citados de Axelrod.  

Quanto à reciprocidade indireta, Richard Alexander entendeu existirem pelo 

menos três modalidades de ganhos à pessoa. A primeira delas consiste na expectativa de 

futuras relações de reciprocidade positivas, baseadas no status da realização de ações 

altruístas anteriores. A segunda diz respeito a uma possível compensação imediata da 

sociedade pelo ato de altruísmo, como, por exemplo, um título como herói. A terceira 

vantagem propõe que essa reputação é proveitosa tanto para a pessoa quanto para seus 

parentes, contribuindo para o sucesso de seus descendentes
75

. 

As sociedades que apresentarem determinadas características propenderão ao ato 

de cooperar enquanto processo social. O autor listou cinco dessas regras, considerando em 

quais condições a pessoa cooperará ou não. A primeira das regras concerne em cooperar 

quando o benefício se direciona a um parente, considerando o possível retorno na 

sobrevivência dos genes na reprodução. A segunda corresponde a praticar atos cooperativos 

quando o benefício do ato for maior do que o custo envolvido. A terceira prevê a sanção, caso 

não haja cooperação, considerando que os custos da atitude não cooperativa são maiores do 

que os benefícios. A quarta estabelece que a cooperação é vantajosa quando ela incrementa a 

reputação da pessoa dentro do grupo social, possibilitando maiores interações positivas 

futuras. A quinta e última prevê que, em todas as outras situações não listadas, a não 

cooperação é o caminho mais adequado
76

. 

O autor pondera, ainda, mais profundamente, quanto à importância das regras e da 

sanção pelo seu descumprimento dentro de uma sociedade, reflexão essa que será 

oportunamente citada. 

   

3.4 Sociobiologia: uma crítica necessária  

 

Consoante os esforços dos teóricos citados em traçar um caminho capaz de 

estabelecer uma explicação biológica para determinados comportamentos sociais humanos, é 

válido nesse ponto do trabalho citar as críticas necessárias, expostas à época, que constituíram 

a história dessa teoria e levaram a reformulação de alguns conceitos.  
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Alguns teóricos tais como Malinowski e Murdock lançaram-se no intento de 

observar manifestações culturais e comportamentais em diversas culturas na humanidade e 

traçar determinadas variantes comuns, capazes de, conforme os autores, descrever 

comportamentos universais pertencentes à natureza humana
77

. Essa tentativa sofreu duras 

críticas de várias vertentes da sociologia, que, ainda marcadas pela frustrada tentativa anterior 

em estabelecer premissas biológicas ao desenvolvimento social
78

, enxergaram na pretensão 

científica uma percepção rasa, que ignorava pressupostos humanos essenciais tais como a 

cultura. 

Dentro da espécie humana, ainda que seja possível afirmar que existem variantes 

universais, tais como, por exemplo, a instituição do casamento; faz-se necessária uma 

investigação mais profunda acerca das mesmas. Quando se entende que o casamento ocorre 

em diversas culturas inseridas no globo e pretende-se, portanto, torná-lo como uma variante 

do comportamento humano universal, é possível analisar algum pressuposto substancial desse 

evento em comum com todas as expressões observadas?  

A resposta para Geertz é não. O evento do casamento possui inúmeras variações 

em cada expressão cultural em que é reproduzido, de modo que, ainda que entendamos que 

essa instituição é universal, não acharíamos com isso um grande fundamento para a 

constituição de uma teoria da natureza humana. O que de fato é relevante na investigação 

científica não é encontrar pressupostos universais e sim procurar relações entre fenômenos 

diferentes e a partir de então revelar novos processos
79

. 

Geertz reflete ainda quanto a importância do processo cultural no 

desenvolvimento das sociedades humanas. A cultura proporciona as sociedades uma 

capacidade de regulamentação e ordenamento que é essencial ao homem. A formação inata 

humana, relativa ao que contemos em nossos genes e naturalmente manifestamos em nosso 

comportamento, é descrita pelo autor como ―uma luz muito difusa‖ 
80

. Esse elemento não é 

suficiente para a constituição dos processos de regulação que ordenam as ações humanas, não 

fornece meios fortemente simbólicos que efetivamente marcam a construção do indivíduo.
81
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Quando entendemos que a cultura atua como mecanismo de controle capaz de nos fornecer 

significados diversos as nossas experiências, fica claro que esse processo é singular e 

definitivo na compreensão social humana.  

 Marshall Sahlins corrobora a essa linha de pensamento, entendendo que ―o 

raciocínio sociobiológico da filogenia evolutiva à morfologia social é interrompido pela 

cultura‖
82

. As manifestações culturais tornam as experiências humanas dotadas de 

significados e símbolos próprios, de modo que essa abstração foge ao determinismo 

biológico. O elemento da cultura confere ao homem a liberdade de quaisquer características 

que provenham de um alicerce biológico, pois suas variações são inúmeras e repletas de 

significados singulares. A dinâmica proveniente da expressão cultural é tão complexa e cheia 

de emaranhados próprios em sua constituição, que fica claro que embora possam haver 

mecanismos inatos, os mesmos não contêm em si a explicação profunda do que constitui a 

natureza humana.  

A partir do contraponto trazido e exemplificado pelos sociólogos citados, uma 

nova teoria passou a integrar as tentativas de compreender a natureza humana a partir dos 

pressupostos biológicos. Essa nova tentativa investigativa trazia em si um aspecto tão 

decisivo quanto à seleção natural: a cultura. No tópico que se segue explicitaremos a teoria da 

herança dual e as implicações que as críticas apresentadas relevaram no entender da 

sociobiologia.  

 

3.5 Teoria da Herança Dual 

 

Richerson e Boyd lançaram novos pressupostos para o entendimento do 

comportamento altruísta. Os Pesquisadores compreenderam que a cultura
83

 tem papel 

fundamental no entendimento da evolução da humanidade. Desse modo, no âmbito da 

evolução não somente os fatores genéticos têm influência na determinação dos 

comportamentos que passarão de geração em geração, a mente humana também é moldada de 

maneira determinante pelas forças culturais. O homem, portanto, é fruto desses agentes 

genéticos, culturais e ambientais que se influenciam de modo irrestrito. 

                                                 
82

 SAHLINS, Marshall. The use and Abuse od Biology. Michigan: University of Michigan Press, 1976, p. 12. 
83

 ―Cultura é uma informação capaz de afetar o comportamento dos indivíduos que eles adquirem de outros 

membros de suas espécies através do ensino, imitação e outras formas de transmissão social. Por "informação", 

queremos dizer qualquer atributo individual que é adquirido ou modificado pelo aprendizado social e afeta o 

comportamento‖ BOYD, R.; RICHERSON, P. J. The Origin and Evolution of Cultures. New York: Oxford 

University Press, 2005, p. 6.  



52 

 

A cultura nessa teoria é vista como um sistema de herança
84

. Os seres humanos, 

naturalmente, conseguem aprender essa informação cultural e repassá-la de geração em 

geração. Com efeito, o padrão comportamental não pode ser explicado somente por 

parâmetros genéticos, considerando que as crenças, atitudes e valores colaboram de modo 

decisivo no comportamento social, estando sujeitos a forças evolutivas específicas.   

Nas interações nos modelos propostos pelos estudiosos, dois resultados foram 

destacados: a diferença das propriedades do sistema cultural para o sistema genético, de modo 

que um pode escolher dentre os comportamentos de outros indivíduos qual considera melhor; 

e que essas propriedades culturais têm a capacidade de permitir a evolução de determinados 

traços culturais ―[...] que são divergências custosas daquelas que aumentariam a aptidão 

genética
85

‖. Ou seja: a cultura também é parte de um sistema evolutivo e influi na variação de 

comportamentos da Humanidade. 

As propriedades do sistema cultural estabelecidas pelos autores guardam 

semelhança com a evolução genética. No caso da última, a seleção, mutação e deriva são os 

fatores responsáveis pela alteração na distribuição dos genes em uma sociedade. Já no que 

concerne aos processos culturais, os autores denominam três forças específicas atuantes nesse 

sistema: as forças aleatórias, as forças de tomada de decisão e a seleção natural
86

. 

Fator relevante do sistema cultural e suas propriedades próprias é que uma pessoa 

pode adotar determinado comportamento pela vantagem que esse lhe confere, tornando-o 

mais favorável à imitação por outras. Esse comportamento adotado, porém, não 

necessariamente é o que torna o indivíduo mais apto a sobrevivência. Com efeito, é possível 

enxergar a autonomia defendida pelos autores entre os processos genéticos e os de ordem 

cultural.  
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Considerando a diferença exposta entre os processos genéticos e culturais, e 

entendendo que os culturais podem adotar comportamentos desfavoráveis à seleção genética, 

como poderia a seleção natural atuar de modo a possibilitar a sobrevivência da pessoa?  

Ainda que possivelmente uma característica cultural possa aparentar não 

contribuir para sobrevivência do indivíduo no ambiente, os processos culturais funcionam 

para estabelecer mecanismos de equilíbrio social. Portanto, quando analisamos a 

sobrevivência do grupo compreendemos que as variantes culturais aumentam a aptidão para 

sobrevivência. Normas, valores e crenças estabelecem esse equilíbrio permitindo que dentro 

de uma sociedade, problemas do grupo sejam solucionados, tornando-o apto a competição. 

Por conseguinte, grupos sociais não permitem com facilidade que esses valores, 

crenças, normas e instituições sejam extintos. Os autores entendem esse processo entre os 

grupos sociais como ―seleção de grupo cultural‖, considerando que a interação dos variados 

grupos terá como consequência a sobrevivência de determinadas variantes culturais.  

Esse entendimento justifica a possibilidade de cooperação entre grupos sociais em 

maiores escalas do que as relações de parentesco. Essa seleção cultural pressupõe três 

requisitos: que os grupos tenham diferenças culturais entre si; que essas diferenças afetem de 

algum modo à permanência deles e, por fim, que as divergências possam ser transmitidas pelo 

tempo. Considerando essas condições, as variantes culturais selecionadas são as que permitem 

a permanência e expansão dos grupos sociais
87

. 

Os autores compreenderam que a teoria do altruísmo recíproco explica, apenas em 

partes, o comportamento cooperativo. Conforme os modelos matemáticos propostos pelos 

Pesquisadores, quanto maior o grupo menores as chances da estratégia cooperativa prosperar. 

Visto que dentro de um grupo existem desertores
88

 que se beneficiarão das relações 

cooperativas sem custo, somente quando o número de altruístas for substancialmente maior a 

cooperação poderá prosperar enquanto estratégia viável, caso não, os desertores terão maior 

êxito evolutivo
89

. 

Outro fator que possibilita o altruísmo em comunidades com maior número de 

indivíduos é o estabelecimento de sanções. Quando dentro da sociedade existem mecanismos 

de punição aos desertores, o comportamento não cooperativo traz custos a quem o praticou. 

Desse modo, o comportamento desertor torna-se mais desvantajoso, considerando que quem o 
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desempenhou terá o custo da punição. Os mecanismos de sanção compreendidos pela Teoria 

da Herança Dual serão oportunamente esclarecidos.  

 

3.6 Seleção de Grupos 

 

Darwin, ao propor a Teoria da Seleção Natural já considerava o homem um 

animal social.  O Biólogo claramente correlaciona a natural socialidade do homem com a 

capacidade de comportar-se conforme preceitos morais. Essa configuração moral é definida 

por Darwin como importante para o bem-estar do grupo como um todo, de modo que quando 

um homem põe em risco sua vida para salvar outro, essa decisão considera naturalmente o 

bem-estar geral comunitário
90

. Esse valor comunitário é apreciado como estratégia de 

sobrevivência, considerando que ―una tribu feliz y contenta prosperará mejor que otra que no 

lo sea‖
91

. 

Essa teoria foi posteriormente postulada como seleção de grupos. Wynne-

Edwards se propôs entender cientificamente como atuavam esses pressupostos sociais no 

processo de seleção natural, estabelecendo, em conformidade com Darwin, que as estratégias 

adaptativas eram selecionadas em favor do grupo. Desse modo, caso uma estratégia 

favorecesse o bem estar comunitário, ela seria selecionada naturalmente. 

Ocorre que essa teoria encontra grande dificuldade de concordância com 

pressupostos básicos da seleção natural. A adaptação preza por um grande aspecto 

fundamental: a sobrevivência. Considerando esse entendimento, as estratégias selecionadas 

devem contribuir com a sobrevivência da pessoa, ainda que de algum modo prejudiquem o 

bem estar generalizado. Em um exemplo simplista, caso alguém decida não dividir a caça e 

isso contribua para sua sobrevivência, esse comportamento deve ser selecionado 

naturalmente, pois, embora não contribua para a sobrevivência do grupo, concorre para a 

sobrevivência do indivíduo, de modo que sua existência será perpetuada.   

Essa hipótese trata da vantagem em ser egoísta. Em um agrupamento, caso a 

pessoa tenha lucro com a estratégia social sem o custo da cooperação, ela está mais apta à 

sobrevivência. No exemplo dado, ela ganhou vantagem por estar em grupo e usufruiu dos 

benefícios da caçada, mas não teve ônus algum (dividir o alimento). Assim, a Teoria de 

Seleção de Grupos foi amplamente criticada, sendo os comportamentos cooperativos 
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posteriormente explicados com amparo nas premissas da seleção de parentesco e altruísmo 

recíproco, já explicitadas neste ensaio.  

Em 1998, Sober e Wilson revisitaram a Teoria da Seleção de Grupo, lançando 

novas perspectivas quanto a esse fundamento teórico da cooperação. Os autores partiram de 

um modelo formulado por biólogos evolucionistas, onde dois grupos foram estudados: o 

grupo 1 possui em sua população 20% dos membros egoístas (S) e 80% dos membros com 

capacidade de cooperação altruísta (A). O grupo 2 possui a proporção inversa, 20% dos 

membros altruístas e 80% dos membros egoístas.  

Quando analisadas as proporções matemáticas de reprodução de cada grupo nas 

condições adotadas pelos autores, é possível enxergar que, de fato, os membros egoístas 

tiveram maior sucesso reprodutivo em relação aos altruístas. Outra perspectiva, entretando, 

pode ser observada quanto ao mesmo dado: quando analisada a mesma taxa de proporção 

reprodutiva entre os grupos 1 e 2, foi possível enxergar que as taxas do grupo 

majoritariamente altruísta foram consideravelmente maiores. Portanto, a cooperação 

constituiu um fundamento válido de perpetuação do grupo
92

. 

Para que a Teoria da Seleção de Grupo vigore validamente os teóricos 

estabeleceram alguns aspectos importantes. A princípio, esse resultado só é possível caso haja 

mais de um grupo, onde cada grupo tenha uma taxa variada de altruístas. Esses grupos devem 

ter alguma relação entre si, seja por um ancestral comum ou competindo: ―[...] para ser 

suficiente, a aptidão diferencial dos grupos (a força que favorece os altruístas) deve ser forte o 

suficiente para contrabalançar a aptidão diferencial dos indivíduos dentro dos grupos (a força 

que favorece os tipos egoístas)‖
93

. 

Desse modo, a estratégia cooperativa dentro dos critérios da seleção natural pode 

ser percebida como vantajosa em casos de maximização da adequação entre grupos; já dentro 

da seleção individual, o altruísmo pode ser considerado estratégia desfavorável. Ou seja: caso 

o processo de seleção entre os grupos seja forte, é possível que a estratégia altruísta seja 

selecionada como meio eficaz.  

 

3.7 Evolução, altruísmo e normas sociais 
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Esse pequeno compilado de entendimentos sobre os motivos que nos levam à 

cooperação não tem como objetivo esgotar as teorias que abordaram esse assunto. Outros 

autores lançaram-se nesse intento e foram responsáveis por grandes contribuições dentro das 

acepções citadas, de modo que seria impossível e desnecessário citar cada um desses 

entendimentos. O que foi eleito como necessário para esta demanda acadêmica foi a 

apresentação das mais conhecidas e influentes teorias, para que seja possível discutir qual a 

relevância desse entendimento da cooperação inata para a Ciência Jurídica, conforme 

discutiremos com maior profundidade no capítulo seguinte.  

Nenhuma das teorias citadas exclui necessariamente a outra. Cada uma trouxe ao 

entendimento dos comportamentos altruístas novas percepções. Tais novos aspectos foram 

agregados à tentativa de compreender como, em um meio tão competitivo, é possível pensar 

na existência de uma convivência social baseada em comportamentos cooperativos. 

Em todos os modelos um aspecto é sempre constante: como compatibilizar uma 

sociedade cooperativa com a intensa competição do processo de seleção natural? Dentre as 

particularidades de cada modalidade que busca entender essa questão, surgiu uma resposta 

específica que interessa profundamente a esta demanda: a criação de normas e suas possíveis 

sanções. No entender desse processo adaptativo, uma sociedade que organizava a punição 

contra ―free-riders‖
94

 tinha imensa vantagem com relação a outras.  

Richard Alexander, ao refletir a respeito do altruísmo recíproco indireto também 

estabeleceu a necessidade de firmar regras morais, controladoras dos atos sociais que 

potencialmente podem ajudar ou prejudicar os indivíduos. Por conseguinte, a regra só terá a 

atribuição de moral caso denote uma opinião generalizada do grupo social, considerando que 

esse grupo tem em si as delimitações do que seria certo ou errado. 
95

 

Regras são estruturas benéficas para um grupo pois estabelecem previsões de 

comportamentos, de modo a reduzir o custo da punição para os indivíduos. Em um sistema 

que não compactua determinados regramentos, cada indivíduo é responsável pela punição a 

não cooperação.  Com efeito, o custo exigido para punir é maior e possivelmente 

desagregador. Com um sistema normativo, a previsão (decorrente da padronização das 

condutas) pelos membros do grupo social torna o custo da punição menor, possibilitando que 

evolua a cooperação
96

. 
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Sistemas que se propõem a estabelecer punições e recompensas dentro das 

relações sociais firmam dois resultados interessantes para o modelo cooperativo: o primeiro 

diz respeito ao custos de comportar-me em desconformidade seletivamente à moral 

estabelecida, de modo que a punição estabeleça um custo que não compense a ação egoísta. O 

segundo considera que, caso eu me comporte contra os regramentos morais estabelecidos, 

posso indiretamente atingir meus interesses de longo prazo, contribuindo para não unidade do 

meio em que vivo. Essa falta de unidade pode deixar meu grupo susceptível a invasões de 

terceiros. Ainda assim, os meus atos desconformes relativamente às regras chamarão atenção 

do meu grupo, que exercerá seus mecanismos de punição. Esse exercício torna ainda mais 

custoso o comportamento não cooperativo
97

. 

Quando Robert Trivers pensou na estratégia do altruísmo recíproco, estabeleceu 

em seus fundamentos que o comportamento não cooperativo é devolvido como meio de 

punição, sendo a seleção um elemento que favorece a elaboração de normas de conduta 

recíproca
98

.   

Trivers já previa que os mecanismos de punição eram estratégias importantes para 

manutenção da cooperação no grupo. Na medida em que a sociedade cresce, porém, esses 

mecanismos se tornam mais ineficazes. Conforme a proposição do autor, a punição refere-se a 

não cooperação em interações posteriores a uma relação que não foi cooperativa com a 

pessoa. Essa punição, quando dissolvida em um grande número de pessoas, não é efetiva, 

pois, caso um desertor na relação com um altruísta tenha o ganho sem o ônus da cooperação, 

ainda que na relação seguinte ele altruísta não coopere, o desertor tem variadas opções na 

sociedade para a prática não cooperativa.  

A punição para a não cooperação no modelo de Trivers é efetiva em relações entre 

dois seres, conforme sugere o próprio dilema do prisioneiro. Quando aplicamos, no entanto, 

esses fundamentos em sociedades maiores, o altruísmo recíproco não fornece soluções 

possíveis para o comportamento cooperativo
99

. 

A perspectiva lançada por Richerson e Boyed tem um grande diferencial quanto 

as acepções até então abordadas. A cultura e a capacidade de comportar-se conforme normas 

culturais não é somente fruto da herança genética, pois ela participa efetivamente da 

constituição dos comportamentos humanos.  
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Sobre esse entendimento da influência das informações transmitidas 

culturalmente, as regras, crenças e consequentes punições também fazem parte dessa 

transmissão. Desse modo, as informações compartilhadas por um grande grupo conseguem 

atingir de modo mais amplo uma grande quantidade de pessoas. Esse compartilhamento de 

informações (regras, crenças, instituições) permite que a cooperação seja instrumento 

eficiente para proliferação dessas variantes culturais. Quando me estabeleço em um grupo 

social e compartilho das suas informações, torno-me responsável também pela perpetuação da 

transmissão desses processos.  

Richerson e Boyed refletem também quanto a aspectos práticos das punições 

morais, de modo que se torne possível efetivamente realizá-las socialmente. Os punidores 

devem contar em pequeno número para que essa estratégia possibilite um equilíbrio social: 

―Se a punição é barata o suficiente para que um único indivíduo possa induzir todos os outros 

membros do grupo a cooperar, então as estratégias moralistas podem aumentar quando 

raras
100

‖. Caso os punidores tornem-se comuns no grupo, a seleção beneficiaria na verdade os 

―free-riders‖: ―Se quase todo mundo vai punir indivíduos por alguma transgressão, então os 

indivíduos devem fazer o que querem, não importa o quão tolo seja em qualquer outro 

termo
101

‖. Ou seja: o caráter punitivo deve ser delimitado para possibilitar a eficiência e 

sucesso da cooperação como estratégia possível para sobrevivência do grupo.  

Sober e Wilson também apresentaram sua perspectiva quanto à normatividade 

natural humana. As normas, nesse caso, são interpretadas como adaptações culturais 

provenientes das estruturas de punição. Essa adaptação confere ao ser humano a capacidade 

de comportar-se em conformidade com orientações morais e jurídicas, de modo que esses 

mecanismos de punição consistem na origem do que seria o Direito, a Religião e a Moral. 

Dentro das sociedades humanas, o uso de normas para a regulagem do 

comportamento dos indivíduos da especificada sociedade pode ser interpretado como 

evolução dentro deste grupo. Assim, a sociedade em si regularia seu funcionamento para 

limitar abordagens individualistas de seus membros que poderiam danificar de algum modo a 

sociedade como um todo, e estas sociedades que aplicassem normas regulatórias prosperariam 

no tempo, mantendo-se, como diria uma perspectiva evolucionista, adaptada a sobreviver em 

detrimento de sociedades que fossem compostas por atitudes individualísticas. 

Para ilustrar este pensamento, Sober e Wilson realizaram uma pesquisa 

antropológica, estudando inicialmente o comportamento social de 25 culturas, escolhidas de 
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maneira aleatória a partir do Arquivo de dados sobre relações humanas (HRAF, sigla em 

inglês de Human Relations Area File). É importante salientar que a escolha randômica das 

culturas é necessária para a minimização de viéses de escolha seletiva de informações. Outros 

cuidados metodológicos também foram tomados para evitar o viés de interpretação dos dados, 

com três antropólogos, ignorantes quanto ao objetivo do trabalho, lendo e interpretando as 

culturas selecionadas. Os autores mostraram que o comportamento humano, na maioria das 25 

sociedades estudadas, é fortemente regulado por normas pré-estabelecidas. Uma análise mais 

profunda das discussões antropológicas e implicações para o entendimento da naturalidade 

normativa será feita a seguir. 

 

3.7.1 Normais sociais e sua importância para a adaptação de grupos humanos conforme 

Sober e Wilson  

 

A importância das normas sociais pode ser entendida com base em seu custo para 

a sociedade. Punições de baixo custo podem ser efetivas no controle de transgressores, e estas 

podem se dar com base em mecanismos normativos oficiais, como sanções à pessoa (por 

exemplo, exílio do grupo) quando por mecanismos culturais que exercem uma pressão no 

indivíduo (por exemplo, comentários entre membros do grupo que afetam a reputação do 

infrator e, consequentemente, sua possibilidade de atuar na sociedade). Apesar de punições de 

baixo custo para a sociedade serem efetivas, a existência de normas não impede pessoas de 

infringi-las de maneira sub-reptícia. A influência de culturas e normas estrangeiras pode 

ser significativa nestes casos, servindo para relativizar o entendimento dos infratores das 

normas de seu grupo.  

Exemplo desta influência estrangeira encontrado pelos autores durante seu estudo 

foi o caso de um homem da cultura Gilyak, Rússia. Este continuou a conviver e, infere-se, ter 

relações sexuais, com sua madrasta após a morte do pai, infringindo as normas de sua cultura. 

Este foi caracterizado como sob influência da cultura russa, embora convivesse na sociedade 

Gilyak, e, consequentemente, foi exilado de seu grupo social. Esse exemplo, e a aplicação de 

sanções ao infrator de baixo-custo para a sociedade, mostram evidências de um mecanismo 

social que substitui o de aptidão biológica na evolução dos humanos por via da alteração de 

ônus e benefícios pelo comportamento. 

Mecanismos normativos podem selecionar comportamentos de maneira tanto 

passiva quanto ativa. De modo passivo, comportamentos específicos podem ser selecionados 



60 

 

com suporte na conformidade dos componentes de um grupo com interpretações das normas 

sociais de sua cultura. Sobre isso os autores acentuam: ―[…] exemplos da nossa pesquisa 

sugerem que normas sociais podem ir além de impor comportamentos específicos, em vez 

disso controlando as condições que possibilitam comportamentos específicos
102

‖.  

De tal sorte, mesmo que uma norma social não exija uma característica específica 

da pessoa, aquelas que possuem tal característica se adaptam melhor ao convívio naquela 

sociedade, exibindo e passando para as gerações futuras tal adaptação comportamental, 

selecionando determinada característica. Um exemplo de comportamento passivamente 

selecionado por mecanismos normativos é a capacidade comunicativa na sociedade Mbuti. 

Não é contra as normas sociais não falar muito, mas é necessário estar fisicamente 

nas reuniões, e é considerado estranho não se fazer ativo mediante engajamentos em 

conversas e discussões. 

De maneira ativa, ou a pessoa se adapta às normas de sua cultura ou recebe 

sanções que a impedem de usufruir dos benefícios da sociedade. Exemplo geral é a divisão da 

caça entre os caçadores, de modo que todos tenham acesso aos recursos, mesmo quem não 

teve tanto êxito. O comportamento solidário neste caso é reforçado para que a sociedade, 

como unidade, progrida. 

A evolução das normas de uma sociedade pode se dar com base numa natural 

seleção destas oriundas de subgrupos. Assim, um grupo dentro de uma sociedade pode 

separar-se desta se não concordar com seus mecanismos normativos, formando outra nova 

sociedade com distintas normas. Esse processo adaptativo torna estes novos mecanismos 

normativos complexos e altamente especializados para desempenhar sua função controladora, 

um procedimento análogo à seleção darwiniana. Os autores mostram como essa ideia, de uma 

cultura altamente especializada e funcional ser o subproduto de uma seleção natural, aparece 

no curso de seus estudos. 

Com esteio no estudo de Sober e Wilson, é possível perceber que as normas 

sociais possuem, de fato, uma capacidade de favorecer adaptações de grupos humanos para 

selecionar características mais solidárias, mediante a imposição de custos sociais ou 

penalidades aos infratores. Com efeito, todo o grupo é beneficiado, crescendo e cada vez mais 

se tornando funcional e especializado. 
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3.8 Reflexões quanto ao Direito e à Moral 

 

Conforme edificamos até aqui, as regulações dentro de um grupo social são 

elementos naturais que proporcionam o sucesso da estratégia cooperativa. Esses regramentos 

constituem parte do que seria fundante da Moral, posteriormente dando início a instituições 

como o Direito e a Religião. 

De tal modo se faz necessário diferenciar o que são normas jurídicas e o que são 

normas morais. Ainda que esta discussão não seja o tema central deste experimento, essa 

diferenciação nos fornece aspectos necessários para elaborar o próximo capítulo.  

A princípio, é possível enumerar duas teorias, em específico, que dominam as 

tentativas teóricas de diferenciação entre Moral e Direito: as teorias positivistas e as não 

positivistas, que estabelecem, respectivamente, a Teoria da Separação e a Teoria da 

Vinculação. Em geral, teorias positivistas entendem que o conceito de Direito deve andar 

separado do conceito de Moral, de modo que o a norma no direito não exige conexão com o 

que os ditames morais apregoam. O Direito pode ordenar preceitos diferentes das normas 

morais de uma sociedade, e, ainda assim, é válido e efetivo em sua expectativa de 

exigibilidade
103

. 

Nessa acepção, o vínculo entre Direito e Moral ―não é conceitualmente impossível 

nem conceitualmente necessária
104

‖. Dessa forma, uma norma que possui aplicação e validade 

no contexto social pode não ser jurídica, contrapondo ditames fundamentais. Assim, de fato, a 

relação não se torna conceitualmente impossível.  Sob a concepção positivista, essa relação 

também não é conceitualmente necessária, pois, as normas jurídicas podem ter acepções 

morais em seu conteúdo, mas não necessitam desse parâmetro.  

As teorias não positivistas entendem que a relação entre Moral e Direito é 

necessária e fundamental. O Direito possui aspecto valorativo intrínseco, que molda seus 

ditames e delimita em quais aspectos a norma jurídica alcança na sociedade. Essa relação sai 

de pressupostos de legitimidade, considerando que, para aplicação de uma norma jurídica, é 

necessário que a sociedade implicada aceite esses parâmetros como válidos. Essa validade 

provém, muitas vezes, da própria formação normativa moral dessa sociedade, o que justifica 

essa relação entre normas morais e jurídicas. 

De acordo com Petrasizky, os juízos normativos, advindos de uma ligação com o 

emocional, possuem caráter imperativo pelo fato de resultarem em sanções ou aprovações 
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para a pessoa. Essa característica aproxima o caráter normativo do ético, o Direito da Moral. 

A diferença entre essas duas normas decorre de outra característica da norma jurídica, o fato 

desta ser também atributiva, visto que atribui uma penalidade de cumprimento obrigatório ao 

infrator
105

.  

Para Miguel Reale, o que necessariamente caracteriza uma norma jurídica é ―o 

fato de ser uma estrutura proposicional enunciativa de uma forma de organização ou de 

conduta que deve ser seguida de maneira objetiva e obrigatória‖. O conceito de norma 

jurídica de Reale está inserido em um tripé, chamado de Teoria Tridimensional do Direito, 

sendo o aspecto normativo deste apenas um dos pontos principais (―O Direito é norma‖). 

Reale leva em conta ainda o contexto histórico-cultural do Direito (―o Direito é fato‖) e 

também o valor que a sociedade atribui aos mecanismos normativos (―o Direito é valor‖). A 

partir desse tripé, há uma guinada dialética que faz a prática do Direito entrar em contato com 

aspectos morais e históricos da sociedade.  

Dentro dessa discussão, após análise das teorias até então conceituadas, percebe-

se que a sociedade, a moral e o direito são influenciados por fatores diversos em sua 

constituição. Não há como reduzir o discurso jurídico na atualidade a um sistema moral inato 

ao ser humano, como também, em conformidade com o até então apresentado, não há como 

não especular a influência desse aspecto.  

Portanto, o trabalho em questão propõe uma ponte entre esses dois grandes 

círculos, da moral e do direito. Não há como partir de um pressuposto apartado, considerando 

que o que é natural na humanidade (identificado como o aspecto moral) também é 

influenciado pelo direito positivo. Pinker comprova que mesmo os processos morais são 

submetidos a noções de progresso, quando explicita que o círculo de pessoas detentoras de 

dignidade e proteção só cresceu ao longo da história da humanidade
106

. Passamos de 

perspectivas centralizadoras em entes da realeza dotados de caráter divino até as teorias que 

hoje defendem o direito dos animais.  

Essa teoria só agrega à percepção de que fatores morais, biológicos, culturais e 

jurídicos interagem cotidianamente no nosso meio e integram nossa sociedade de modo 

inseparável. Dessa forma, dentre os conceitos expressos que diferenciam e relacionam a 

norma moral da norma jurídica, a intenção primordial desse módulo foi demonstrar que a 

teoria da vinculação encontra apoio na teoria do Direito, considerando ser a que adotamos 
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para entender este trabalho. O Direito e a Moral são conceitos que conversam entre si, de 

modo que um influencia o outro na prática social.   
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4 JUSNATURALISMO E DIREITOS HUMANOS: COMO AS TEORIAS 

COOPERATIVAS INFLUENCIAM NA CIÊNCIA JURÍDICA 

 

No concerto das Ciências Sociais, aceitar pressupostos provenientes de outros 

ramos do conhecimento sempre foi uma questão difícil. Considerando os danos de concepções 

como o darwinismo social
107

, entender a relação entre a natureza humana e o Direito torna-se 

uma tarefa delicada. 

Dentro das perspectivas da Ciência na atualidade, entretanto, não é possível 

escusar a influência das pesquisas nas áreas da Sociobiologia e Psicologia evolutiva na 

Ciência Jurídica. A compreensão da natureza humana como capaz de seguir preceitos 

normativos traz novas percepções para determinadas teorias jurídicas, e essas percepções não 

podem passar despercebidas.  

Uma perspectiva filosófica que dentro das Ciências Sociais precisa ser visitada na 

formulação dessa teoria é a chamada falácia naturalista. Sustentada por George Moore em 

1903, a ―Falácia naturalista‖ é definida como a utilização inapropriada da ideia abstrata de 

―bondade‖ para limitar qualquer objeto natural, ocorrendo assim um erro de argumentação: 

Quando uma pessoa confunde dois objetos naturais, definindo um em função de 

outro, por exemplo, confundindo-se a si mesma, que é um objeto natural, com 

―sentir prazer‖ ou ―prazer‖, que também o são, não há qualquer justificação para que 

se fale de falácia naturalista. Mas se confundir ―bom‖, que não é, no mesmo sentido, 

um objeto natural, com um objeto natural, seja ele qual for, então, sim, há motivo 

para se dizer que é uma falácia naturalista.
108

 

 

O Filósofo explica em sua obra, ainda que, ao se caracterizar um objeto natural 

como ―bom‖, os valores (objetos abstratos) são naturalizados, passando portanto da natureza 

(objeto natural) à moral (juízo de valor). Esta ideia, também descrita como do ―ser‖ ao 

―dever‖, foi discutida por David Hume (1740) no ―The is-ought problem‖ (o problema do é-

deve ser): 

Em todo sistema de moral que até hoje encontrei, sempre notei que o autor segue 

durante algum tempo o modo comum de raciocinar, estabelecendo a existência de 

Deus, ou fazendo observações a respeito dos assuntos humanos, quando, de repente, 

surpreendo-me ao ver que, em vez das cópulas proposicionais usuais, como é e não 

é, não encontro uma só proposição que não esteja conectada a outra por um deve ou 

não deve. Essa mudança é imperceptível, porém da maior importância. Pois como 

esse deve ou não deve expressa uma nova relação ou afirmação, esta precisaria ser 
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notada e explicada; ao mesmo tempo, seria preciso que se desse uma razão para algo 

que parece totalmente inconcebível, ou seja, como essa nova relação pode ser 

deduzida de outras inteiramente diferentes
109

. 

 

 Hume argumenta que há uma diferença importante entre afirmações descritivas (―é‖) 

e normativas (―deve ser‖). Essa hipótese entende que, quando estabelecemos que algo ―é‖ no 

Mundo, isso não quer dizer que esse mesmo algo ―deve ser‖; de modo que essa transição é um 

erro lógico. Por exemplo: considerando que existe na sociedade um comportamento X não 

quer dizer que esse mesmo comportamento, tão-somente por existir, é desejável
110

. Essa 

acepção limita pensarmos que, em uma lógica genética, a natureza humana (que é) pode 

transformar-se em preceitos éticos/morais (deve ser). 

Entendendo que a falácia naturalista, de fato, estabelece um pressuposto lógico 

verdadeiro, este ensaio tem como objetivo encontrar uma conexão possível entre o ―ser‖ e o 

―dever-ser‖. A intenção desta pesquisa não é passar de fatos para valores em uma redução 

simplista, mas sim entender a relação entre a nossa capacidade normativa e o que 

denominamos como natureza humana. 

 

4.1 A naturalidade da Moral: ponte entre “é” e “deve ser” 

 

Diversos autores propuseram uma ponte entre o juízo empírico representado pela 

premissa ―é‖ e o juízo normativo pela premissa ―deve ser‖. 

Tendo em vista que, como já discutido, grupos em uma sociedade selecionam os 

mecanismos normativos para serem utilizados em suas novas sociedades em apoio nas 

próprias percepções morais, a aceitação das ideias do que ―é‖ bom para o grupo como uma 

unidade passa a ser um ―deve ser‖, assim, para a manutenção desta unidade. Com essa ideia, 

pode-se argumentar o juízo de moral como valores reflexivos de uma cultura sobre as próprias 

necessidades de funcionamento. A moralidade, nestes casos é, portanto, constituída pelas 

ideias dominantes nestas culturas. Esse pensamento não consiste necessariamente na falácia 

naturalista, pois o ―é‖ varia de acordo com a cultura, não construindo valores universais. 

Constitui-se, com efeito, mais de um ―dilema naturalista‖
111

, onde pode haver uma ponte entre 

                                                 
109

 HUME, David. Tratado da Natureza Humana. Tradução de Débora Danowiski. Livro III, Parte I, Seção II. 

São Paulo, Editora UNESP, 2000, p. 509. 
110

FERNANDEZ, Atahualpa. Direito & Natureza Humana: as bases ontológicas do fenômeno jurídico. 

Curitiba: Juruá, 2008, p. 33-34.  
111

 FERNANDEZ, Atahualpa.  Direito & Natureza Humana: as bases ontológicas do fenômeno jurídico. 

Curitiba: Juruá, 2008, p. 39. 



66 

 

os valores empíricos e normativos. Sobre esta interpretação do problema ―é-deve ser‖, 

Fernandez afirma: 

Assim sendo, o ―dever-ser‖ é somente a taquigrafia de um tipo de afirmação 

objetiva, uma palavra que denota o que a sociedade elegeu fazer (ou foi obrigada) 

primeiro e depois codificou. E uma vez que entre o mundo do ―ser‖ (natureza 

hereditária) e o do ―dever-ser‖ (os códigos morais) existe um efetivo laço adaptativo 

que prediz o estabelecimento como normas éticas e jurídicas daquelas condutas 

capazes de favorecer ou promover a sobrevivência e o êxito reprodutivo, a falácia 

naturalista se reduz, com isso, a um ―dilema naturalista‖, cuja solução, que aponta o 

caminho para uma compreensão objetiva da origem e função do direito, não é difícil 

de inferir: o ―deve‖ é produto de um processo material
112

.  

 

Enfrentado esse aspecto filosófico, neste trabalho tencionaremos fazer uso desta 

ponte entre valores empíricos e normativos nas diversas culturas para discutir a naturalidade 

da Moral na sociedade humana.  

 

4.2 Jusnaturalismo biológico: o contrato social natural também é normativo 

 

Os comportamentos cooperativos, conforme aqui já descrito, exercem grande 

influência no sucesso da estratégia social. E esses comportamentos são determinados por 

condutas normativas que garantem seu funcionamento e o devido sucesso na seleção natural.  

Os insetos, ainda na escala dos invertebrados, possuem elevado grau de 

organização social. Formigas, por exemplo, denotam um padrão hierárquico da divisão de 

tarefas, demonstrativo da complexidade que se tornou a adaptação específica que as levou a 

viver em grupos. De modo semelhante, as abelhas também exercem esse padrão de 

organização social. Peixes
113

, de igual maneira, também se agrupam em cardumes, de modo a 

facilitar a reprodução e alimentação e dificultar a atividade dos predadores. Invertebrados 

cnidários que se propõem viver em colônias, como no caso da Agalmatidae
114

, vivem em 

estruturas específicas em que todos os seres realizam uma determinada função diferenciada 

que permite a existência do conjunto como um todo e possibilita a vida coletiva. Todas essas 

estruturas animais até então apontadas têm dois comportamentos em comum: primeiro, 
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escolheram a estratégia de viver em grupo para sobreviver no meio ambiente, e a segunda, 

decorrente da primeira, estabeleceram uma estrutura de organização com determinados 

regramentos básicos.  

Os hominídeos, já na de fabricação dos próprios utensílios, começaram a 

desenvolver a noção de que, em grupos, o processo de caça era bem mais eficiente. Mesmo o 

crescimento e evolução cerebral denotam como causa, na maior parte das vezes, a necessidade 

de maior convivência social entre os hominídeos. Com o desenvolvimento do cérebro a partir 

das novas habilidades, bem como da própria convivência, os processos de caça tornaram-se 

cada vez mais complexos e demorados. Houve a necessidade de fixar as fêmeas, responsáveis 

pelo cuidado com as crias, em um local específico de despojo dos produtos da caça: 

 

Para começar, ele tinha um equipamento sensorial impróprio para viver no chão. O 

nariz era muito frágil, os ouvidos não eram suficientemente apurados. O físico era 

desesperadoramente inadequado para as difíceis provas de fundo e para os arranques 

velozes. A personalidade era mais competitiva do que cooperativa e, sem dúvida 

nenhuma, pouco habituada à planificação e à concentração. Tinha, felizmente, um 

excelente cérebro, com uma inteligência geral já mais desenvolvida do que a dos 

carnívoros, seus rivais. Depois de ter adotado a posição vertical, de ter modificado 

as mãos num sentido e os pés noutro, de aperfeiçoar ainda mais o cérebro e de 

puxar por ele tanto quanto podia, o macaco pelado correu o risco. 

Sob o aspecto social, o macaco caçador aumentou a sua necessidade de comunicar e 

cooperar com os companheiros. Impôs-se tornar mais complicadas as expressões 

faciais e vocais. Desde que começou a manejar novas armas, viu-se coagido a criar 

sinais eficientes que inibissem os ataques no seio do grupo social. Por outro lado, 

tendo uma habitação fixa a defender, teve de acentuar certas respostas agressivas em 

relação aos grupos rivais
115

. 

 

Em consequência dos novos instrumentos que tornaram mais complexas as 

relações sociais e consequentemente a comunicação, mais processos de diferenciação
116

 foram 

caracterizando aqueles hominídeos. A seleção de um excelente aparelho fonador capaz de 

emitir maior gama de sons foi um elemento essencial na perpetuação da espécie humana. 

Outra lista de elementos pode ser privilegiada na tentativa de enumerar características que nos 

propiciam a vida em sociedade, tais como uma ―[...] inclinação para formação de vínculos 
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afetivos [...], uso intensivo de instrumentos ligado a uma transmissão cultural constante [...]; 

propensão natural à linguagem; inclinação natural para deixar-se educar‖
117

, dentre outros.  

Por conseguinte, dentro dos novos parâmetros culturais que surgiam no 

comportamento humano, também apareceram novas necessidades de regulação da sociedade. 

A indispensabilidade de fixação trouxe mais coesão aos grupos, que também precisavam 

manter regras quanto à procriação e à distribuição do alimento.  

A estratégia de convivência grupal trazia às sociedades hominídeas a necessidade 

de tornar complexas suas estruturas regulatórias, permeando na Humanidade um rudimento 

do que se tornaria o Direito (que se propõe regular condutas para possibilitar a convivência 

em sociedade). 

Paul Rubin, ao discorrer quanto ao estado de natureza humano, supõe, de saída, a 

ideação de que não é possível pensar a existência humana sem a presença de regras. O autor 

desenvolve três classes específicas de regramentos que marcam o que seria denominado como 

Estado de natureza. A primeira diz respeito à participação no grupo, a segunda regula a 

conduta privada dentro das relações sociais, ao passo que a terceira concerne às relações entre 

os próprios indivíduos do grupo, como hierarquia e propriedade
118

. 

No mesmo esforço de entender os regramentos nas primeiras sociedades, 

antropólogos como Elman Service em seu livro A organização social primitiva, estabelece o 

comportamento hierárquico exprimido pelos primatas em geral, onde se repetem padrões de 

dominação e concentração de poder na figura do macho (em pouquíssimas exceções na 

fêmea) para manutenção de um certo tipo de ―paz social‖ e interdependência nas relações do 

grupo
119

. 

Service também enumerou determinados regramentos que permeavam as 

primeiras comunidades humanas, como, por exemplo, as normas de residência conjugal. As 

primeiras referidas dizem respeito ao local onde o casal estabelecerá residência e procriará na 

sociedade. Essa residência pode ser firmada na comunidade do homem (residência conjugal 

virilocal) ou na comunidade de origem da mulher (residência conjugal uxorilocal)
120

. 
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De fato, as primeiras comunidades consistiam em bandos denominados como 

caçadores-coletores em razão das atividades exercidas dentro do grupo. Esses caçadores 

estavam conectados entre si por pretextos familiares, não se fixavam em um território (esse 

tipo de organização social é anterior à agricultura) e formavam sociedades igualitárias, sem 

hierarquia permanente. Dentro dessas comunidades, além das normas de residência conjugal, 

a divisão social do trabalho já vigorava como padrão também normativo do seu 

funcionamento
121

. 

Com base nessas premissas até então constituídas de que essa capacidade 

normativa provém da própria organização social, e, conforme já abordamos, faz parte de uma 

estratégia evolutiva que permite o sucesso da cooperação, é possível rediscutir os moldes de 

fundamentação do Direito que entendemos como ―jusnaturalismo‖. 

 

4.2.1 Jusnaturalismo, Juspositivismo e as bases biológicas do Direito 

 

As teorias de Direito Natural estabelecem que o Direito surge de uma ordem 

espontânea, conectado à essência do ser humano e do seu modo de ser. Dentro do Direito 

Romano, a lei natural era comum, caracterizando-se como imutável e preexistente
122

. 

Sob a tentativa de compreensão em estabelecer quais premissas fundamentariam o 

Direito Natural, teóricos como Santo Tomás de Aquino partiram de um pressuposto divino. 

Entendendo que o homem é fruto da obra de Deus, o filósofo em comento estabelece que as 

leis e os ideais de justiça como um todo se fundamentam, em primeiro plano, nas leis 

divinas
123

. Tal corrente filosófica foi alicerce para a Ciência Jurídica até o advento da Idade 

Moderna, quando o Direito Natural passou a construir um alicerce mais racionalista para sua 

existência. 

Desse modo, tal corrente de fundamentação jurídica assumiu contornos científicos 

mais objetivos e sofreu, ao longo do tempo, grandes viradas epistemológicas em sua 

percepção. No contexto pós segunda guerra mundial os direitos naturais passaram a exercer 

de modo mais efetivo um papel limitador do direito positivo
124

. Esse viés trouxe a discussão 

jusnaturalista um novo fôlego, considerando que embora premissas jurídicas possam ser 

pensadas e efetivadas através de um processo codificador, as mesmas devem ser dotadas de 
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valores historicamente atribuídos, imbuídos de justiça. O Direito Natural passa a exercer, 

portanto, o papel de um horizonte não descritivo a ser seguido na elaboração das normas, 

atribuindo ao direito positivo um limite valorativo. 

Já o Direito Positivo
125

, estabelecido no intuito de uma configuração específica 

expressa pela codificação, consiste em modificações do Direito Natural com encosto nas 

condições sociais reguladas. O Direito Natural prevê determinadas máximas para a existência 

de uma sociedade, que guiam a elaboração do Direito Positivo, princípios esses expressos por 

acepções como a de que todos os homens são iguais e livres.  

Bobbio atesta seis critérios que diferenciam as acepções filosóficas descritas. 

Conforme o autor, o Direito Natural funda-se em premissas de universalidade, enquanto o 

Direito positivo vale em territórios delimitados. O segundo critério analisa a mutabilidade das 

concepções filosóficas, sendo o jusnaturalismo imutável e o juspositivismo mutável. O 

seguinte entende que o direito positivo parte de uma legitimidade popular, enquanto o direito 

natural tem fundamentos ligados a um ideal de justiça natural. O critério seguinte entende que 

o direito natural é conhecido pela humanidade a partir de percepções racionais, enquanto o 

direito positivo é conhecido através de uma declaração de vontade alheia, promulgado por 

representantes legais. Quanto ao objeto dos dois direitos, o direito natural regula 

comportamentos bons ou maus por si mesmos, enquanto que para o direito positivo não há 

essa pretensão valorativa, estabelecida apenas pela limitação que exercem os próprios direitos 

naturais ao direito positivo. A última diferença estabelecida refere-se ao que estabelecem as 

duas percepções jurídicas. O direito natural estabelece o que é bom e o direito positivo aquilo 

que é útil
126

.  

As duas concepções, Direito Natural e Direito Positivo, tentam estabelecer o que 

fundamenta a Ciência Jurídica. Compreender por que obedecemos e quais critérios existem na 

compreensão normativa são entendimentos essenciais para estabelecer o que é o Direito.  

Como esta pesquisa, até então, buscou comprovar a natureza normativa humana, 

focaremos na hipótese jusnaturalista para fundamentar uma premissa que parte da gênese do 

comportamento em um contexto social natural. De modo geral, as teorias jusnaturalistas 

entendem que o ser humano tem capacidade moral inata, sendo capaz de reconhecer normas 
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morais universais e agir conforme o que determinam estas. Outra derivação relevante dessa 

teoria é que ela fornece fundamento para as convenções sociais estabelecidas com o Direito 

Positivo.  

Como exposto anteriormente, as normas morais de uma sociedade vêm do 

entendimento coletivo do que ―deve ser‖ o código moral do grupo. Desta perspectiva, a ideia 

de normas ou leis universais não encontra espaço para se firmar. Percepção essa que será 

melhor construída nas linhas que se seguem.  

A universalidade da moral já foi abordada por diversos estudiosos. Leopold 

Pospísil (1986) observa que há alguns aspectos universais que são como ―padrões básicos da 

lei‖: o reconhecimento de uma ou mais autoridade, imposição de sanções aos infratores das 

normas e a resolução das disputas por via de generalizações reguladas. Tais aspectos são 

encontrados em todas as culturas, apesar de exceções poderem ser feitas em tempos de guerra. 

Para Murdock, algumas características podem ser encontradas universalmente nas 

sociedades humanas. A organização em núcleos familiares, a divisão do trabalho e outras 

características decorrentes dessas premissas da organização social humana constituem 

parâmetros de universalidade
127

. 

Estudo comparativo realizado por Schwartz e colaboradores, em 1994, procurou 

identificar semelhanças normativas entre diferentes culturas. O trabalho identificou 56 valores 

compartilhados por essas sociedades, distribuídos em dez categorias de conteúdo 

motivacional. Este estudo mostrou que diversos valores são convergentes, sendo quatro deles 

considerados universais
128

.  

É possível, por consequente, identificar determinados padrões nas tendências 

humanas para seguir regras. Porém, tais padrões não são universais e ainda fundamentam de 

modo falho e raso a percepção de que existem direitos efetivamente universais
129

. 

Considerando a ligação conceitual do jusnaturalismo com as premissas que definem o ser 

humano pelo que ele é, e a tendência a universalizar determinadas normas, podemos encontrar 

nos ditames da Sociobiologia e Psicologia Evolutiva um novo olhar para essa corrente de 
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fundamentação jurídica, firmando não um efetivo direito universal, mas uma capacidade em 

comportar-se normativamente universal.  

As teorias cooperativas explicitadas no capítulo 3 fornecem meios adequados para 

explicação do que seria o senso moral. Considerando a socialidade humana, compreender o 

outro e prever seus comportamentos foi essencial para o processo adaptativo. Essas 

circunstâncias que possibilitaram o aprimoramento das estratégias de cooperação fornecem 

também uma estrutura cognitiva possível para o comportamento moral.  

A Moral, conforme elaboramos até então, possui relação direta com 

fundamentações de validade jurídica, entrelaçando-se com as normas do Direito: 

 

Os códigos éticos e jurídicos surgiram como produtos da interação da biologia e a 

cultura e os sentimentos morais, por sua vez, derivam de nossa arquitetura cognitiva 

inata, traços hereditários em nosso desenvolvimento mental, em geral condicionados 

– ou igual manipulados – pela cultura, que influem sobre os conceitos, princípios, as 

normas e as decisões que tomam, se constroem e se adotam a partir deles. 

Assim pois, o desenvolvimento do direito representa um processo evolutivo como 

qualquer outro, que foi criando, através da interação da cultura com a biologia, um 

complexo desenho de normas de conduta para solucionar problemas adaptativos 

práticos relacionados com a crescente complexidade da vida em grupo
130

. 

 

Desse modo, nossa ―psicologia social‖ é marcada pela necessidade de 

predeterminar os comportamentos dos próximos. Marc Hauser compreende a existência de 

uma gramática moral universal, que identifica de modo instintivo como se comportam as 

normas morais e as convenções sociais, diferenciando-as. Essa distinção é possível porque, 

quando uma norma é moral, geralmente estão associados intensos vínculos afetivos.  

Por exemplo, quando tratamos de um caso de estupro, a resposta social é imediata 

e intensa
131

. Esse mecanismo comporta-se dessa maneira por pertencer ao nosso arcabouço de 

normas morais. Já quando tratamos de uma violação a convenções sociais, as respostas são 
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não tão imediatas e moderadas
132

. Ou seja: o comportamento moral, como vinculado a 

premissas inatas (não em seu conteúdo, mas em sua potencialidade – todos temos a 

capacidade de nos comportar a partir de normas morais), fornece gatilhos ligados as nossas 

emoções.  

Dentre os processos de seleção cultural, cada sociedade desenvolveu o próprio 

caminho, estabelecendo o que seria moralmente correto. Entendendo que em cada processo 

genético e cultural foram firmadas relações próprias de cooperação, punição, recompensa e 

transmissão de costumes, fica difícil estabelecer comportamentos normativos baseados em 

aspectos valorativos universais entre as sociedades. 

Esses sistemas próprios de recompensa e punição também são característicos da 

evolução normativa. Dentro de cada organização, o sentido e a ordem provenientes das 

relações provoca nos seus um sentimento de bem-estar, de pertencimento. Essa capacidade de 

comportar-se de acordo com as condutas previstas e a satisfação pessoal que esse 

comportamento traz ao ser humano é outro grande triunfo adaptativo dentro da estratégia 

social
133

. Dessa forma, fica claro que o anteparo cultural constitui também um importante 

mecanismo no firmamento dos processos sociais, sendo o mesmo variável entre as 

sociedades.  

Desse modo, o que é possível firmar de modo claro é que naturalmente o ser 

humano comporta-se a partir de regramentos. Esse entendimento traz ao Jusnaturalismo um 

novo fundamento, considerando que a partir dos processos de seleção natural foi possível 

desenvolver no ser humano essa capacidade de comportar-se normativamente. Porém, no que 

tange ao conteúdo desses regramentos, não é possível estabelecer com profundidade uma 

ponte universal, pois a cultura de cada segmento humano exerce também grande e essencial 

influência na eleição de preceitos válidos para regulação.  

Essa maneira de encarar o Direito com amparo em fundamentos universais no que 

concerne a capacidade de comportar-se conforme normas, instiga uma discussão relevante 

para os fins desse trabalho: se é possível estabelecer que existe uma predisposição universal a 
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seguir regramentos encontrada por fundamentos biológicos na humanidade, é possível 

também que os direitos humanos tenham esse fundamento que justifique sua existência?  

 

4.3 Desafios para a compreensão dos Direitos Humanos: as correntes universalista e 

relativista 

 

No contexto de buscar uma aplicação universal dos mecanismos normativos, 

tendo por base as normas aceitas na maioria das culturas, temos a idealização de uma 

humanização do Direito internacional. Nasce, com efeito, um referencial ético que orienta de 

maneira geral todos os mecanismos normativos das diversas sociedades. A origem dos 

chamados Direitos Humanos é insurgente, vinda de uma não conformidade em relação ao 

positivismo extremado. 

Fernandes, em seu livro Para que servem os direitos humanos cita diversos 

exemplos de momentos históricos em que grupos de pessoas perceberam que as leis às quais 

estavam submetidos não eram o suficiente para garantir alguns direitos básicos, formando, 

pois, uma revolução normativa mediante a exceção do direito de resistir. Desde a Revolução 

Francesa, passando pela Abolição da Escravidão até o pós-Segunda Guerra Mundial, esforços 

para a implantação dos direitos humanos ganharam forças em diversas esferas: ―[…] devemos 

lembrar que a bandeira da liberdade não atuava apenas nesta esfera (jurídica). Tendo natureza 

moral, política e jurídica, os direitos humanos inspiravam também a acção política e actuavam 

na cultura‖
134

. 

A concepção de Direitos Humanos constitui-se mais enfaticamente com a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948, declarada em Paris pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas, estabelecendo, pela primeira vez, uma base de proteção universal dos Direitos 

Humanos. Essa declaração foi reiterada, novamente, em 1993 mediante a Declaração de 

Direitos Humanos de Viena, estabelecendo que os direitos humanos são universais, 

indivisíveis e interdependentes
135

. Algumas das garantias universais firmadas na Declaração 

incluem direitos como à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

Consoante alcança Piovesan, os Direitos Humanos são fruto de contextos de luta 

social. Não há como estabelecer uma lista restrita de quais direitos se enquadram nessa 

classificação, pois os direitos humanos nascem por uma necessidade social, referente à 
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intenção de previsão de preceitos axiológicos inerentes à condição humana, de modo que 

precisam ser reconhecidos pelas instituições jurídicas
136

.  Em geral, o conceito de Direitos 

Humanos está intensamente vinculado ao que denominamos como ―dignidade‖, e, em razão 

do reconhecimento desse elemento, são protegidos aspectos fundamentais para que essa 

dignidade seja possível no cotidiano de cada ser humano.  

A origem dos direitos humanos tem, em geral, um aspecto grandemente vinculado 

à figura do Estado, como garantidor desses direitos e deveres (seja em sua ausência, no caso 

de direitos negativos, ou em sua atuação política, no caso de direitos positivos
137

). Essa 

comparecência estatal nos parâmetros de organização das sociedades atualmente é importante, 

e de certo modo condiciona cada novo entendimento de um direito humano adquirido. 

Quando remontamos às ―gerações de direitos humanos
138

‖, percebemos que essas 

esferas básicas de proteção foram sendo compreendidas como essenciais dentro dessa própria 

relação com o Estado. Na medida em que o Estado restringia a liberdade do cidadão foi 

necessário conferir direitos básicos que limitavam essa ação estatal e conferiam às pessoas 

esse status de dignidade que intencionam os Direitos Humanos, como a liberdade de 

expressão, religiosa e comercial
139

. 

Interessante é ressaltar que a própria história da maior ascensão dos direitos 

humanos tem muito a falar sobre as intenções deste ensaio acadêmico. No contexto anterior à 

criação de mecanismos internacionais protetores de Direitos Humanos, o Direito foi encarado 

como depósito formal de regramentos que, cumprindo requisitos mínimos de legitimidade e 

técnica, já eram considerados válidos e aplicáveis em toda sociedade. Esse modo de pensar, 

retirando do aparato jurídico todo e qualquer conteúdo valorativo/moral/ético contextualizou a 
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Segunda Guerra Mundial e todos os atos atrozes do governo nazista, onde grandes massacres 

foram devidamente justificados pela lei
140

. 

Desse modo, considerando que no Direito se faz necessário inserir determinados 

pressupostos morais, em conformidade com o que até então estabelecemos, os Direitos 

Humanos tomaram uma dianteira importante como mecanismos de regulação internacional, 

na tentativa de estabelecer essa limitação valorativa aos dispositivos legais.  

Quando se reporta a Direitos Humanos, se esbarra, inevitavelmente, na discussão 

sobre se eles possuem um caráter universal, valendo para todos os povos e culturas, ou se o 

Direito é relativo, baseado nas necessidades culturais que se moldaram no decorrer da 

constituição de cada sociedade.  

Separando as duas correntes, podemos definir que o universalismo se baseia 

precisamente na noção de dignidade da pessoa humana até então expressa, conferindo ao 

homem um valor per si capaz de fundamentar sua posição como sujeito de direitos mínimos. 

Já os relativistas consideram que, quando é o caso de estabelecer direitos, não se pode ignorar 

o sistema político, econômico, cultural, social e também moral de uma sociedade. Não é 

possível afirmar um conceito universal de dignidade, pois cada percepção cultural tem dentro 

de si fundamentação própria
141

. 

Os relativistas alegam a individualidade das culturas como elemento primordial na 

consideração do que seriam os Direitos Humanos próprios de uma sociedade, portanto, não é 

possível, partindo do princípio de variabilidade de cada cultura, admitir um conceito imutável 

ou mesmo universal de Direito.  

Boaventura de Sousa Santos, tentando encontrar pontos em comum nas propostas, 

enunciou o que denomina como concepção multicultural de Direitos Humanos. Essa teoria 

parte de cinco premissas que tentam desconstruir a percepção dual entre universalismo e 

relativismo. 

A primeira premissa corresponde exatamente à correção das ―atitudes filosóficas‖ 

do relativismo e universalismo. Muito embora todas as culturas aspirem à percepção de 

valores universais, achar que esses valores efetivamente existem e são aplicáveis a todos é 

incorreto, na perspectiva do autor. Do mesmo modo, ainda que cada cultura de fato proponha 

as próprias concepções, o relativismo precisa devolver ―critérios políticos‖ na compreensão 

                                                 
140

 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 2014 p. 10.  
141

 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 39. 



77 

 

dessas proposições culturais, para possibilitar que se distinga uma ―política progressista de 

uma política conservadora
142

‖.  

As premissas subsequentes têm intensa conexão, estabelecendo que todas as 

culturas possuem uma acepção do que é dignidade humana, mas que essa acepção não é 

sempre compatível com o que consideramos como direitos humanos. Isso nos leva a 

compreender a incompletude das concepções de dignidade humana, pois, de fato, são 

sustentadas por uma imensa pluralidade de culturas, cada uma com percepção própria. É 

possível entender, no entanto, como ponto em comum é que todas as culturas partem de uma 

relação entre princípios de igualdade e diferença, em que, para o autor, ―[...] os dois princípios 

não se sobrepõem necessariamente, e, por esse motivo, nem todas as desigualdades são 

idênticas e nem todas as diferenças são desiguais
143

‖.  

Em conformidade com a proposta do autor, em linhas gerais faz-se necessário um 

efetivo diálogo entre as posições multiculturais para compreender, em base num processo 

hermenêutico diatópico, as incompletudes mútuas nos processos de definição do que seria 

esse aspecto da dignidade humana. 

A percepção oferecida por Boaventura de Sousa Santos tem como função neste 

trabalho apontar que existem modalidades de diálogo entre o debate universalista e relativista. 

Esses, todavia, em conformidade com o próprio autor, ainda parecem muito utópicas na 

prática do cotidiano. O problema proposto entre entender o fundamento de dignidade da 

pessoa humana poderia ser efetivamente solucionado caso encontrássemos nas percepções 

biológicas um pressuposto universal que compreendesse uma gama de valores comuns às 

culturas, de modo que, a seguir, tentaremos perceber se de fato existem tais pressupostos.  

 

4.4 Direitos Humanos e o contrato social natural: existe um fundamento biológico 

universal?  

 

Quando propomos que dentro da lógica dos direitos humanos existe um conceito 

específico denominado como ―dignidade‖ e que ele é responsável por um pressuposto 

normativo universal, antes se faz necessário compreender se é possível justificá-la com arrimo 

em pressupostos naturais. Dignidade na acepção proposta como fundamento dos direitos 

humanos diz respeito a uma condição que diferencia o ser humano de todos os outros animais, 
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conferindo-lhe, desse modo, determinados direitos sem qualquer análise característica 

específica. Para que tenha dignidade, o homem basta ser homem.  

Desse modo, entendendo que compartilhamos de um preceito comum, existem de 

fato determinados aspectos universais? Dentro do pensamento moral, é possível estabelecer 

critérios universais que sejam aplicados para a toda sociedade? Para responder a estas 

indagações lembremo-nos das teorias cooperativas explanadas. Todas estabeleceram que a 

cooperação foi uma estratégia válida e efetiva na sobrevivência humana na qualidade de 

social.  

No âmbito da Teoria da Dupla Herança achamos determinados pressupostos que 

são úteis para responder esse questionamento. Considerando que a norma moral é fruto da 

regulação dentro de uma comunidade, e que essa regulação tem processos próprios de 

aprendizagem e transmissão de geração em geração, a capacidade normativa e também moral 

é de fato um atributo natural e por demais relevante para sobrevivência em sociedade
144

.  

Essa teoria entende que, dentro de um espaço social, os fatores genéticos atuam de 

modo decisivo na instituição de comportamentos cooperativos, mas não só esses. Essa 

acepção compreendeu que a cultura também responde por variados processos autônomos que 

determinam de igual modo os comportamentos humanos. De efeito, entendendo que os 

processos culturais são aspectos decisivos na eleição do que será absorvido como norma 

moral, podemos compreender de modo mais profundo o questionamento que nos motivou até 

então. 

Cada sociedade, por via de mecanismos de aprendizado, transmite suas 

informações culturais uns para os outros. Essas informações são responsáveis pela aquisição 

de vários processos cognitivos, e o que é moralmente entendido como conduta perniciosa para 

o funcionamento da cooperação naquele meio social é punido. Do mesmo modo, também, 

esses processos sugerem um alto grau de identificação com os que partilham dessas 

informações culturais, ocasionando inclusive a raiz do que hoje é denominado como 

―xenofobia‖/ medo de estrangeiros
145

. 

Na verdade, ainda sob tal perspectiva, teóricos acreditam que características como 

o etnocentrismo possam ser consideradas universais. Essa maneira de entender a própria 
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formação cultural como positiva, e a de outros feita menos valorativa, faz parte de um sistema 

criado para produzir identidade
146

. 

Desse modo, quando nos propomos entender se existe um conceito universal de 

dignidade, deparamos com a importância da cultura dentro desse processo biológico. Os 

conteúdos dessas informações culturais transmitidas de geração em geração deixaram marcas 

intrincadas no funcionamento das sociedades. Quando consideramos, portanto, estabelecer 

uma perspectiva valorativa universal no contexto desses regramentos, não é possível efetivar 

um aspecto que seja necessariamente comum a esses entendimentos culturais, que são 

diversos.  

A moralidade é um aspecto universal e parte da natureza humana, assim como a 

capacidade de se comportar conforme determinados regramentos. Esses aspectos, no entanto, 

não possuem valor específico atribuído.  

 

A violação de uma norma pode provocar angústia em um homem, e a quebra de uma 

norma insignificante de etiqueta, quando relembrada, mesmo anos mais tarde, pode 

provocar uma sensação ardente de vergonha. Assim, o respeito a qualquer regra 

moral tem uma base inata. Apenas o conteúdo específico cos códigos morais não é 

inato. 

Por que os conteúdos variam tanto? Darwin acreditava que os diferentes povos 

tinham diferentes regras porque, graças a razões históricas próprias, julgavam que as 

diferentes normas eram do interessa da comunidade
147

.  

 

Dentro do processo que, na verdade, ainda é permanente de mudança nas 

condições humanas, é difícil também perceber com clareza como delimitar esse argumento 

universal permanente. A grande quantidade de condições imprevisíveis que introduzem 

diversas mudanças em nosso ambiente, continuamente, torna difícil estabelecer qualquer 

parâmetro para a natureza humana e o que seria o seu comportamento moral
148

. 

O que podemos entender como inato, portanto, são as capacidades de se 

comportar em conformidade com regramentos estabelecidos. Em acréscimo a essa acepção 

podemos entender também que o elemento cooperativo, que verdadeiramente é causa dessa 

capacidade normativa moral, também é universal na contextura da estratégia social humana. 

Portanto, o ser humano, de modo inato, adotou a estratégia social, em 

conformidade com o estabelecido no segundo capítulo, onde entendemos que o contrato social 
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possui parâmetros naturais. Essa modalidade de comportamento social traz consigo a 

estratégia da cooperação, elemento também inato, que possibilita para o seu devido sucesso 

no intuito do processo de seleção natural a capacidade humana de ensejar regramentos sociais. 

 

4.4.1 Refutando o Darwinismo Social: um olhar sobre a teoria da Herança Dual 

Dentre a tentativa teórica aqui relatada não existe a pretensão de estabelecer 

critérios fundantes de uma perspectiva de algum modo não inclusiva no Direito. É sabido que 

as sociedades desenvolvem-se com diferenciações entre seus processos, de modo que cada 

corpo social comportar-se-á de forma compatível com suas percepções históricas e culturais.  

Não há como perceber um caráter universal dos fundamentos culturais de modo 

conclusivo, pois muito embora sejamos também influenciados por fatores genéticos, somos 

constituídos pelas vivências que aprimoramos no contexto social em que estamos inseridos. 

Conforme didaticamente explicita Harari: 

 

a- A biologia estabelece parâmetros básicos para o comportamento e as 

capacidades do Homo Sapiens. Toda a história acontece dentro dos limites 

dessa arena biológica.  

b- No entanto, essa arena é extraordinariamente grande, possibilitando que os 

sapiens joguem uma incrível variedade de jogos.  Graças à sua habilidade de 

criar ficções, os sapies inventam jogos cada vez mais complexos, que cada 

geração desenvolve e elabora ainda mais.  

c- [...] Considerar apenas nossos limites biológicos seriam como um locutor 

esportivo que, ao transmitir uma partida da Copa do Mundo, oferecesse aos 

ouvientes uma descrição detalhada do campo, em vez de relatar o que os 

jogadores estão fazendo.
149

  

 

A tentativa de estabelecer critérios universais relativos a um aspecto moral 

intrínseco a natureza humana relatada no presente trabalho, tem como objetivo definir que 

existe uma capacidade inata humana ao comportamento moral. Essa potencialidade está 

inscrita em nosso código genético, o que não limita, porém, um conteúdo específico.  

Não cabe a presente pesquisa analisar as particularidades de como as diferentes 

culturas relacionam-se entre si e resolvem seus conflitos. De fato é perceptível que numa 

sociedade coabitam perspectivas representativas de uma maioria, bem como, perspectivas 

representativas de uma minoria
150

. Essas formas culturais tem processos próprios de 
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integração, bem como, uma especial atenção do direito no que tange ao ―Direito das 

Minorias‖
151

. 

Utilizando o conceito de Manuela Carneiro de Cunha, podemos entender a cultura 

de uma sociedade a partir de dois referenciais: a cultura, sem aspas, e a ―cultura‖, com aspas. 

A autora utiliza esse jogo linguístico para indicar um diferencial nas sociedades da atualidade, 

que encontram na expressão da cultura (sem aspas), um complexo de manifestações implícitas 

dispostas nas vivências sociais (hábitos, modos de pensamento) que não sofrem oposição 

precisamente por estarem inseridos no inconsciente social
152

. Relacionando essas perspectivas 

com as teorias até então abordadas, não há que se falar em um conceito superior ao outro. 

Tanto a cultura quanto a ―cultura‖ tem lugar próprio no emaranhado das relações humanas, e 

não cabe a sociobiologia eleger qual das manifestações tem primazia.   

O que alcança o objetivo desse ensaio é entender que dentro dos processos 

culturais; que são manifestações particulares, válidas e extremamente influentes na 

constituição social humana; existe uma capacidade inata ao comportamento moral derivada 

das teorias explicitadas no capítulo anterior. Essa capacidade moral advém da necessidade dos 

processos cooperativos para sobrevivência do grupo, e tais processos cooperativos podem 

ocorrer nas mais diversas formas. Caso dentro do processo histórico de uma sociedade em 

particular tenha-se estabelecido que determinados rituais de dança ao redor de uma fogueira 

constituem uma expressão significativa entre os seus indivíduos, essa manifestação não pode 

ser julgada como não efetiva, independentemente de representar um rito praticado pela 

maioria ou não. 
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Na verdade, conforme a teoria da herança dual, a cultura tem um papel também 

basilar no desenvolvimento das sociedades humanas, constituindo, assim como os genes, 

também um sistema de herança
153

 (ainda que com funcionamento diferente). Esse sistema 

valorativo próprio de um ente social contribui para o fortalecimento dos processos internos de 

cooperação, considerando que insere novos meios de integração e noções de pertencimento.  

Essa capacidade cooperativa inata desemboca, conforme já explicitado, em uma 

necessidade de regulação, e essa regulação seguirá os pressupostos culturais próprios da 

sociedade. Ou seja: não há pretensão valorativa universal
154

 na discussão principal abordada 

nesse ensaio. O que efetivamente faz parte do objetivo da pesquisa é entender que essa 

capacidade moral, cooperativa e consequentemente, regulatória; tem raízes biológicas e 

decorre da estratégia social adotada pelo Homo Sapiens.  

 

4.5 Ubi Societas, Ibi Jus: um desfecho? 

 

O brocado jurídico que marca o título desse ensaio significa ―onde há sociedade 

há direito‖. Presente no Corpus Iures Civilis de Ulpiano, a afirmação marca a tentativa de 

firmar um grande critério que fundamenta a ciência jurídica desde os intentos romanos de 

constituir de modo concreto uma ciência da regulação: a sociabilidade. 

O direito é antes de tudo uma ciência que parte do elemento da sociabilidade 

humana para constituir-se. Considerando que o homem vive em sociedade, faz-se necessário 

eleger determinados princípios que regularão essa convivência social. Mata Machado elabora 

o brocado em questão de um modo que julga mais completo ―ubi homo, ibi societas, ubi 

societas, ibi jus; ergo, ubi homo, ibi jus‖ (onde existe o homem existe a sociedade; onde 

existe a sociedade existe o direito, portanto, onde existe o homem existe o direito)
155

. O 
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homem nessa versão ganha o papel principal na relação entre sociedade e direito, sendo o 

elemento fundador e essencial.  

Após as discussões do presente trabalho acerca das teorias sociobiológicas que 

explicam objetivamente a razão da sociabilidade humana, bem como, fundamentam nossa 

capacidade de comportar-se em conformidade com pressupostos morais; fica demonstrado 

que na compreensão da ciência jurídica existem pressupostos ainda não tão explorados que 

possivelmente explicarão de modo mais complexo o que significa o direito. Sabendo que 

nossa capacidade de comportar-se a partir de regramentos advém de variados processos que 

estabeleceram o modelo cooperativo como efetivo para sobrevivência humana como um todo, 

é possível compreender uma nova faceta da ciência jurídica. Essa compreensão alarga o 

brocado jurídico ―ubi societas, ibi jus‖; dando ao mesmo justificativas também biológicas.  

Um aspecto interessante ainda a se ressaltar é que essa seleção dos processos 

cooperativos não exclui as particularidades culturais de cada povo humano. A cooperação 

pode assumir as mais diversas abstrações a partir da complexificação de uma sociedade, 

estando profundamente emaranhada nos processos culturais desenvolvidos. Desse modo, o 

que é relevante aqui é entender que existe uma raiz biológica que nos impulsiona a vida 

social, e esse impulso nos leva a tecer relações cooperativas (o que nos leva a capacidade de 

comportar-se moralmente) que necessitam de regulação. Essa premissa geral é aplicável a 

todas as variações culturais e não tem pretensão de estabelecer um limite de conteúdo as 

expressões de cada povo. Trata-se de um traço biológico que marca nossas inclinações 

enquanto espécie, mas não captura a complexidade de todo o sistema social. 

Então qual a relevância de abordamos esse traço e entendermos essa inclinação 

biológica do brocado ―ubi societas, ibi jus‖? Ainda que o presente trabalho não seja capaz de 

explicitar o tema de modo a esgotá-lo, a relevância dessa abordagem concentra-se na tentativa 

de construir novas perspectivas para a ciência jurídica. A neurociência vem construindo uma 

base científica cada vez mais eficiente em explicar a origem de determinados comportamentos 

humanos
156

, e essa tendência a compreender o conhecimento de modo mais amplo e 

sistemático é relevante na compreensão científica.  
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A intenção de compreender esse traço biológico que influencia nossas 

capacidades, parte do esforço de entender que o conhecimento não é um sistema fechado em 

preceitos científicos já determinados. Ainda que ao longo da história tenhamos dado largos 

passos na compreensão da sociedade e seus mecanismos, a ciência como um todo não 

encontra-se acabada. O processo investigativo torna-se relevante, pois, a partir da apreensão 

sociobiológica é possível dar um pequeno passo em direção a uma perspectiva mais sistêmica 

do conhecimento. 

Edgar Morin, ao introduzir o pensamento complexo, estabeleceu que o processo 

científico atual encontra-se cego a possibilidade de investigar fora dos parâmetros lógicos já 

previamente estabelecidos. Esses parâmetros separam as ciências e a compreensão do mundo 

em ―fatias‖ de conhecimento, de modo que a visão científica torna-se cada vez mais 

especializada, afetando, portanto, a compreensão do mundo.  

Desse modo, Morin entende que uma compreensão sistêmica, que abranja os 

múltiplos fatores que influenciam no ato do conhecimento do objeto de estudo
157

, torna-se 

uma solução epistemológica para a cegueira citada.  

A metodologia empregada no presente trabalho não parte da teoria da 

complexidade, porém, para explicar a relevância de se repensar o direito a partir de novas 

―caixas de conhecimento‖ utilizar-se-á essas premissas. Compreendendo a ciência jurídica a 

partir da inteireza que representa seu fenômeno; envolvendo aspectos sociais, psicológicos e 

biológicos, é possível obter uma melhor apreensão científica da complexidade da realidade. O 

objetivo do estudo em análise foi precisamente apresentar, com a certeza de que essa 

compreensão ainda passará por diversas novas apreensões, outro aspecto a ser entendido na 

compreensão do Direito.  

  

                                                 
157

―La virtud sistémica es: 

 a) haber puesto en el centro de la teoría, con la noción de sistema, no una unidad 

elemental discreta, sino una unidad compleja, un «todo» que no se reduce a la «suma» de sus partes 

constitutivas; 

6) haber concebido la noción de sistema, no como una noción «real», ni como una 

noción puramente formal, sino como una noción ambigua o fantasma; 

c) situarse en un nivel transdisciplinario que permite concebir, al mismo tiempo, tanto la 

unidad como la diferenciación de las ciencias, no solamente según la naturaleza material 

de su objeto, sino también según los tipos y las complejidades de los fenómenos de 

asociación/organización.‖ MORIN, Edgar. Introducción al pensamento complejo. Madrid: Ed. Gedisa, 1994, 

p. 41. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Depois do caminho percorrido neste experimento investigativo stricto sensu foi 

possível alcançar alguns parâmetros em comum, ora apresentados tópico por tópico nesse 

segmento de considerações finais: 

 

1- Partindo da análise feita é possível enxergar na premissa de convivência comunitária 

uma necessidade de autorregulação das pessoas para efetivo funcionamento do corpo social. 

Esse comportamento regulatório, selecionado naturalmente e difundido instintivamente por 

diversos grupos de animais, foi passado também para as civilizações humanas, de modo que, 

em ultrapasse a nossa capacidade de estruturar normativamente a sociedade, existe uma 

predisposição genética que nos move a viver em grupo e, portanto, regular nossas ações. 

 

2- Esse pressuposto de regulação marca um rudimento de Direito, que naturalmente 

apareceu. Ainda que os animais em geral não sejam capazes de se determinar em relação as 

próprias condutas, naturalmente, a convivência em grupos impôs um caminho regulatório de 

seus comportamentos para melhores possibilidades de sobrevivência. Para o homem, não 

ocorreu processo tão diferente, porém, nossa capacidade de auto-determinação tornou mais 

complexa nossa vida em sociedade, adicionando elementos subjetivos culturais essenciais na 

conformação atual da humanidade. 

 

3- No que diz respeito aos processos cooperativos, compreendemos que seu 

estabelecimento foi essencial não só para o funcionamento da estrutura social humana em um 

ambiente não propenso à sobrevivência, mas, também influenciou de modo decisivo no 

comportamento normativo humano. Com apoio nas estratégias que evitam nos processos de 

cooperação as pessoas não cooperativas, surgiram os mecanismos de punição. 

 

4- Esses mecanismos constituem não só modalidades de prevenção do comportamento 

não cooperativo, mas também fazem parte da raiz da capacidade humana de comportar-se em 

conformidade com uma norma. Esses pressupostos também estabeleceram em nós 

determinados marcadores biológicos que impulsionam determinadas emoções em nosso 

condicionamento cerebral quando acionados. Quando deparamos com uma situação em que 

potencialmente, a outra parte não está disposta a cooperar, automaticamente sentimos raiva. 

Esse mesmo mecanismo emocional também é base para o Direito: quando alguém se 
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comporta desconformemente aos preceitos normativos estabelecidos, em nossos organismos 

são acionadas determinadas emoções correspondentes a essa adaptação.  

 

5- Ao inserir esses pressupostos em uma discussão cultural, tornamos ainda mais 

complexa a discussão. Dentro de um panorama social diverso que, de acordo com a Teoria da 

Dupla Herança, é influenciado diretamente por esses pressupostos construídos culturalmente 

nas sociedade humanas, entendemos que não somente fatores genéticos influenciam no 

âmbito investigativo dos comportamentos humanos. A acepção do que seria a natureza 

humana, também encontra justificativas para comportamentos como medo de estrangeiros e 

dificuldade em interação com modos culturais diversos. 

 

6- Por fim, desde as perspectivas analisadas, chega-se, também, a uma nova roupagem da 

corrente denominada Jusnaturalismo, estabelecendo padrões objetivos de justificação para 

ela, livres da tendência valorativa que marca seu nascimento e perpetuação no mundo do 

Direito. Tal corrente certamente é afetada pela percepção de que os homens são capazes de 

comportar-se normativamente por meio de processos biológicos naturais.  

 

7- Ainda que não haja como definir um parâmetro valorativo universal, o que é possível 

fixar é que existe uma capacidade inata de comportar-se normativamente e moralmente. 

 

8-  Entendemos também, que os direitos humanos não encontram um fundamento 

valorativo específico dentro das organizações sociais humanas primitivas. Tal percepção 

advém da complexidade que constitui a influência cultura na espécie humana. Enquanto seres 

pensantes somos capaz de constituir relações em grupo repletas de particularidades, de modo 

que a tentativa de encontrar parâmetros universais dentro desse grande leque de culturas nos 

leva a esquecer particularidades relevantes nos processos sociais.  
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