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utilizam de melhor forma os recur-
sos do ambiente e deixam o maior
número de descendentes. Então,
como um comportamento que
envolve ajuda à sobrevivência de
outros pode ter sido selecionado se
esse mesmo indivíduo não deixou
seus genes (descendentes) na
geração seguinte?

O exemplo mais corriqueiro que
se conhece de altruísmo animal
ocorre em algumas espécies de aves:
a “reprodução cooperativa”. Este é o
termo utilizado quando um ou mais
membros de um grupo social
contribuem com o cuidado paren-
tal de um filhote que não é seu. As
primeiras descobertas desse tipo de
comportamento foram feitas pelo
naturalista Alexander Skutch em
meados dos anos 30, quando
observava as aves que nidificavam
em seu jardim na Costa Rica. Embora
esse cuidado parental esteja, na
maioria das vezes, relacionado ao
auxílio durante a alimentação dos
filhotes, pode também envolver
outros tipos de ajuda, como defesa
do território, construção do ninho,
incubação dos ovos e proteção con-
tra predadores. O sistema social
envolvendo reprodução coopera-
tiva é conhecido em apenas 3,2%
das aves, ou seja, 308 espécies
cooperativas entre as 9.672 aves
conhecidas pela ciência.

A vida social desse seleto grupo
de espécies tornou-se uma grande
dor de cabeça para a teoria da
evolução de Darwin. Esses
“ajudantes” parecem ter sua
capacidade de produzir descen-

dentes prejudicada por abdicar de
sua própria reprodução para criar
recém-nascidos que não são seus.
Sendo assim, se os “ajudantes”
cuidam de filhos que não são seus,
como tal comportamento poderia
ter evoluído por meio da seleção
natural? Esse fato ficou conhecido
como o “Paradoxo do Altruísmo”.

Entre os anos 30 e o final dos anos
60, o comportamento altruísta
dessas aves foi usado por muitos
pesquisadores para combater e
refutar a teoria da seleção natural de
Darwin. Somente em 1964 o tal
paradoxo começou a ser explicado.
Foi o falecido William Hamilton, um
dos maiores biólogos do século
passado, da Universidade de Oxford,
na Inglaterra, que desvendou o
paradoxo e deu vida nova a Darwin.
Hamilton elaborou o conceito de
“seleção de parentesco” para
explicar o aparente altruísmo
observado nesses animais (embora,
na época, Hamilton estivesse mais
preocupado em explicar o altruísmo
dos insetos sociais).

Seleção de parentesco
Para que possamos entender o

conceito de seleção de parentesco,
vamos examinar primeiramente o
exemplo mais familiar de altruísmo,
o cuidado parental. Todos sabem
que, em grande parte dos
vertebrados, os pais dedicam um
bom tempo de sua vida ao cuidado
dos filhotes que nascem. Em muitas
espécies de aves, o filhote nasce
ainda cego e completamente
dependente da ajuda dos pais.
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Durante muito tempo, o
cooperativismo observado em
algumas espécies de aves repre-
sentou uma “pedra no sapato” para
a teoria da evolução biológica
originalmente proposta por Charles
Darwin, em 1859.

A teoria da evolução biológica
por meio da seleção natural é talvez
uma das teorias científicas mais bem
sucedidas da história. Ela tem sido
usada como base para o desenvol-
vimento de muitas áreas do
conhecimento, desde o estudo das
relações sociais de sociedades
animais e humanas, passando pela
ecologia e manejo de ecossistemas,
até a genética molecular e, mais
recentemente, o novo campo da
astrobiologia.

Entretanto, até meados dos anos
60, a teoria não conseguia explicar a
evolução do altruísmo. Em biologia,
altruísmo é definido como um
comportamento que favorece a
sobrevivência ou aumenta o
número de descendentes de outro
indivíduo às custas de sua própria
reprodução ou sobrevivência.
Segundo a teoria da evolução, a
seleção natural favorece indivíduos
(e não espécies ou grupos) que

Exemplar de joão-graveto que nunca
havia sido catalogado como reprodutor
cooperativo. Como essa, inúmeras outras
aves brasileiras pouco estudadas
deverão aumentar a lista dos
reprodutores cooperativos, e muitas
surpresas poderão surgir no cenário do
estudo do cooperativismo animal

Sistemas sociais envolvendo reprodução cooperativa foram usados para
combater e refutar a teoria da seleção natural de Darwin
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Nesse caso, a seleção natural
favorece os filhotes de pais que
trabalharam duro para cuidar de sua
própria prole. O recém-nascido
levará cópias dos genes dos pais e
se comportará como eles quando
chegar a hora de sua própria
reprodução.

A partir daí, podemos calcular a
probabilidade de que uma cópia de
um gene qualquer esteja presente
em um de seus descendentes. Essa
probabilidade é de 50%, uma vez
que a outra metade dos genes
provém do outro genitor. Assim, a
probabilidade de que um genitor
(pai ou mãe) e seu filho comparti-
lhem uma cópia de um gene par-
ticular é de 0,5. Esse é o chamado
coeficiente de parentesco, desi-
gnado como r.

Qual seria então o coeficiente de
parentesco entre dois irmãos, ou
entre avós e netos, ou entre meio
irmãos, ou entre primos? Entre
irmãos r vale 0,5; entre avós e netos,
r vale 0,25; e, entre dois primos, é de
0,125. Hamilton, baseado na idéia de
que os genes podem ser trans-
mitidos à próxima geração por meio
do cuidado parental, concluiu que a
permanência de genes em uma
população também poderia ser
transmitida via cuidado com outros
parentes. Qualquer rota que os

genes tomem, seja pela produção
de descendentes diretos (filhos) ou
indiretos (sobrinhos), a conse-
qüência da seleção será a mudança
das freqüências gênicas na popu-
lação, o que os biólogos chamam de
evolução.

Agora, podemos examinar um
dos conceitos mais importantes da
biologia: aptidão (do inglês, fitness).
Basicamente, em biologia evolutiva,
a aptidão de um indivíduo é o
número de filhotes que ele deixa na
geração seguinte, durante todo o
tempo de sua vida, e que sobre-
vivem até a idade reprodutiva. Esta
é uma medida de sucesso evolutivo.
Mas, segundo Hamilton, não é só
isso. Também devemos levar em
conta a produção de outros paren-
tes, primos, sobrinhos, e outras
descendências por meio de
parentes. A isso, Hamilton chamou
de aptidão abrangente (do inglês
inclusive fitness).

Como exemplo, imagine, no caso
de aves cooperativas, que o
indivíduo tem a opção de se acasalar
e ter sua própria prole ou
permanecer no território dos pais e
cuidar de seu irmão recém-nascido.
O gene (ou genes) desse indivíduo
altruísta será favorecido por meio de
seleção de parentesco se a ajuda
dada aos seus pais produzir mais
descendentes do que ele produziria
se tivesse a chance de se reproduzir
procurando outro par. Ou seja, se a
ajuda fornecida aos pais produz dois
filhotes e se ele sozinho produziria
somente um filhote, os genes do
indivíduo altruísta serão favorecidos
(no sentido de permanecerem no
conjunto de genes daquela
população) em relação aos genes
daqueles não altruístas.

Se a hipótese de Hamilton for
verdadeira, deveríamos esperar que
esses cálculos fossem congruentes
com resultados encontrados em
populações naturais. E é exatamente
isso que uma pequena legião de
pesquisadores vem tentando testar
nos últimos 20 anos, estudando a
dinâmica populacional de algumas
espécies de aves onde aparecem os
“ajudantes” de ninhos, indivíduos
que abdicam de sua própria
reprodução em favor da repro-
dução de outros indivíduos, aju-
dando a cuidar de filhotes que não
são seus. Atualmente, muitos bió-
logos reconhecem que o estudo de
espécies cooperativas é uma
excepcional ferramenta para o
estudo da evolução do altruísmo e
dos sistemas sociais dos animais.

Um dos problemas de se testar a
hipótese de Hamilton é a neces-
sidade de estudos de dinâmica
populacional de longa duração, pois
é necessário que a aptidão
abrangente de cada indivíduo seja
mensurada. Hoje, existem pelo
menos 20 espécies de aves
cooperativas que vêm sendo
estudadas detalhadamente por
mais de 20 anos consecutivos. A
maioria desses estudos está sendo
realizada nos ambientes semi-áridos
dos Estados Unidos, Israel e Austrália
e nas savanas da África do Sul.

Sistema social
envolvendo
reprodução
cooperativa é
conhecido em apenas
308 das 9.672 espécies
de aves conhecidas
pela ciência

Se os ajudantes cuidam
de filhos que não são
seus, como tal
comportamento
poderia ter evoluído
por meio da seleção
natural?
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Somente nos últimos 10 anos tais
estudos alcançaram resultados
satisfatórios para testar o elegante
modelo formulado por Hamilton.

Questões
A primeira questão que os

biólogos procuraram responder foi:
será que os ajudantes realmente
ajudam? A “ajuda” observada em
condições naturais poderia ser mero
resultado de interpretação do
observador. As primeiras respostas
foram afirmativas. Existem pelo
menos três maneiras pelas quais os
ajudantes podem estar
colaborando para o aumento da
aptidão dos genitores: aumentado
o sucesso reprodutivo dos
reprodutores; aumentando o
número de reproduções por ano; e
aumentando a expectativa de vida
(sobrevivência) dos reprodutores.

A análise dos dados disponíveis
mostrou que, em um grande
número de espécies, os ajudantes
têm um efeito moderado em um ou
mais dos três parâmetros acima . Em
algumas poucas espécies, esse efeito
é muito intenso. Existem algumas
espécies, entretanto, em que não foi

encontrada influência
alguma do ajudante no
sucesso reprodutivo dos
casais ajudados.

A segunda pergunta
foi: qual a vantagem de
ser um ajudante? A
resposta a essa questão
representaria o teste final
da hipótese da seleção
de parentesco formu-
lada por Hamilton.

Até meados dos anos
90, a maioria dos estudos
era baseada em obser-
vações, e a técnica para
se estabelecer o grau de
parentesco entre os
indivíduos era a da
marcação com anéis
coloridos, ou anilha-
mento. Todas as aves são
marcadas com combi-
nações únicas de cores
por meio de pequenos
anéis plásticos coloca-
dos ao redor do tarso da
ave. Mais recentemente,
a biologia molecular tem
se mostrado a mais
importante ferramenta
para desvendarmos o
paradoxo do altruísmo.
Com a técnica de “DNA
fingerprinting” aplicada
à paternidade dessas
aves, é possível estabe-
lecer toda a genealogia
das famílias com um grau de
precisão muito maior. Os resultados
indicam claramente que os
ajudantes, em sua maioria, são
aparentados aos reprodutores,
apresentando coeficientes r que
variam de 0,27 a 0,40. Portanto,
benefícios indiretos, por meio da

Ninho de joão-graveto (Phacellodomus
rufifrons). A ave, comum nos cerrados
de Minas Gerais, vive em grupos
familiares de até 10 indivíduos, com
ajudantes do casal reprodutor

Pelo conceito de
aptidão abrangente, o
gene de um indivíduo
altruísta será
favorecido se, por
exemplo, ao ajudar
seus pais, ele
possibilitar a produção
de mais descendentes
do que seria capaz de
produzir com seu par

Pesquisadores vêm
tentando testar, nos
últimos 20 anos, a
hipótese de Hamilton
em populações
naturais
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seleção de parentes, são mais do que
esperados. O caso mais conhecido
é o do abelharuco africano (Merops
bullockoides, da família Meropidae,
aparentados aos martins-pesca-
dores). Os ajudantes não só exercem
um grande efeito no sucesso
reprodutivo dos parentais, mas
também ajudam preferencialmente
seus parentes mais próximos
geneticamente. Assim, o paradoxo
do altruísmo estaria resolvido.

Afinal, mais perguntas vão
surgindo com o aprofundamento
dos estudos. Por que os ajudantes
não se tornam reprodutores inde-
pendentes? Quais são as rotas
evolutivas da sociabilidade? Existe
algum efeito ecológico que
obriga esses jovens a perma-
necerem em seus territórios
natais? Por que afinal os ajudantes
ajudam? Essas têm sido as linhas

de pesquisa mais recentes no
estudo da evolução dos sistemas
sociais. Um dos achados impor-
tantes foi a diversidade de
padrões de cooperativismo. Den-
tro desse sistema social, existem
aves que praticam a monogamia
(um macho e uma fêmea), a
poliginia (um macho e várias
fêmeas) e a poliandria (uma
fêmea e vários machos). Também
tem-se afirmado que a re-
produção cooperativa está
presente em apenas algumas
linhagens evolutivas de aves.
Entretanto, a maioria das pes-
quisas foi feita na América do
Norte e em algumas regiões da
África, Oriente Médio e Austrália.

No Brasil, atualmente, existem
dois grupos de pesquisa traba-
lhando nessa área. Na Uni-
versidade de Brasília (UnB), a Prof.a

Dr.a Regina Macedo vem
desvendando a complicada vida
social do anu-branco (Guira guira,
da família Cuculidae). Essa ave é
muito comum em áreas de cam-
pos abertos e várias fêmeas
depositam os ovos em ninhos
comunitários. Na Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG),
eu venho trabalhando com a
estrutura social do joão-graveto
(Phacellodomus rufifrons, da
família Furnariidae). Essa pequena
ave, comum nos cerrados de
Minas Gerais, vive em grupos
familiares de até 10 indivíduos,

com ajudantes do casal repro-
dutor. Esse trabalho é feito em
parceria com o Prof. Dr. Fabrício
dos Santos, do Laboratório de
Genética Molecular, onde técnicas
recentes já mostram que a maioria
dos ajudantes são machos jovens.
O joão-graveto nunca havia sido
catalogado como reprodutor
cooperativo. Como essa, inúmeras
outras aves brasileiras pouco
estudadas deverão aumentar a
lista dos reprodutores co-
operativos, e muitas surpresas
poderão surgir no cenário do
estudo do cooperativismo animal.

O desafio para os biólogos será
encontrar um padrão que en-
globe essa diversidade de
sistemas sociais e procurar fatores
ecológicos e evolutivos que
possam explicar a evolução do
cooperativismo. Para isso, ainda há
a necessidade de estudos de um
maior número de espécies de
diferentes ecossistemas, vivendo
sob diferentes pressões seletivas.
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Por que os ajudantes
não se tornam
reprodutores
independentes? Quais
são as rotas evolutivas
da sociabilidade? Existe
algum efeito ecológico
que obriga esses
jovens a
permanecerem em
seus territórios natais?
Por que afinal os
ajudantes ajudam?
Essas têm sido as linhas
de pesquisa mais
recentes no estudo da
evolução dos sistemas
sociais

No Brasil, dois grupos
de pesquisa trabalham
na área; aves estudadas
são o anu-branco e o
joão-graveto
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William Hamilton
desvendou o paradoxo
e deu vida nova a
Darwin
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