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“When you're a Jet,  

You're a Jet all the way  

From your first cigarette  

To your last dyin' day.  

 

When you're a Jet,  

If the spit hits the fan,  

You got brothers around,  

You're a family man!  

 

You're never alone,  

You're never disconnected!  

You're home with your own:  

When company's expected,  

You're well protected!  

 

Then you are set  

With a capital J,  

Which you'll never forget  

Till they cart you away.  

When you're a Jet,  

You stay a Jet! 

 

Here come the Jets,  

Yeah! And we're gonna beat  

Ev'ry last buggin' gang  

On the whole buggin' street!  

On the whole!  

Ever!  

Mother!  

Lovin'!  

Street!  

Yeah!” 

 

WEST SIDE STORY –  

 Música de Leonard Bernstein,  

Letras de Stephen Sondheim

a 
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RESUMO 

A cooperação humana, além ser fundamentada pelas trocas recíprocas, desenvolve-se 

notadamente dentro de grupos extensos e simbolicamente marcados, nos quais existe a 

presença de marcadores de grupos, elementos que promovem a cooperação por indicar 

pertinência compartilhada. Na presente tese de doutorado, foram produzidos dois artigos 

empíricos que investigaram como a cooperação humana se organiza diante dos fatores 

reciprocidade, comportamento de favorecimento de grupos, influência de marcadores de 

grupo e sexo dos indivíduos. O método de investigação consistiu no emprego de jogos online 

de doação de fichas, nos quais os sujeitos interagiam com jogadores virtuais controlados pelo 

experimento. Em linhas gerais, verificamos que o comportamento cooperativo sofre forte 

influência da reciprocidade. A cooperação também é afetada pelo favorecimento de grupos, 

comportamento que emergiu sob a influência das variáveis naturalidade, etnia e religião, as 

quais atuaram como marcadores de grupo. O comportamento de favorecimento de grupos dos 

sujeitos mostrou-se amplificado na condição em que os parceiros de grupo cooperaram de 

forma generosa e enfraquecido na condição em que os parceiros de grupo foram pouco 

generosos. Verificamos também que a cooperação não é afetada pelo sexo dos indivíduos. Por 

outro lado, homens e mulheres cooperam de forma diferenciada sob a influência da 

reciprocidade e do comportamento de favorecimento de grupos: as mulheres apresentam um 

perfil mais recíproco na cooperação e os homens cooperam pouco com os indivíduos que não 

pertencem ao seu grupo, mesmo quando estes são generosos. Os resultados dos trabalhos, 

tomados em conjunto, contribuem para a compreensão do valor adaptativo da cooperação, da 

reciprocidade e do comportamento de favorecimento de grupos na solução de desafios na 

história evolutiva do homem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: cooperação humana; reciprocidade; favorecimento de grupos; 

diferenças sexuais; marcadores de grupo; Psicologia Evolucionista. 
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ABSTRACT 

Human cooperation is fundamentally affected by reciprocal exchange, but it is also 

remarkably common on the context of large and symbolically marked in-groups, which 

promote cooperation through the feeling of belonging to a group. In this thesis, two empirical 

articles were produced in order to investigate how human cooperation is affected by factors 

such as reciprocity, in-group behavior, in-group markers and gender. We investigated this 

subject through the administration of online games consisting of token donations, on which 

the subjects faced virtual players controlled by the experiment. We found that cooperative 

behavior is strongly influenced by reciprocity, and it is also affected by the in-group behavior, 

observed on the context of the social variables place of birth, ethnicity, and religions, once all 

of them acted as in-group markers. The subjects´ in-group behavior was enhanced when they 

played with generous in-group opponents, but weakened when their in-group opponents were 

non-generous. It was also found that cooperation is not affected by gender, but men and 

women cooperated in different ways under the influence of reciprocity and in-group behavior. 

Women are much more reciprocal on their cooperative behavior and men are less willing to 

cooperate with outgroupers, even when they act generously. The overall results contribute to a 

better understanding of the adaptive value of cooperation, reciprocity and in-group behavior 

on the solution of important challenges through the human evolutionary history. 

 

KEYWORDS: human cooperation; reciprocity; in-group favoritism; sex differences; in-

group markers, Evolutionary Psychology. 

viii 



viii 
 

APRESENTAÇÃO GERAL 

 

Esta seção tem como objetivo expor alguns esclarecimentos para facilitar a leitura da 

presente tese de doutorado. O trabalho consiste em uma seção inicial que compreende um 

artigo de revisão sobre a cooperação na natureza, com destaque à cooperação humana, além 

da apresentação dos objetivos, hipóteses, predições e de um resumo do método que foi 

empregado nos artigos empíricos. A segunda seção compreende os referidos artigos 

empíricos, os quais tratam de fatores que influenciam o comportamento cooperativo nos 

humanos. O primeiro deles investigou o efeito da reciprocidade e do comportamento de 

favorecimento de grupos na cooperação, além de verificar se as variáveis sociais naturalidade, 

etnia e religião atuam como marcadores de grupos (Artigo Empírico 1: Reciprocidade ou 

lealdade a grupos: o que importa quando se coopera com alguém?). O segundo avalia as 

diferenças no comportamento cooperativo de homens e mulheres e o papel dos fatores que 

modelam a cooperação na expressão dessas diferenças (Artigo Empírico 2: Diferenças sexuais 

na Cooperação Humana). Por fim, na última seção, são apresentadas a discussão e as 

conclusões gerais, de modo a discorrer sobre os fatores influenciadores da cooperação 

humana observados nos estudos empíricos, além de um anexo discriminando a estrutura dos 

jogos online de doações de fichas, que constituem a ferramenta de investigação da cooperação 

deste projeto. Os Artigos Empíricos 1 e 2 foram formatados segundo as normas da Pós-

Graduação em Psicobiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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1. Artigo Teórico – A COOPERAÇÃO NA NATUREZA E A NATUREZA DA 

COOPERAÇÃO 

Rochele Castelo-Branco1,2  

 

1 Doutoranda em Psicobiologia, UFRN, Brasil; 2 rochelecastelobranco@gmail.com 
 
[Artigo a ser submetido à publicação no periódico Ciência e Cultura – ISSN: 009-6725] 

 

RESUMO 

O estudo da cooperação oferece uma abordagem fascinante para a compreensão de diversos 

fenômenos do mundo natural, não só pelo poder explicativo subjacente ao tema, mas também 

pela potencialidade em articular conhecimentos de diversos campos de estudo. Por outro lado, 

a investigação dos mecanismos evolutivos responsáveis pela emergência e manutenção da 

cooperação no mundo animal é um campo crescente e ainda foco de muito debate. O presente 

trabalho teve como objetivo discorrer sobre os principais argumentos relacionados à evolução 

da cooperação na natureza, como o papel da cooperação na construção de níveis de 

organização biológica, a explanação dos mecanismos evolutivos propostos para a evolução do 

comportamento cooperativo e do emprego da teoria dos jogos na elaboração de modelos pelos 

pesquisadores da área. De modo a apresentar evidências dos referidos mecanismos evolutivos, 

foram exploradas as modalidades de cooperação nos humanos, sendo apresentados os 

resultados de experimentos e trabalhos de campo. Tomadas em conjunto, estas informações 

consistem em uma revisão do tema da cooperação na natureza sob uma perspectiva 

evolucionista, com ênfase na cooperação humana.  

 

PALAVRAS-CHAVE: cooperação; evolução da cooperação; mecanismos evolutivos; 

cooperação humana.  
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O estudo da cooperação oferece uma abordagem fascinante para a compreensão de 

diversos fenômenos do mundo natural, não só pelo poder explicativo subjacente ao tema, mas 

também pela potencialidade em articular conhecimentos de diversos campos de estudo. 

O que haveria de tão especial na cooperação para atrair a atenção dos evolucionistas? 

Entre as prováveis respostas a esta pergunta, o que seguramente se sabe é que o 

comportamento cooperativo localiza-se no cerne de algumas questões teóricas bastante 

relevantes: (1) a de que a cooperação está diretamente relacionada às grandes transições 

evolutivas na história da vida (Dawkins 1976, Margulis & Fester 1991, Maynard-Smith & 

Szathmáry 1995, Nowak & Highfield 2011); (2) a concepção de que, apesar da aparente 

ubiquidade da cooperação nos sistemas biológicos, este comportamento representou por muito 

tempo um paradoxo aos princípios da teoria da seleção natural (Archetti et al. 2011, Macedo 

et al. 2008, Strassmann et al. 2011); e (3) o estudo dos mecanismos evolutivos responsáveis 

pela emergência e manutenção da cooperação no mundo animal é um campo crescente e ainda 

foco de muito debate (West et al. 2011). 

A cooperação tem sido definida de diferentes maneiras por biólogos evolucionistas, 

zoológos, estudiosos da área da ecologia comportamental e pesquisadores da área social ou 

econômica, mas o argumento fundamental desta conceituação pressupõe sempre a existência 

de custos àqueles que executam o comportamento cooperativo e benefícios para os receptores 

da cooperação – em uma análise imediata e unilateral. Um exemplo proeminente refere-se às 

castas estéreis dos himenópteros, que têm sido considerados o pináculo da cooperação por 

abdicarem da própria reprodução em prol da assistência a outros indivíduos da colônia. 

Porém, também observamos a cooperação nos gritos de alarme de mamíferos, na limpeza 

mútua de penas em psitacídeos, no cuidado cooperativo de filhotes ou nos favores que 

prestamos a outras pessoas em nosso cotidiano. 
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Considerando-se que o estudo do comportamento sob uma perspectiva evolucionista 

baseia-se em análises de custos e benefícios de traços comportamentais, nas quais o 

compromisso entre estes fatores é avaliado em termos do impacto na aptidão individual, e 

considerando também que a seleção opera primordialmente no indivíduo (Krebs & Davies 

1993), verificamos que a cooperação se estabelece como um dilema evolutivo. Em primeira 

análise, cooperar significaria deixar menos descendentes, e indivíduos que cooperam não 

seriam representados nas gerações subsequentes. 

O aparente paradoxo da cooperação, na realidade, já afligia o próprio Darwin, que 

descreveu o fenômeno como “uma dificuldade especial, que me parece insuperável e fatal à 

toda a minha teoria” (1859/2005). Anos mais tarde, uma aparente solução a esta 

incongruência recaiu sobre a adoção de interpretações baseadas na seleção de grupo para 

explicar a cooperação, que dominou a Etologia até as décadas de 60/70 (Axelrod & Hamilton 

1981, Richerson & Boyd 2005). Ocorre que, no grau de conhecimento em que a Biologia 

Evolutiva se encontra atualmente, sabe-se que os conflitos entre níveis de seleção são uma 

realidade, mas sabe-se também que para se produzir adaptações em um determinado nível, é 

necessária a existência de seleção neste mesmo nível. Em decorrência disso, para que a 

seleção individual seja suplantada pela seleção de grupo, algumas condições particulares 

devem fazer-se presentes, como, por exemplo, uma baixa variabilidade intra-grupo e alta 

variabilidade entre grupos (El-Hani 2011). 

Entretanto, o comportamento cooperativo se manifesta em um amplo espectro 

taxonômico e é uma estratégia bastante comum na natureza, existindo e perdurando em uma 

variedade grande de configurações das sociedades animais, nas mais diversas manifestações e 

contextos (Ridley 2000, Macedo 2006). Ora, se os indivíduos, a priori, não se comportam 

para o bem do grupo, ou da espécie – como antes se acreditava –, e se a cooperação incorre 

custos ao cooperador, como seria possível este comportamento não ter sido eliminado pela 
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seleção natural? De acordo com a lógica evolucionista, a única solução viável a este dilema é 

admitir que a cooperação, na realidade, traz ganhos ao cooperador (Axelrod 1984, Yamamoto 

et al. 2009a). Segundo Nowak e Highfield (2011), na “guerra pela sobrevivência” não existe 

um conflito genuíno entre a cooperação e a competição, uma vez que os organismos que 

cooperam apresentam vantagens competitivas em termos de obtenção de recursos-chave. De 

fato, para muitas espécies, a existência de laços cooperativos aumenta a longevidade dos 

indivíduos e a sobrevivência da prole (Cheney 2011). Os animais, desse modo, cooperam para 

competir, ou, em outras palavras, a competição se torna cooperação. Ademais, sendo o 

comportamento cooperativo uma adaptação individual, podemos admitir a cooperação e a 

competição como representações de um continuum, no qual os pólos se manifestam 

dependendo das condições ambientais oferecidas, mas sempre de modo a otimizar os ganhos 

em aptidão (Gonçalves 2009, Yamamoto & Alencar 2006). 

Como foi evidenciado anteriormente, o mundo é dominado por sistemas complexos de 

organismos operando em conjunto, o que nos remete à ideia de que a cooperação é uma 

adaptação biológica, ou seja, um produto da seleção natural. A seleção natural, por sua vez, 

nada mais é do que a sobrevivência e reprodução diferenciais de entidades – as quais podem 

ser genes individuais, porções do genoma ou indivíduos (Futuyma 1993) –, o que significa 

que os comportamentos cooperativos que estamos analisando precisam ser, de algum modo, 

geneticamente canalizados para que os interpretemos como adaptações. Neste contexto, 

Rousset e Lion (2011) consideram que a seleção de um traço comportamental pode ser 

avaliada através do sucesso reprodutivo médio das cópias dos alelos afetando este traço. Para 

muitos leitores, estas colocações evocam diretamente a “teoria do gene egoísta” de Richard 

Dawkins (1976), que popularizou a investigação do comportamento animal por meio da visão 

centrada no gene. Dada a importância deste referencial teórico para o estudo da cooperação, 

convém ressaltar algumas ideias presentes nesta obra. 
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Para explorarmos o argumento central de Dawkins (1976), devemos retroceder a um 

cenário bastante primordial do surgimento da vida, na qual as primeiras moléculas existentes 

em nosso planeta se organizavam segundo os princípios de estabilidade química. Dentre estas 

moléculas, a união randômica de átomos gerou uma forma com a capacidade de 

autorreplicação. Intuitivamente, esta forma nos remete à molécula de DNA (ou, antes, o 

RNA) embora, na realidade, as primeiras moléculas replicadoras provavelmente não tenham 

sido os ácidos ribonucleicos e desoxirribonucleicos como os conhecemos hoje. De um modo 

ou de outro, o que se acredita é que as moléculas de DNA, devido à condição diferencial de 

produzirem cópias de si mesmas, se tornaram mais abundantes que as demais moléculas, 

utilizando, inclusive, algumas delas como unidades construtoras de sua própria estrutura. 

Neste processo, devido principalmente a erros de replicação, variedades diferentes de DNA 

foram produzidas, e deu-se início a uma competição por espaço e monômeros estruturais. 

Dentre as estratégias que elevavam a habilidade competitiva destas moléculas, a produção de 

um envoltório proteico “isolante” ao meio externo foi uma solução relevante, e daí teríamos a 

origem das primeiras células. 

A transição da unicelularidade à pluricelularidade também foi mais um arranjo bem 

sucedido na evolução, e neste ponto, algumas considerações sobre o papel da cooperação 

neste processo são bastante pertinentes, como será abordado adiante. Obviamente, qualquer 

pesquisador consciente reconhece a cautela que é necessária ao se descrever em poucas linhas 

uma série de eventos e transições complexas que tomaram lugar na Terra em 4 bilhões de 

anos, mas, seguindo o raciocínio de Dawkins (1976), já podemos assumir algumas conclusões 

interessantes. Uma delas é que os organismos, inexoravelmente, descendem de uma condição 

que resulta da competição e sobrevivência de moléculas de DNA, que se abrigaram em 

células, e posteriormente em organismos, como um modo de favorecer a reprodução de suas 

cópias. Neste sentido, há muitas formas diferentes de vida na Terra, mas todas podem ser 
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vistas como veículos que abrigam os genes, cuja morfologia e padrões comportamentais 

evoluíram no sentido de perpetuar suas unidades constituintes primordiais. Parafraseando 

Dawkins (1976), os organismos seriam máquinas de sobrevivência a favor de seus genes, 

“robôs gigantescos, murados do mundo exterior, e controlados por eles via controle remoto”. 

Assim, o comportamento dos animais seria resultante da história trilhada por seus genes a 

caminho da sobrevivência, e essa condição fundamental reflete-se na qualidade unificadora de 

todas as entidades vivas até hoje conhecidas, que é a urgência em se reproduzir. A reprodução 

é uma característica natural inerente à vida; todos os organismos se reproduzem – e grande 

parte dos seus comportamentos foram selecionados exatamente porque conferem vantagens 

neste sentido, ou a extinção seria o único caminho alternativo e inevitável. Tooby e Cosmides 

(2005) pontuam que os organismos podem ser observados como máquinas que se 

autorreplicam, e que a característica que distingue máquinas vivas das não vivas é a 

reprodução, considerada a propriedade definidora da vida. Neste tocante, Ridley (2000) faz 

uma consideração pertinente: de um modo geral, o interesse genético torna-se o interesse do 

indivíduo, ou coincide com ele, uma vez que os seres vivos foram projetados para que as 

cópias de seus genes sobrevivam e se reproduzam. Com efeito, o interesse genético é o motor 

do comportamento. 

A lógica do gene egoísta é o ponto de partida para um fato ainda mais notável – e que 

não deve ser desconsiderado – que é o papel da cooperação na produção de inovações 

evolutivas. Muitos autores têm assumido que a cooperação é uma força evolutiva importante 

na configuração dos sistemas biológicos, em especial na construção de novos níveis de 

organização (Dawkins 1976, Margulis & Fester 1991, Maynard-Smith & Szathmáry 1995, 

Nowak & Highfield 2011). Sabemos que é através do processo evolutivo que um sistema vivo 

se transforma em outro, e Nowak e Highfield (2011) afirmam que a cooperação foi a principal 

“arquiteta” destas mudanças. Já consideramos anteriormente como a cooperação transcorreu 
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como consequência da competição entre moléculas replicadoras, condição em que estas 

estruturas se relacionaram cooperativamente, provavelmente na forma de hiperciclos (Nowak 

& Highfield 2011). Tais hiperciclos são organizações químicas nas quais cada elemento 

replicador auxilia a replicação do seguinte através de mecanismos de catálise (Campos 2006). 

Se estas teorias estão corretas, a cooperação já se fazia presente no período da pré-vida, e o 

que observamos a partir daí são genes que cooperam em genomas, cromossomos que 

cooperam em células eucarióticas, células que cooperam em organismos multicelulares e 

animais que cooperam em sociedades (Nowak 2006) – processo que Ridley (2000), em sua 

licença poética, denominou de “a boneca russa da colaboração”. Como sugere este autor, é 

realmente interessante pensar que nós mesmos, enquanto organismos, somos o resultado de 

unidades que evoluíram para ter, dentro de seus limites, cooperação extrema e mínimo 

conflito. 

De fato, Margulis e Fester (1991) afirmam que sem as relações simbióticas, a vida na 

Terra seria irreconhecível, tal qual a observamos hoje. Isso se deve não só pela evolução da 

célula eucariótica a partir da procariótica, mas pela própria configuração dos ecossistemas 

terrestres, que são permeados por relações ecológicas e muitas vezes obrigatórias entre 

espécies diferentes. Algumas relações de dependência podem vir a assumir a condição de 

irreversibilidade, sobre a qual Maynard-Smith (1991) discute o princípio da estabilidade das 

transições evolutivas, considerando que após o estabelecimento de uma entidade de nível 

superior, seus componentes não podem mais ser capazes de uma existência independente. E a 

história não termina por aí: a influência da cooperação na estruturação dos níveis de 

organização biológica pode se observar também na própria esfera comportamental. Um 

exemplo que considero fascinante é a evolução de habilidades cognitivas complexas a partir 

de pressões relacionadas às relações cooperativas e competitivas dentro de sociedades, como 

se observa na teoria do cérebro social (social brain) em primatas (Dunbar 1998). Diante 
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destas considerações, Nowak e Highfield (2011), assinalam que a cooperação deve ser 

categorizada como um dos princípios básicos da evolução, lado a lado com a mutação e a 

seleção – uma proposta ousada, certamente, e que vale a pena ser considerada com mais 

profundidade pela comunidade científica. 

 Os argumentos acima apresentados propõem que o dilema da cooperação sob a 

perspectiva evolucionista não se sustenta mais, uma vez que cooperar é uma estratégia que 

produz vantagens à aptidão individual. É importante enfatizar ainda que o comportamento 

cooperativo pode se expressar de muitas maneiras, e influências mínimas e aparentemente 

triviais sobre a probabilidade de sobrevivência podem ter um impacto importante na evolução 

(Dawkins 1976). Porém, uma parte essencial, mas ausente neste quebra-cabeça, são os 

mecanismos responsáveis pela evolução e manutenção da cooperação. Quais seriam as 

condições para a cooperação existir? De que modo os organismos teriam abdicado de explorar 

individualmente o seu potencial reprodutivo para a cooperação se estabelecer? O que a ciência 

propõe para elucidar como a cooperação poderia surgir em um mundo de egoístas? 

Os mecanismos sugeridos pelos evolucionistas para a evolução da cooperação podem 

ser classificados em duas categorias gerais, de acordo com os benefícios vinculados ao ato de 

cooperar: (1) comportamentos cujos benefícios ao cooperador afetam indiretamente a aptidão, 

e (2) comportamentos cujos benefícios ao cooperador afetam diretamente a aptidão (West et 

al. 2007). A primeira condição está baseada nas descobertas de Hamilton (1964), as quais 

estabelecem que os genes são positivamente selecionados quando seus portadores conferem 

vantagens a indivíduos que compartilham com estes portadores uma descendência comum. 

Em outras palavras, a seleção natural favorece a cooperação se o doador e o recipiente do 

comportamento cooperativo são parentes, sendo o coeficiente de parentesco entre os 

interagentes um regulador importante dos custos e benefícios do comportamento. A teoria de 

Hamilton ficou conhecida como Seleção de Parentesco, e uma maneira simples de 
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compreendê-la é observá-la a partir da lógica centrada no gene, de que tratamos no início do 

texto, com base nas considerações de Dawkins (1976). 

A segunda condição foi consolidada por Trivers (1971), cuja proposta oferece uma 

solução para a evolução da cooperação entre não-parentes, denominada de altruísmo 

recíproco ou reciprocidade direta. Nesta modalidade, existe um lapso temporal entre a doação 

do benefício pelo cooperador e o recebimento futuro da retribuição da cooperação, inserindo a 

importância das interações repetidas entre indivíduos. Da mesma forma como ocorre com a 

Seleção de Parentesco, Trivers (1971) previu que o altruísmo recíproco é regulado por 

algumas condições, como, por exemplo, a de que o custo assumido pelo cooperador deve ser 

menor do que o benefício conferido ao recipiente da cooperação, além de uma alta 

probabilidade de reencontro entre os interagentes. Nesta situação, a seleção natural favorece 

este comportamento pelos ganhos obtidos a longo prazo, uma vez que as relações recíprocas 

fazem com que indivíduos troquem custos pequenos por benefícios maiores (Gaulin & 

McBurney 2004). 

Os mecanismos acima descritos são condições relativamente gerais para a ocorrência 

da cooperação na natureza. Veremos mais adiante que a reciprocidade pode se expressar de 

outras formas, e que a ciência já identificou estratégias que otimizam as interações recíprocas. 

Ademais, existem outros mecanismos cuja importância refere-se apenas à evolução da 

cooperação humana, os quais serão avaliados posteriormente. Neste momento, convém 

ressaltar que alguns autores citam a seleção de grupo como mecanismo evolutivo através do 

qual a cooperação se estabelece (Nowak 2006, Richerson & Boyd 2005), e outros localizam 

os custos e benefícios da cooperação em proposições teóricas mais específicas, como é o caso 

da teoria dos mercados biológicos (biological markets) (Noe et al. 1991). 

A investigação da cooperação sob a perspectiva evolucionista tem sido grandemente 

amparada pelo emprego de modelos matemáticos. Neste contexto, uma das principais 
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ferramentas é a teoria dos jogos, que proporciona uma formalização matemática das 

possibilidades estratégicas subjacentes às tomadas de decisão em interações sociais (Munck 

2000, Alencar & Yamamoto 2008). A teoria dos jogos tem como elemento útil o dilema do 

prisioneiro, que é um jogo cuja matriz de ganhos e perdas apresenta um ganho maior 

decorrente da cooperação mútua quando comparado com a trapaça mútua. A questão é que os 

jogadores não se comunicam uns com os outros, e obtêm pistas sobre as interações somente 

através das sequências de comportamento empregadas, daí a existência do conflito, uma vez 

que não se sabe se o parceiro é confiável e não se tem como prever o seu comportamento 

(Axelrod 1984). 

Os conhecimentos advindos da aplicação da teoria dos jogos são inestimáveis. 

Utilizando-se destas análises, o pesquisador Robert Axelrod (1984) desvendou a estratégia 

comportamental que provê mais ganhos em situações representadas pelo dilema do prisioneiro 

iterado, ou seja, quando indivíduos se encontram repetidamente em trocas sociais. A 

estratégia, denominada olho-por-olho, foi identificada através de uma competição entre regras 

de decisão desenvolvidas por estudiosos do tema, profissionais correlatos e amadores, e 

vencedora duas vezes nestes torneios de computador. O olho-por-olho consiste em cooperar 

na primeira jogada e então fazer o mesmo que o outro jogador fez na rodada anterior, 

eventualmente reiniciando interações rompidas. Essa, então, é uma estratégia “gentil”, pois o 

indivíduo envolvido nunca é o primeiro a desertar, além de ter como princípio a retaliação 

após a deserção do oponente. Uma de suas vantagens é a de ser facilmente reconhecida no 

decorrer de um jogo, uma vez que emprega um regra fixa de comportamento. 

Surpreendentemente, estas formulações matemáticas, apesar de teóricas, parecem explicar 

eventos interessantes da vida real. Axelrod (1984) considera que a melhor maneira de se 

compreender a existência de barreiras comerciais em países industrializados é a partir do 

dilema do prisioneiro: apesar de ser mais rentável a inexistência de barreiras, estas são 
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mantidas pelo risco do impacto na economia em caso de eliminação unilateral por um dos 

países. Da mesma maneira, o autor afirma que a estratégia olho-por-olho oferece a melhor 

interpretação para alguns dos comportamentos das tropas de combate na Primeira Guerra 

Mundial. Durante este conflito, houve a emergência do que se denominou de “Viva e deixe 

viver”, um sistema surgido espontaneamente, no qual os soldados entrincheirados atacavam 

apenas quando recebiam ordens, mas evitavam ferir os inimigos nos intervalos das grandes 

batalhas. Assim, evocando princípios como o benefício da recompensa proveniente da 

cooperação mútua e a dinâmica do olho-por-olho, os soldados de uma tropa jamais eram os 

primeiros a atirar, mas sempre revidavam àqueles que transgrediam. 

A teoria dos jogos continuou a gerar contribuições ao estudo da cooperação. Um ano 

após a formulação da teoria olho-por-olho, Axelrod e Hamilton (1981) construíram um 

modelo inaugural que demonstrou como a evolução da cooperação baseada na reciprocidade 

se faz possível, discriminando a capacidade deste comportamento em emergir em um 

ambiente inicialmente dominado por indivíduos não-cooperadores e como esta estratégia 

comportamental pode resistir à invasão de outras e se fixar. Nestas formulações, foi central a 

ideia do dilema do prisioneiro iterado e a consideração de que é vantajoso desertar quando 

inexiste a influência do futuro, uma vez que a continuidade das interações é interrompida. 

Assim, a cooperação pode surgir na condição de um número indefinido de interações. Em 

decorrência disso, os autores estabeleceram ainda deduções interessantes sobre processos 

biológicos como a territorialidade e a evolução de doenças a partir da lógica da reciprocidade. 

Eles postularam, por exemplo, que indivíduos de espécies diferentes tendem a respeitar locais 

fixos de encontro com os parceiros de cooperação, de modo a aumentar a probabilidade de 

interação com os indivíduos com quem estabelecem as trocas sociais. Além disso, analisando 

eventos de parasitismo e baseando-se na premissa de que é sempre mais vantajoso não 

cooperar quando um indivíduo estima que a continuidade de interações chegou ao fim, os 
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autores compreenderam que os parasitos tendem a infestar mais severamente hospedeiros 

senis ou doentes. 

No meio científico espera-se que os modelos sejam apoiados por evidência decorrentes 

de experimentos ou trabalhos de campo, de modo a fortalecer a sua credibilidade. Poderíamos 

nos perguntar: em que medida as proposições teóricas sobre a cooperação se refletem no 

comportamento dos animais? Segundo Macedo (2011), espécies sociais são excelentes para se 

investigar a interface entre a competição e a cooperação, de modo que, a partir deste ponto do 

texto, tomaremos como objeto de análise o comportamento cooperativo humano, dada a sua 

complexa sociabilidade. 

 Apesar de serem exclusivamente instrumentais, algumas colocações quanto à decisão 

de investigar a cooperação no homem devem ser apresentadas. A primeira é que o homem, 

como primata social, compartilha com muitos outros vertebrados a motivação para formar 

vínculos e atender às interações dentro de grupos. Entretanto, Cheney (2011) aponta que 

existiriam diferenças na qualidade e no escopo das ações cooperativas dos humanos e dos 

outros animais. A pesquisadora define as habilidades cognitivas do homem como a principal 

causa destas diferenças, posição que é compartilhada por Stevens et al. (2005) e de Waal e 

Brosnan (2006), uma vez que não se tem indícios definitivos da capacidade de outras espécies 

em reconhecer individualmente membros do grupo social ou empregar memória de ações do 

passado para adequar o seu comportamento futuro, condições que viabilizam a reciprocidade. 

Em raciocínio similar, Richerson e Boyd (2005) enfatizam o papel da aprendizagem social 

humana como produtora de um padrão único de cooperação em larga escala, e West et al. 

(2011) citam a habilidade em utilizar mecanismos próximos de reforço à cooperação. Talvez 

por estas questões, Nowak e Highfield (2011) cunharam para o homem o termo 

“supercooperador” e afirmam que muitos outros animais cooperam, mas nenhuma outra 

forma de vida na Terra envolve-se nos jogos complexos de cooperação e trapaça como fazem 
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os humanos (Nowak 2006). De um modo ou de outro, vale ressaltar que nós avaliamos estas 

diferenças entre os homens e outros animais em termos de grau e não qualidade, tal como 

Darwin já sugeria (1859/2005). 

Conforme tratamos extensivamente em parágrafos anteriores, a existência da 

cooperação no repertório comportamental de uma espécie apresenta uma conexão direta com 

a sua história evolutiva. Desse modo, algumas considerações sobre as origens do homem 

fazem-se bastante pertinentes. 

A espécie Homo sapiens teve a sua origem única e recente na África, há 

aproximadamente 200.000 anos e permaneceu isolada no continente africano por 

aproximadamente 140.000 anos, a partir de quando se iniciaram a colonização de novas áreas, 

sucessivamente o sudeste asiático, Oceania, o restante da Ásia, Europa e Américas (Boyd et 

al. 2011, Pena 2008). Estudos imunológicos apontam que o homem divergiu do ancestral 

comum compartilhado com os demais grandes macacos há apenas 4 a 6 milhões de anos, com 

a evolução de uma postura bípede, além de alterações na mão e no crânio (Lima 1994). É de 

conhecimento de todos que nos dias de hoje, dificilmente um período longo de tempo se passa 

sem que haja uma descoberta significativa no campo da Evolução Humana. Contudo, algumas 

informações são relativamente consensuais: (1) o padrão de evolução humana compreende 

uma série de radiações adaptativas, ao contrário da ideia, cultivada no senso comum, de uma 

única linha de ancestralidade (Foley 1998); (2) a linhagem dos hominídeos tem como 

representantes mais basais as espécies dos gêneros Ardipithecus e Australopithecus, para os 

quais se acredita que ainda mantinham a capacidade de subir em árvores (Rodrigues 2009), e 

(3) a nossa espécie compartilhou parte de sua história evolutiva com dois outros hominídeos: 

o Homo neanderthalensis e o Homo erectus, cuja extinção ainda tem suas causas 

desconhecidas, e embora alguns pesquisadores considerem que a competição com o homem 

moderno pode ter sido um dos fatores responsáveis por este desaparecimento, esta hipótese 
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não é conclusiva (Zimmer 2003). Acredita-se também que a história evolutiva do homem foi 

marcada por um cenário de recrudescimento de florestas e abundância de campos abertos 

(Lima 1994). 

No contexto da evolução humana, o conceito de ambiente de adaptação evolutiva 

(AAE) é uma importante ferramenta teórica. Segundo Hagen (2002), o AAE deve ser 

compreendido como o conjunto de pressões seletivas sofridas por uma população em sua 

história evolutiva. Assim, Foley (1998), Izar (2009) e Tooby e Cosmides (2005) assinalam 

que o AAE não representa um período de tempo particular, como o Pleistoceno, uma vez que 

diferentes grupos de ancestrais enfrentaram diferentes condições em lugares e momentos 

diversos, e desenvolveram adaptações a seu próprio tempo, cuja dinâmica não pode ser 

comprimida a uma janela temporal única. Por outro lado, o AAE representa o ambiente 

evolutivo que deu forma às adaptações complexas da espécie, como o nosso sistema 

cognitivo. Algumas pressões específicas vivenciadas pelos nossos ancestrais no AAE foram o 

risco de predação por grandes carnívoros, a necessidade de suprir uma dieta complexa e a 

infestação por parasitos (Gaulin & McBurney 2004). Vale ressaltar a visão de alguns autores 

de que a competição intra-específica foi uma força seletiva de grande relevância na evolução 

humana (Alexander 1990). Estas considerações baseiam-se no cenário de escassez das áreas 

que congregavam recursos-chave no ambiente ancestral humano, o que posiciona a 

competição social como pressão que impulsionou a evolução cognitiva do homem (Geary 

2005) e deu origem a comportamentos como o favorecimento de grupos de pertinência 

(Yamamoto 2009), do qual trataremos adiante. 

Um método complementar na investigação do modo de vida dos nossos ancentrais é o 

estudo das sociedades atuais de caçadores-coletores, especialmente porque estes grupos 

precisam obter seus recursos através do forrageio e se deparam continuamente com restrições 

ecológicas, tal qual deve ter se passado com os nossos ancestrais. Neste tocante, os estudos 
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etnográficos de Johnson e Earle (2000) fornecem informações interessantes. Os autores 

classificam as sociedades humanas em três estágios de integração sociocultural: o grupo 

familiar, o grupo local e o governo regional (regional polity). O primeiro caso, representado 

por sociedades como a dos !Kung, no deserto Kalahari e dos Machiguenga, na Amazônia 

peruana, provavelmente compartilham muitos elementos com os grupos constituídos pelos 

nossos ancestrais, antes da revolução agrícola que tomou espaço há aproximadamente 10.000 

anos. Os povos citados anteriormente são considerados forrageadores elementares, nos quais o 

grupo é formado por cerca de 25 indivíduos ou agrupamentos de núcleos menores 

constituídos de famílias estendidas. As relações entre as pessoas são íntimas e pessoais, e 

muitas atividades cooperativas ocorrem, em especial, a partilha de alimentos. Os indivíduos se 

movimentam livremente entre os núcleos, nos quais geralmente há parentes próximos. A 

divisão de trabalho é conspícua, estando os homens associados às atividades de caça, 

construção e pesca, enquanto as mulheres coletam vegetais, processam alimentos para as 

refeições e estocagem, preparam vestimentas e assistem as crianças. É importante ressaltar a 

ausência de instituições formais acima da família e a presença de um forte senso de 

reciprocidade nas relações sociais. Os autores citam um ritual comum nestes povos, que é a 

troca de “apreços” (prestations), a qual envolvia três elementos básicos: o receber, o retribuir 

e o dar, sendo de grande ênfase o sentimento de obrigação em retribuir. Com estas 

características, não é difícil encontramos neste comportamento os fundamentos do altruísmo 

recíproco. 

O homem, reconhecidamente, ajuda muito os seus parentes e coopera bastante por 

meio da reciprocidade direta. Isto se torna óbvio na importância implícita que depositamos 

nas palavras “família” e “amigos”, e muito da literatura comprova o nosso envolvimento 

massivo nestas modalidades de cooperação. Considerando a ajuda enviesada aos parentes, 

Bird e colaboradores (2002), verificaram que entre os aborígenes australianos que compõem a 
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sociedade dos Meriam, a partilha de alimento é muito mais comum entre parentes do que 

entre indivíduos não-aparentados. De forma similar, a distribuição da caça entre comunidades 

do Ártico é fortemente influenciada pelo grau de parentesco (Bock 2009). Krupp e 

colaboradores (2008), por sua vez, identificaram o efeito de pistas de descendência comum na 

promoção da cooperação em um jogo de bens públicos aplicado em universitários. A espécie 

humana também tem como forte característica os eventos de cooperação baseados na 

reciprocidade direta. Hrdy (2009) assinala que o cuidado cooperativo de bebês ocorre desde 

as populações ancestrais. Por sua vez, Patton (2000) investigou a motivação para a guerra 

entre os Conambo, povo que habita a Amazônia peruana, e descobriu a existência de uma 

“lógica compartilhada” pela sociedade, fundamentada no altruísmo recíproco, na qual o maior 

envolvimento de indivíduos em guerras é recompensado pelo melhor acesso a recursos 

limitantes, como esposas e territórios. 

Outra modalidade de cooperação observada no homem é a reciprocidade indireta. 

Como já foi citado, a reciprocidade direta baseia-se em encontros repetitivos entre dois 

indivíduos, de forma que haja a retribuição de um benefício anteriormente concedido. Na 

lógica da reciprocidade indireta, porém, a seleção natural favorece ações cooperativas 

direcionadas a indivíduos que beneficiam outros indivíduos, uma vez que confere a estes uma 

imagem valiosa de cooperador dentro da sociedade (Nowak & Sigmund 1998). Em outras 

palavras, a reputação atrai a cooperação. Segundo esta modalidade de cooperação, o retorno 

do benefício se dá pela imagem de cooperador construída pelo indivíduo; assim, os dados 

experimentais nesta área envolvem geralmente o comportamento de sujeitos em jogos de 

doações públicas, verificando que os maiores receptores de doações são aqueles que doam 

mais (Milinski et al. 2002a,b, Milinski 2006, Yamamoto et al. 2009b). Não é de se admirar, 

portanto, que um grupo de pesquisadores tenha verificado experimentalmente que indivíduos 

autistas são insensíveis aos efeitos da reputação (Izuma et al. 2011). A ciência já demonstrou, 
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inclusive, que a reciprocidade indireta exerce efeito mesmo na cooperação de crianças, como 

observou Alencar (2010), em estudos de caso de escolares participantes de um jogo de bens 

públicos. 

O surgimento da agricultura e domesticação de animais teve como consequência direta 

um acréscimo no tamanho dos agrupamentos humanos, situação recente e muito diversa da 

maior parte da nossa história evolutiva (Diamond 2005). Se por um lado o desenvolvimento 

de plantas e animais domésticos representa o subjugo de diversas pressões ambientais 

significativas, por outro lado, o aumento do grupo de interação impõe dificuldades ao 

estabelecimento da cooperação (Boyd & Richerson 1988). Não obstante a este fato, uma 

característica distintiva do homem é o amplo engajamento em cooperação dentro de grupos, 

enquanto outros animais cooperam predominantemente no nível das díades (van Schaik & 

Kappeler 2006). 

Nos tópicos previamente apresentados, citamos que o homem evoluiu em um ambiente 

em que a cooperação era um pré-requisito para assegurar a sobrevivência e o sucesso 

reprodutivo dos membros de um grupo. Apesar da possibilidade de reconhecimento individual 

de todos os membros do grupo ter sido muito elevada, ainda assim, devemos considerar que 

as relações de reciprocidade são vulneráveis à trapaça. Em decorrência do alto custo 

representado por não cooperadores – o qual deveria ser identificado e evitado – seguiu-se a 

evolução de capacidades cognitivas para a detecção de free-riders (Buchner et al. 2009, 

Yamagishi et al. 2003). 

A própria existência de grupos baseados na cooperação, duráveis e de grande 

dimensão, é considerada uma constituição fundamental da estrutura social humana (Nettle & 

Dunbar 1997). Sabendo disso, poderíamos buscar uma definição adequada para os grupos 

humanos. Yamagishi e Kiyonari (2000) fazem a ressalva de que uma mera agregação de 

pessoas não constitui um grupo social, mesmo que estes compartilhem determinadas 
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características, tal como o uso de óculos escuros ou a ocupação de uma área comum em um 

certo espaço de tempo, como o saguão de um aeroporto. Segundo estes autores, a Psicologia 

Social propõe a existência de grupos apenas na condição em que as pessoas estão conectadas 

de algum modo umas às outras e apresentam o potencial de influenciar umas às outras. Por 

outro lado, a Psicologia Cognitiva versa que os grupos baseiam-se nas similaridades 

percebidas entre os seus integrantes, de modo que a ocupação de uma mesma categoria social 

– qualquer que seja ela – constitua o seu principal elemento definidor. De um modo ou de 

outro, é importante ressaltar que a união de pessoas em grupos tem como base o desejo de 

confiança e segurança, amparado pela identidade de grupo compartilhada (Brewer, 2007). 

Neste sentido, a pertinência a um grupo e o favorecimento da cooperação a membros 

integrantes de tal grupo é considerado uma forma de cooperação contingencial que 

proporciona uma associação mais segura com parceiros de cooperação (Brewer 1999). As 

evidências experimentais desse favoritismo são abundantes (de Cramer & van Vugt 1999, 

Tajfel et al. 1971, Yamagishi & Mifune 1999). Neste tocante, a delimitação dos grupos de 

pertinência dentro das sociedades é fundamentada na existência de marcadores de grupos, os 

quais fornecem pistas de referência sobre a origem dos diferentes indivíduos do convívio 

social, podendo ser representados por fatores culturais ou fenotípicos, como estilos de 

vestimenta, formas de se comunicar, sinais de afiliação religiosa ou traços étnicos (Cosmides 

et al. 2003, Gaulin & McBurney 2004, Richerson & Boyd 2005). Estudos demonstram que 

estes marcadores, embora contextuais, estão associados ao tratamento preferencial de 

parceiros sociais, ou seja, de pessoas que apresentam a mesma orientação ou mesma 

identidade de grupo (Yamamoto et al. 2009b, Yamamoto & Lopes 2009). Poderíamos 

compreender, desse modo, que a reciprocidade indireta e a cooperação direcionada a 

membros de grupos de pertinência são mecanismos que regulam a cooperação em ambientes 

com grandes volumes de pessoas. 
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As modalidades de cooperação, atuando conjuntamente, mantêm as pessoas 

cooperando e excluindo os não-cooperadores, o que dá origem ao que Yamamoto e 

colaboradores (2009a) denominaram de “círculo virtuoso”. No início do texto, vinculamos o 

desenvolvimento da cooperação à visão do gene egoísta, e percebemos que essa análise é 

compatível com o estudo evolutivo do comportamento social da nossa espécie. Será que estas 

teorias reduzem o homem a máquinas biológicas incongruentes, restringindo a sua 

complexidade e a sua beleza, e consequentemente desestimulando a cooperação? Neste 

contexto, um fato relevante de ser citado é que, a cooperação, além de ser um elemento 

intrínseco e distintivo do comportamento humano, é ainda uma fonte de prazer, pois ações 

cooperativas ativam áreas cerebrais ligadas a processos de recompensa (Rilling et al. 2002). 

De fato, as trocas sociais são observadas em todas as sociedades humanas, embora 

organizadas em diferentes manifestações culturais (Alencar 2008, Davis 1992). Porém, apesar 

de nos sentirmos bem quando cooperamos, e de existirem razões evolutivas para que a 

cooperação faça parte do nosso repertório comportamental, a ciência tem demonstrado que as 

pessoas não cooperam indiscriminadamente, e que existem condições que promovem e que 

afetam negativamente este comportamento em nossa espécie. Diante deste cenário, o estudo 

científico da cooperação pode fornecer importantes subsídios para a avaliação de conflitos 

sociais e dos problemas que as pessoas vivenciam corriqueiramente em seus grupos de 

convívio, proporcionando descobertas de grande valor para a humanidade. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

Investigar fatores que influenciam a cooperação humana, bem como o papel de 

variáveis sociais na modulação do comportamento cooperativo. 
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2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

→ Identificar o papel da reciprocidade e do comportamento de favorecimento de grupos no 

comportamento cooperativo humano (Artigo Empírico 1). 

→ Avaliar o comportamento cooperativo dos indivíduos sob a influência de três diferentes 

variáveis sociais: naturalidade, etnia e afiliação religiosa (Artigo Empírico 1). 

→ Investigar o efeito do sexo dos indivíduos na cooperação, no comportamento de 

reciprocidade e no comportamento de favorecimento de grupos na espécie humana 

(Artigo Empírico 2). 
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3. HIPÓTESES E PREDIÇÕES 

 

Hipótese 1: A cooperação é afetada pela reciprocidade e pelo comportamento de 

favorecimento de grupos. 

Predição 1.1: Os sujeitos doam mais para os indivíduos que são os maiores 

doadores. 

Predição 1.2: Os sujeitos doam mais para os indivíduos que compartilham com eles 

a mesma orientação de grupo. 

 

Hipótese 2: As variáveis sociais naturalidade, etnia e afiliação religiosa exercem influência na 

cooperação. 

Predição 2.1: A naturalidade, a etnia e a afiliação religiosa atuam como marcadores 

de grupo e direcionam a cooperação dos sujeitos aos indivíduos com a mesma 

identidade de grupo. 

 

Hipótese 3: O comportamento de favorecimento a grupos é influenciado pelo sexo dos 

indivíduos. 

Predição 3.1: Homens apresentam comportamento de favorecimento a grupos mais 

fortemente do que as mulheres. 
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4. MÉTODO GERAL 

4.1. Sujeitos 

Os sujeitos foram recrutados em cursos de instituições de ensino superior em 4 Estados 

brasileiros, totalizando, no Artigo Empírico 1, 659 adultos, sendo 350 mulheres (idade média 

de 23,86 anos; ± 5,4 anos) e 309 homens (idade média de 23,58 anos, ± 4,77 anos). Já no 

Artigo Empírico 2, foram investigados 681 adultos, sendo 365 mulheres (idade média de 

24,87 anos; ± 6,61) e 316 homens (idade média de 24,75 anos; ± 7,05). A participação no 

experimento foi voluntária, não-remunerada, e condicionada à aceitação de um termo de 

consentimento livre e esclarecido. Os detalhes estão expostos no Anexo. 

 

4.2. Procedimento  

A influência da reciprocidade e do comportamento de favorecimento de grupos de 

pertinência na cooperação foi avaliada a partir de jogos online de doações de fichas. No 

Artigo Empírico 1, cujo objetivo foi verificar a influência da reciprocidade, do favorecimento 

de grupos e o efeito de variáveis sociais na cooperação, foram empregados jogos que 

compartilhavam a mesma estrutura básica, mas que foram desenhados para investigar a 

influência das variáveis naturalidade, etnia e religião no comportamento cooperativo dos 

sujeitos. Para a análise de cada uma destas variáveis, foram testados diferentes grupos de 

sujeitos. No caso do Artigo Empírico 2, no qual o foco é a influência do sexo dos indivíduos 

na cooperação, além dos sujeitos que compuseram a amostra do Artigo Empírico 1, foram 

incluídos ainda sujeitos que participaram de um jogo desenhado para investigar o efeito da 

variável afiliação a times de futebol, cuja estrutura também não se diferencia dos demais.  

O jogo online de doações de fichas tinha como objetivo reunir o máximo de fichas ao 

final. O jogo era acessado individualmente pelos participantes, em um site da internet. Ao se 

deparar com o cenário do jogo, o sujeito encontrava jogadores virtuais que eram 
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representados por perfis que exibiam informações sobre as variáveis sociais investigadas, 

além de informações distratoras (idade, estado civil e nível de instrução de cada jogador), 

sendo estas últimas geradas aleatoriamente (Figura 1). A variável de interesse era sempre a 

primeira informação exibida no perfil dos  participantes do jogo, as quais representavam, no 

perfil dos  jogadores virtuais, diferentes categorias das variáveis sociais investigadas, como 

por exemplo, diferentes modalidades de afiliação religiosa (Tabela 1). Além disso, os 

jogadores recebiam um pseudônimo representado por um verbo em tupi-guarani, gerado 

automaticamente e sem indicativo de gênero. 

 

 

Figura 1 – Interface dos jogos de doações de fichas utilizados para avaliar a influência das variáveis naturalidade 
(I), etnia (II) e religião (III) na cooperação. Os balões representam as informações contidas nos perfis, sendo a 
primeira delas a variável de interesse. 
 
Tabela 1 – Variáveis sociais investigadas e suas categorias representadas nos jogos de doação de fichas. 

Jogo Variável de interesse Jogadores virtuais disponíveis no jogo 

Naturalidade Local de nascimento PA, RN, RS (3 jogadores virtuais) 

Etnia Grupo étnico Branco, Negro, Pardo (3jogadores virtuais) 

Religião Religião professada 
Evangélico, Católico, Sem Religião, Sem Religião 

(4jogadores virtuais) 

 

Durante o jogo, o sujeito poderia interagir com os jogadores virtuais por meio da doação 

ou recepção de fichas, podendo escolher quantas fichas doar e a quem doar, ou mesmo 
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escolher não doar nenhuma ficha. Neste sentido, a cooperação foi avaliada nesta pesquisa por 

meio das doações de fichas aos jogadores virtuais. Assim, todos os participantes iniciavam o 

jogo com 20 fichas e eram realizadas cinco rodadas, porém, as doações não poderiam ocorrer 

entre uma mesma dupla de indivíduos em cada uma das rodadas. Era possível visualizar o 

número de fichas de cada jogador, bem como as jogadas efetuadas por cada um deles. O 

sujeito pesquisado era sempre o primeiro a jogar em cada rodada, o que era estabelecido no 

início do jogo através de um sorteio simulado que indicava a ordem de participação dos 

jogadores durante o jogo. 

Uma característica importante da programação dos jogos é a existência de condições 

experimentais dentro das 3 modalidades de jogo estudadas. Nestas condições experimentais, 

os jogadores virtuais apresentavam doações previamente programadas pelo sistema, de modo 

que pudéssemos avaliar não apenas a influência da variável social de interesse, mas também a 

influência da reciprocidade nas doações de fichas. Desse modo, as doações dos jogadores 

virtuais foram cuidadosamente programadas de modo que havia sempre jogadores virtuais que 

eram bastante generosos nas suas doações, cedendo exatamente 60% de suas fichas a cada 

rodada, e outros jogadores virtuais não-generosos, que doavam apenas 20% de suas fichas. 

Diferentes grupos de sujeitos foram testados nestes dois padrões de doações. Assim, 

denominamos de Condição Experimental I aquela em que os jogadores virtuais generosos, ou 

seja doadores de 60% das suas fichas, eram os que pertenciam à mesma opção que os sujeitos 

quanto às categorias da variável social investigada. Dessa maneira, nesta condição, os sujeitos 

se deparavam com os jogadores virtuais de mesma orientação de grupo se comportando de 

forma generosa em suas doações. Por sua vez, na Condição Experimental II, os jogadores 

virtuais que pertenciam à mesma opção que os sujeitos quanto à categoria da variável social 

investigada eram não-generosos, ou seja doadores de apenas 20% das suas fichas. Assim, 
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nesta última condição, os sujeitos se deparavam com os jogadores virtuais de mesma orientação 

de grupo que não eram generosos em sua doações. 

Para avaliar o efeito isolado da reciprocidade, foi construída uma condição que 

constituiu no grupo controle (Figura 2), na qual nenhuma informação era disponibilizada nos 

perfis dos jogadores virtuais, mas se mantinha o padrão da presença de “jogadores virtuais 

generosos”, os quais sempre doavam 60% de suas fichas e “jogadores virtuais não generosos”, 

cujas doações compreendiam apenas 20% de suas fichas. 

 

 

 
Figura 2 – Comparação entre a interface de jogo do grupo controle e dos grupos experimentais, cuja diferença 
consiste na disponibilidade de informações sobre os  jogadores virtuais aos sujeitos.  

 

 

Para avaliar se a relevância conferida pelos sujeitos à variável social investigada 

influenciou nas doações, estes preenchiam um questionário ao final do jogo, no qual havia 

perguntas relacionadas à prática e à autoavaliação quanto a questões envolvendo a 

naturalidade, etnia e religião, além de questões distratoras. As respostas dos sujeitos eram 

registradas em opções segundo uma escala likert (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Questões relacionadas à prática e à auto-avaliação dos sujeitos quanto às variáveis de interesse. 

Jogo 
Questão relacionada à frequência 

dos sujeitos quanto à variável 
investigada 

Questão relacionada à autoavaliação 
do sujeito quanto à variável 

investigada 

Naturalidade 

Com que frequência você se envolve 
em atividades relacionadas ao estado 

em que nasceu (comer comidas típicas, 
participar de festas regionais)? 

O quanto você se considera uma pessoa 
bairrista ou orgulhosa do lugar em que 

nasceu? 

Etnia 

Com que frequência você participa de 
atividades relacionadas ao seu grupo 
étnico (danças, costumes, instituições 
de valorização do seu grupo étnico)? 

O quanto você se considera orgulhoso 
do seu grupo étnico? 

Religião 
Com que frequência você participa de 
atividades religiosas (por exemplo, ir á 

igreja, falar com Deus)? 

O quanto você se considera uma pessoa 
religiosa? 
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RESUMO 

Nas sociedades humanas atuais, a cooperação entre as pessoas se desenvolve notadamente 

dentro de grupos extensos e simbolicamente marcados, nos quais existe a presença de 

marcadores de grupos, elementos que promovem a cooperação por indicar pertinência 

compartilhada. Ademais, as trocas recíprocas também exercem importante efeito sobre o 

perfil de cooperação dos indivíduos. No presente artigo, investigamos a influência da 

reciprocidade e do comportamento de favorecimento de grupos na cooperação humana, além 

de avaliar o efeito das variáveis naturalidade, etnia e religião no comportamento cooperativo. 

Todas as variáveis citadas atuaram como marcadores de grupos. Na ausência de pistas de 

pertinência a grupos, observamos que a cooperação dos sujeitos é fortemente influenciada 

pela reciprocidade. Por outro lado, quando pistas de pertinência a grupos estão presentes, o 

comportamento de favorecimento a grupos modula a reciprocidade, alterando o padrão de 

cooperação dos sujeitos. Neste sentido, o presente trabalho oferece uma compreensão da 

influência destes fatores na cooperação humana. 

PALAVRAS-CHAVE: cooperação humana; favorecimento de grupos; etnocentrismo; 

Psicologia Evolucionista. 
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I. INTRODUÇÃO 

As relações entre grupos envolvem questões sociais de grande relevância, uma vez que 

a maior parte dos conflitos de média e grande escala na atualidade são baseados na percepção 

de diferenças religiosas ou étnicas (Gaulin & McBurney 2004). O estudo científico da 

cooperação dentro de grupos e do conflito entre grupos tem sido conduzido por diversas 

perspectivas e metodologias, em especial desenvolvidas no âmbito das ciências sociais. Neste 

campo de investigação, a Psicologia Evolucionista oferece uma abordagem abrangente do 

problema, uma vez que considera as variáveis ambientais tão necessárias à compreensão 

destes fenômenos quanto a existência de inclinações e tendências humanas fundamentadas na 

biologia. 

O homem integra a categoria taxonômica dos primatas antropóides, cuja sociabilidade é 

uma importante característica comportamental. Com efeito, os primatas constituem uma 

ordem social por excelência, na qual menos de 20% das espécies extensivamente estudadas 

podem ser consideradas associais (Foley 1998), apresentando, assim, grande motivação em 

constituir vínculos fortes e duradouros dentro de grupos (Cheney 2011). Os primatas, quando 

comparados a outros animais, caracterizam-se ainda pela existência de ações cooperativas 

mais elaboradas em suas relações sociais, embora isso possa ser um artefato da ausência de 

investigação em outras linhagens (Dugatkin 1997). 

Alguns autores consideram que o homem, por sua vez, distingue-se das demais espécies 

pela extensão com que coopera, envolvendo-se mais em atividades cooperativas do que 

qualquer outro animal não-eusocial. Além disso, a cooperação humana se desenvolve muito 

no nível do grupo, enquanto a cooperação em interações diádicas e em contextos de alto grau 

de parentesco prevalece na natureza (van Schaik & Kappeler 2006). Assim, a vasta 

manifestação da cooperação no mundo animal baseia-se principalmente em mecanismos 

como a seleção de parentesco, quando ocorre em grupos familiares (Hamilton 1964), ou o 
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altruísmo recíproco, quando se trata das interações entre díades ou grupos pouco numerosos 

(Trivers 1971). Porém, os fundamentos da cooperação humana exigem explicações adicionais. 

As sociedades humanas são constituídas por grupos extensos, simbolicamente 

marcados, dotados de normas de convivência, compostos por parentes e indivíduos não 

aparentados. Essa organização é facilmente observável na estrutura populacional moderna, 

decorrente da introdução da agricultura e domesticação de animais, mas apresenta grandes 

similaridades com as comunidades de caçadores-coletores (Johnson & Earle 2000, Richerson 

& Boyd 2005). Essa composição encontra um paralelo imediato com uma característica 

inerente à mente humana, que é a tendência do homem em classificar e perceber o mundo em 

termos de grupos (Ridley 2000). 

Além de ser unicamente uma característica da organização social da nossa espécie, a 

afiliação humana a grupos é assentada na existência de vínculos emocionais com estes. O 

favorecimento de grupos de pertinência e a indiferença ou hostilidade a grupos externos é 

uma condição observada em todas as culturas (Cashdan 2001). Estudos demonstram que este 

favoritismo ocorre mesmo quando a definição de grupos é desprovida de significado social, 

conforme verificaram Tajfel e colaboradores (1971) no paradigma dos “grupos mínimos” 

(minimal group paradigm). Neste experimento, sujeitos foram separados em grupos 

pertencentes a categorias arbitrárias, tendo sido solicitados a alocar um recurso entre os 

demais participantes. Os pesquisadores verificaram que a categorização dos grupos foi 

suficiente para que os sujeitos apresentassem tratamento preferencial aos seus parceiros de 

grupo na distribuição do recurso. 

Pesquisas posteriores apresentaram evidências interculturais que atestam a 

universalidade da diferenciação social em grupos de pertinência e grupos externos que vão 

além da família ou da vila, fundamentada no favorecimento de membros dos grupos de 

origem (Kurzban et al. 2001, Yamamoto et al. 2009). Porém, quais seriam as bases evolutivas 
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deste comportamento? Da perspectiva das causas próximas, alguns estudos indicaram que a 

manutenção de laços dentro de grupos está relacionada a sentimentos de segurança e 

pertinência, que seriam prejudicados em uma situação de mudança desordenada de parceiros 

de interação (Baumeister & Leary 1995, Leonardelli & Brewer 2001). Além disso, Kurzban e 

Neuberg (2005) ressaltam características intrínsecas às habilidades cognitivas humanas, cujas 

avaliações qualitativas compreenderiam uma tendência às síndromes de estigmatização e 

preconceito como consequência da análise diferencial de grupos e pessoas quanto à qualidade 

da interação social. Pesquisas apontam, ainda, que as pessoas atribuem mais valores positivos, 

como honestidade, confiança e beleza aos membros dos seus grupos, além de sorrirem mais 

aos seus parceiros do que os demais indivíduos (Beaupré & Hess 2003). As análises 

ontogenéticas demonstram também que a emergência deste favoritismo ocorre muito cedo, já 

sendo observado em crianças de cinco anos de idade (Aboud 2003). 

Por sua vez, quando consideramos as causas últimas do favorecimento dos grupos de 

pertinência, a cooperação é um fator essencial de análise. Como foi citado anteriormente, a 

seleção de parentesco e o altruísmo recíproco explicam muito do que se observa sobre as 

ações cooperativas no mundo animal, mas no campo específico da cooperação humana, 

estudos têm demonstrado a influência de mecanismos adicionais na manutenção do 

comportamento cooperativo. Estes processos baseiam-se na reputação, na punição altruística e 

na coevolução gene-cultura (Gintis et al. 2003; Richerson & Boyd 2005, Nowak & Sigmund 

1998, Milinski 2006). Surpreendentemente, porém, Hammond e Axelrod (2006) 

demonstraram que a identificação e a pertinência a grupos, por si só, são mecanismos 

suficientes à promoção da cooperação. Os autores desenvolveram um modelo computacional 

que simulava um cenário de interações sociais entre indivíduos, com o objetivo de investigar 

os comportamentos emergentes em uma situação que envolve a competição por recursos 

escassos. Os resultados demonstraram que a habilidade para discriminar os membros do seu 
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próprio grupo dos membros de grupos externos é uma estratégia comportamental robusta em 

promover e assegurar a cooperação, mesmo em níveis elevados de custo individual, na 

ausência de interações contínuas e de fatores como a reciprocidade, a reputação, as normas 

sociais e instituições. 

A função adaptativa do favoritismo a grupos de pertinência torna-se clara quando se 

consideram as características das sociedades ancestrais da espécie humana. Na história 

evolutiva do homem, algumas pressões específicas presentes no ambiente de adaptação 

evolutiva foram o risco de predação por grandes carnívoros, a necessidade de suprir uma dieta 

complexa e a infestação por parasitos (Gaulin & McBurney 2004). Foley (1998) considera 

ainda que grande parte da evolução humana ocorreu em um ambiente caracterizado por 

escassez de abrigos e variabilidade na qualidade das áreas disponíveis, o que posicionou a 

proteção do grupo e do território de ocupação como uma força seletiva relevante, associada à 

constituição de coalizões contra grupos vizinhos para a defesa de recursos (Alexander 1990, 

Yamamoto 2009). Alguns autores, inclusive, tecem considerações cladísticas sobre a evolução 

deste comportamento, estabelecendo paralelos entre a formação de coalizões nos humanos e 

nos chimpanzés, embora não se saiba se este traço representaria uma homoplasia ou uma 

sinapomorfia1(Wrangham 1999). Na avaliação dos psicólogos evolucionistas, por sua vez, o 

favoritismo direcionado a grupos de pertinência integra a chamada psicologia da coalizão, que 

seria um conjunto de pré-disposições universais da mente humana, o qual teria evoluído em 

nossos ancestrais como forma de detectar alianças e coalizões (Kurzban et al. 2001, Kurzban 

& Neuberg 2005, Tooby & Cosmides 2005). 

As considerações acima apresentadas corroboram a ideia de que a percepção de 

pertinência a grupos associa-se ao tratamento preferencial dos parceiros de grupo, 
                                                
1Homoplasia refere-se a uma característica similar ou idêntica compartilhada por duas ou mais espécies que não 
foi derivada por ambas de seu ancestral comum (Futuyma, 1993). Por sua vez, sinapomorfias ocorrem quando 
duas espécies recebem o estado modificado do caráter de sua espécie ancestral comum exclusiva (Mazzrolo, 
2005). 
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consequentemente produzindo um maior nível de cooperação intragrupo (Boyer 2001, 

Hammond & Axelrod 2006). Brewer (1999) afirma que as sociedades humanas primitivas 

caracterizavam-se por uma “interdependência obrigatória”, na qual o compartilhamento de 

recursos e o auxílio mútuo seriam essenciais para a sobrevivência em longo prazo. Neste 

sentido, a cooperação direcionada a indivíduos de um mesmo grupo seria uma forma de 

cooperação contingencial, de modo a potencializar trocas sociais recíprocas. Esta 

despersonalização da cooperação em função da identidade de grupo diminui os custos quanto 

à identificação de parceiros de interação confiáveis, uma vez que o compartilhamento de 

interesses por membros de grupos geram confiança mútua e a obrigação em colaborar, já que 

o grupo exerceria um controle interno da não retribuição de favores por free-riders (Levine et 

al. 2010). Assim, os indivíduos que apresentassem esta pré-disposição quanto à pertinência a 

grupos e a identificação com estes teriam apresentado vantagens adaptativas (Yamamoto & 

Lopes 2009). 

As considerações sobre as causas próximas e últimas do comportamento de 

favorecimento de grupos de pertinência, tomadas em conjunto, demonstram que somos uma 

espécie projetada para explorar o grupo em benefício próprio, conforme sugeriu Ridley 

(2000). Porém, o uso da regra “nós versus eles” não seria possível sem a delimitação destes 

grupos dentro das sociedades. Neste tocante, a existência de marcadores de pertinência a 

grupos, os quais fornecem pistas de referência sobre a origem de diferentes indivíduos do 

convívio social são essenciais, e podem compreender elementos culturais ou fenotípicos, 

como estilos de vestimenta, formas de se comunicar, sinais de afiliação religiosa ou traços 

étnicos (Cosmides et al. 2003, Gaulin & McBurney 2004, Richerson & Boyd 2005). Os 

marcadores de grupo, dessa maneira, provocam homogeneização interna e ressaltam as 

diferenças entre grupos distintos, contribuindo para a coesão intragrupal (Taylor et al. 1978). 

Dessa maneira, Brewer (1999) ressalta que as distinções entre grupos próprios e grupos 
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externos moldam as interações sociais e as oportunidades para a cooperação, daí o papel 

desempenhado por símbolos e comportamentos que sinalizem os membros legítimos de um 

grupo, diminuindo os riscos de que os benefícios sejam distribuídos a indivíduos externos, 

cuja expectativa de retribuição é menor. 

A literatura aponta para alguns resultados confirmatórios quanto ao reconhecimento da 

existência e da função demarcatória exercida por marcadores de grupos em trabalhos 

experimentais. Nettle e Dunbar (1997) desenvolveram simulações computacionais em 

populações virtuais dotadas de diferentes dialetos e atestaram o papel da linguagem como 

marcador de grupo. Já Kurzban e colaboradores (2001), em conjunto com Cosmides e 

colaboradores (2003) demonstraram que a raça atua como pista mobilizadora de coalizões 

apenas quando não há qualquer outra informação social disponível sobre os grupos. Por sua 

vez, Yamamoto e colaboradores (2009) e Yamamoto e Lopes (2009) identificaram que a 

religião também exerce o papel de marcador de grupo. 

 No presente artigo, desenvolvemos um experimento para investigar o efeito 

independente da reciprocidade, e o efeito conjunto da reciprocidade e do favorecimento de 

grupos na cooperação humana. Além disso, investigamos o comportamento cooperativo sob a 

influência de três diferentes variáveis sociais: a etnia e a naturalidade, características próprias 

ao indivíduo, e a afiliação religiosa característica que representa um grupo de escolha, 

verificando se estas exercem o papel de marcadores de grupo. 

 

II. MÉTODO  

II.1. Sujeitos 

Os sujeitos foram recrutados em instituições de ensino superior de quatro Estados 

brasileiros, totalizando 659 adultos, sendo 350 mulheres (23,86 anos ± 5,10) e 309 homens 

(23,58 anos ± 4,77) e foram convidados a participar de jogos online de doações de fichas, sem 
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qualquer informação sobre as hipóteses de pesquisa, e distribuídos em 3 modalidades do 

mesmo jogo online, com a diferença de que cada um deles investigava uma variável social de 

interesse (Tabela 1). No jogo da Naturalidade os sujeitos foram provenientes de três diferentes 

Estados do país: Pará, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, de modo a avaliar a 

influência do local de nascimento dos sujeitos no comportamento cooperativo. O jogo da 

Etnia teve como objetivo investigar a influência do grupo étnico dos sujeitos na cooperação, e 

contou com a participação de indivíduos proveniente do Estado do Rio Grande do Sul. A 

escolha desse local deve-se ao fato e que o Brasil é reconhecidamente um país de elevada 

miscigenação, porém, na Região Sul, em específico, mais de 70% dos estudantes 

universitários investigados pela ANDIFES (2008) se declararam de etnia branca, contra 

menos de 30% do somatório dos demais grupos étnicos, caracterizando uma amostragem 

menos heterogênea da distribuição étnica brasileira. No jogo da Religião, porém, não 

consideramos necessário o controle quanto à origem dos sujeitos, de modo que a amostra 

consistiu de indivíduos provenientes de todos os locais anteriormente citados, além do Estado 

da Paraíba. 

 

II.2. Procedimento 

A cooperação, em nosso trabalho, consistiu na doação de fichas pelos sujeitos a 

jogadores virtuais em jogos online, cada um deles investigando uma das variáveis acima 

discriminadas. Ao acessar o site do jogo, a participação na pesquisa era condicionada à 

aceitação de um termo de consentimento livre e esclarecido e ao preenchimento de um 

questionário sociodemográfico, sendo o acesso ao experimento regulado por uma senha 

individual de única utilização, a qual era desativada após o uso. O cenário do jogo 

compreendia o perfil do próprio sujeito experimental e perfis dos demais jogadores, sendo 

todos identificados por pseudônimos derivados de uma língua indígena brasileira, cuja 
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estrutura não permitia a identificação de gênero, de modo a excluir o possível efeito de 

estratégias relacionadas à escolha de parceiros reprodutivos nas doações dos sujeitos (Figura 

1). 

 
Tabela 1 – Composição das amostras que compõem os jogos de doação. 

Jogo 
Variável 

de 
interesse 

Jogadores virtuais 
disponíveis no 

jogo 

Grupos de 
sujeitos 

investigados 

Sujeitos nas 
Condições 

Experimentais 

Sujeitos 
no Grupo 
Controle 

Idade 
média 

Naturalidade Local de 
nascimento 

Paraense (PA), 
potiguar (RN) e 

gaúcho (RS) 
(3jogadores 

virtuais) 

Paraenses (PA), 
potiguares (RN) e 

gaúchos (RS) 
105 33 

23,50 
anos 

(± 4,78) 

Etnia Grupo 
étnico 

Branco, negro, 
pardo (3jogadores 

virtuais) 
Brancos e pardos 

 65 17 
22,03 
anos 

(±3,18) 

Religião Religião 
professada 

Evangélico, 
católico, sem 
religião,sem 

religião 
(4jogadores 

virtuais) 

Evangélicos, 
católicos, ateus e 

agnósticos 
309 130 26 anos 

(± 6,8) 

 
 
 

O jogo tinha como objetivo acumular a maior quantidade de fichas ao final, e o sujeito 

poderia interagir com os demais jogadores por meio da doação ou recepção destas fichas. 

Todos iniciavam o jogo com 20 fichas e eram realizadas 5 rodadas de doações públicas, uma 

vez que toda a movimentação de fichas era visível ao sujeito. A cada rodada o sujeito poderia 

escolher apenas um jogador para doar quantas fichas quisesse (podendo, inclusive, não fazer 

nenhuma doação). Estas doações não poderiam ocorrer entre uma mesma dupla de indivíduos 

em uma mesma rodada, o que imprimiu ao jogo um caráter geral de reciprocidade indireta, 

uma vez que a reciprocidade direta não era possível dentro de cada rodada. No entanto, a 

reciprocidade poderia ocorrer de uma rodada para outra, e um jogador “generoso” em uma 

rodada poderia ser recompensado nas seguintes. 
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Figura 1 – Interface de um dos jogos de doações de fichas, neste caso o jogo Naturalidade. Os demais 
participantes do jogo constituíam jogadores virtuais controlados pelo experimento. A primeira informação dos 
perfis refere-se à pertinência dos jogadores a grupos dentro das variáveis de interesse. 
 

Sem que o sujeito soubesse, os  demais participantes dos jogos constituíam jogadores 

virtuais com as informações de seus perfis e suas jogadas previamente programadas pelo 

sistema, de modo a investigarmos a influência da reciprocidade e do comportamento de 

favorecimento de grupos na doação dos sujeitos. Para avaliar a influência das variáveis sociais 

(naturalidade, etnia e afiliação religiosa) na cooperação, e verificar se estas constituiriam 

marcadores de grupo, a variável de interesse era sempre a primeira informação exibida nos 

perfis dos jogadores. Estas variáveis eram representadas nos jogos em opções, exibindo 

diferentes modalidades de afiliação religiosa, diferentes locais de nascimento e diferentes 

etnias. O sujeito, assim, se confrontava sempre com jogadores virtuais cuja variável social em 

questão coincidia com a sua opção em relação a esta variável, e outros dois jogadores virtuais 

que apresentavam opções distintas. As demais informações dos perfis eram geradas 

aleatoriamente (Figura 1). No caso do jogo da Religião, em específico, havia a possibilidade 

da ausência de afiliação religiosa por parte dos indivíduos (por exemplo, indivíduos poderiam 

se definir como “sem religião”), ao contrário das demais variáveis, naturalidade e etnia, para 

as quais não há a possibilidade de categorias que compreendem ausência de opção. Este ajuste 
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no desenho experimental do jogo foi inserido para equilibrar a existência de categorias de 

ausência de opção e categorias de presença de opção entre os jogadores virtuais disponíveis. 

As demais condições experimentais eram idênticas entre os 3 jogos. 

As doações de fichas que os sujeitos realizaram aos jogadores virtuais que 

apresentavam a mesma opção da variável social que a sua, ou seja, para os jogadores virtuais 

que pertenciam à mesma orientação de grupo que a dos sujeitos, foram denominadas de 

“doações ingroup”. Por outro lado, as doações de fichas que os sujeitos realizaram aos 

jogadores virtuais que apresentavam opções da variável social diferentes da sua, ou seja 

jogadores virtuais que apresentavam orientação de grupo diferente daquelas dos sujeitos, 

foram denominadas de “doações outgroup” (Figura 2). 

 

 

DOAÇÕES INGROUP x DOAÇÕES OUTGROUP 

Ex.: Variável de interesse: Naturalidade 

Opções da variável de interesse no jogo: Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Pará 

Sujeito doa fichas a jogadores virtuais cuja 
opção da variável coincide com a dele (ou 

seja, de mesma orientação de grupo) 

Sujeito doa fichas a jogadores virtuais cuja 
opção da variável é diferente da opção dele 
(ou seja, de orientação de grupo diferente da 

dele) 

  

Ex: Sujeito do Pará doa fichas a um jogador 
virtual do Pará 

Ex: Sujeito do Pará doa fichas a um jogador 
virtual do Rio Grande do Sul 

  

Doação ingroup Doação outgroup 

 
Figura 2 – Quadro explicativo das definições de “doações ingroup” e “doações outgroup”. 
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As doações dos jogadores virtuais foram ainda cuidadosamente programadas para que 

pudéssemos avaliar a interação do efeito da reciprocidade e do efeito do favorecimento de 

grupos sobre o comportamento de doação dos sujeitos. Assim, em todas as modalidades de 

jogo, havia sempre um dos jogadores virtuais bastante generoso nas suas doações, cedendo 

exatamente 60% de suas fichas a cada rodada, e os demais jogadores virtuais não-generosos, 

que doavam apenas 20% de suas fichas. A condição experimental em que os sujeitos se 

confrontavam com jogadores virtuais de mesma orientação de grupo “generosos” (ou seja, 

doando 60% das suas fichas) foi denominada de Condição Experimental I. A condição 

experimental inversa, na qual os jogadores virtuais de mesma orientação de grupo não eram 

“generosos” (ou seja, doavam apenas 20% das suas fichas) foi denominada de Condição 

Experimental II. Além disso, para investigar a influência isolada da reciprocidade nas 

doações, uma sub-amostra dos sujeitos formaram um grupo controle, condição em que havia 

ausência de informações nos perfis dosjogadores virtuais, mas se mantinha o padrão da 

existência dos jogadores “generosos” e jogadores “não-generosos”. Dessa maneira, o padrão 

de doação foi a única variável disponível nesta condição (Figura 3). 

Para avaliar se a relevância conferida pelos sujeitos à variável investigada influenciou 

nas doações, estes preenchiam um questionário ao final do jogo, no qual havia perguntas 

relacionadas à prática e à autoavaliação quanto a questões envolvendo a naturalidade, etnia e 

religião, além de questões distratoras. As respostas dos sujeitos eram registradas em opções 

segundo uma escala likert de 5 pontos (Tabela 2). 
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         CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS 

      Ex.: Variável de interesse: Naturalidade 

Grupo Controle Condição Experimental I Condição Experimental II 

   

Ausência de informações 
nos perfis de jogo do 

sujeito e dos jogadores 
virtuais 

Jogadores virtuaiscom a 
mesma opção do sujeito 

quanto à variável de interesse 
doam 60% das suas fichas 
(ou seja, jogadores virtuais 

de mesma orientação de 
grupo são generosos) 

 
 

Ex.: Sujeito do Pará recebe 
sempre 60% das fichas do 
jogador virtual do Pará nas 

doações por este realizadas, e 
20% das fichas nas doações 
realizadas pelos jogadores 
virtuais do Rio Grande do 

Sul e do Rio Grande do 
Norte  

Jogadores virtuaiscom a 
mesma opção do sujeito 

quanto à variável de interesse 
doam 20% das suas fichas (ou 

seja, jogadores virtuais de 
mesma orientação de grupo 

não são generosos) 

 
 

Ex.: Sujeito do Pará recebe 
sempre 20% das fichas do 
jogador virtual do Pará nas 

doações por este realizadas, e 
60% das fichas nas doações 
realizadas pelos jogadores 

virtuais do Rio Grande do Sul 
e do Rio Grande do Norte  

 
Figura 3 – Quadro explicativo das definições das condições experimentais e do grupo controle. 

 

 

Tabela 2 – Questões relacionadas à prática e à auto-avaliação dos sujeitos quanto às variáveis de interesse. 

Jogo Questão relacionada à frequência dos 
sujeitos quanto à variável investigada 

Questão relacionada à auto-
avaliação do sujeito quanto à 

variável investigada 

Naturalidade 

Com que frequência você se envolve em 
atividades relacionadas ao Estado em que 
nasceu (comer comidas típicas, participar 

de festas regionais)? 

O quanto você se considera uma 
pessoa bairrista ou orgulhosa do 

lugar em que nasceu? 

Etnia 

Com que frequência você participa de 
atividades relacionadas ao seu grupo 

étnico (danças, costumes, instituições de 
valorização do seu grupo étnico)? 

O quanto você se considera 
orgulhoso do seu grupo étnico? 

Religião 
Com que frequência você participa de 
atividades religiosas (por exemplo, ir á 

igreja, falar com Deus)? 

O quanto você se considera uma 
pessoa religiosa? 
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II.3. Análise Estatística 

Os dados das doações gerais de fichas pelos sujeitos das diferentes orientações de 

grupo nos jogos da Naturalidade e Etnia apresentaram distribuição normal segundo o teste de 

Shapiro-Wilk, para os quais foi aplicado o teste GLM para medidas independentes. Já a 

amostra do jogo da Religião não apresentou distribuição normal, tendo sido aplicado o teste 

Kruskal-Wallis. Na análise das doações sob influência da reciprocidade, apenas os dados dos 

jogos Naturalidade e Etnia seguiram a distribuição normal, os quais foram avaliados pelo teste 

GLM para medidas repetidas, tendo sido utilizado o teste Wilcoxon para o jogo da Religião. 

Os demais dados deste estudo não apresentaram distribuição normal. Para compararmos as 

doações ingroup e outgroup dos sujeitos dentro de cada condição experimental (Condição 

Experimental I e Condição Experimental II), foi utilizado o teste Wilcoxon. Para avaliarmos 

se as doações ingroup e outgroup de cada condição experimental diferiram, empregamos o 

teste Mann-Whitney. Ademais, nas análises das doações gerais de fichas, um ajuste foi 

realizado para contrabalancear o efeito da quantidade de jogadores virtuais de cada 

modalidade de jogo e permitir comparações entre estes. Assim, no jogo da Religião, os 

sujeitos se confrontavam com um jogador virtual evangélico, um  jogador virtualcatólico e 

dois jogadores virtuais  sem religião. Dessa maneira, utilizamos a média das doações 

realizadas aos jogadores virtuais sem religião para que estas fossem equivalentes às doações 

aos demais jogadores virtuais disponíveis. Similarmente, para compararmos de forma 

equivalente as doações ingroup e doações outgroup de cada jogo, as doações ingroup, que 

compreendiam doações ao único jogador virtual de mesma orientação do sujeito foram 

comparadas com a média das doações outgroup, que compreendiam as doações aos jogadores 

virtuais de orientações de grupo diferentes da do sujeito. Para a análise da correlação entre as 

perguntas doações ingroup e doações outgroup e as perguntas relacionadas à prática e à 

autoavaliação dos sujeitos quanto a questões envolvendo as variáveis investigadas, foi 
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utilizado o teste de correlação de Spearman, uma vez que os dados não apresentaram 

distribuição normal segundo o teste de Shapiro-Wilk. Nestas últimas análises, foram 

excluídos da amostra da variável religião os sujeitos ateus e agnósticos, considerando-se que, 

ao contrário do que se esperava para as amostras das demais variáveis, as respostas destes 

seguia uma lógica invertida de pontuação nas escalas likert. Todas as análises estatísticas 

consideraram o nível de significância de p ≤ 0,05.  

 

III. RESULTADOS 

III.1. Reciprocidade 

Analisando a amostra do grupo controle, verificamos que os sujeitos responderam 

reciprocamente ao padrão de doação dos jogadores virtuais, ou seja, os sujeitos doaram mais 

fichas aos jogadores virtuais “generosos”, aqueles que realizavam as maiores doações, do que 

para os jogadores virtuais “não-generosos”, que realizavam as menores doações (comparação 

entre o somatório de doações de fichas para os dois tipos de jogadores virtuais: T = 2519,50; z 

= -6,827; p = 0,000). Assim, verificamos que a reciprocidade, por si só, exerce efeito 

relevante na cooperação dos sujeitos (Figura 4). 

III.2. Doações gerais 

A doação geral de fichas foi investigada dentro de cada modalidade de jogo para 

verificar se os grupos de sujeitos avaliados em cada jogo diferiram quanto à cooperação, ou 

seja, se os grupos de sujeitos foram igualmente “generosos” em suas doações de fichas aos  

jogadores virtuais nas duas condições experimentais do jogo (Condições Experimentais I e II). 

Verificamos que, em todas as modalidades de jogo empregadas, não houve diferenças na 

doação geral entre os grupos de sujeitos investigados. Assim, no jogo da Naturalidade, 

paraenses, potiguares e gaúchos doaram a mesma quantidade de fichas durante o experimento 

[F (2,100) = 1,224; p = 0,298]; no jogo da Etnia, brancos e pardos também doaram a mesma 
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quantidade de fichas durante o experimento [F (1,61) = 0,010; p = 0,922]; e assim ocorreu no 

da Religião, no qual os ateus, agnósticos, evangélicos e católicos doaram a mesma quantidade 

de fichas durante o experimento [H (3) = 7,759; p = 0,101]. Esse resultado indica que as 

variáveis naturalidade, etnia, e afiliação religiosa, por si só, não são preditoras de níveis 

diferenciados de cooperação nas pessoas. 

 

 
Figura 4 – Doações realizadas no grupo controle, condição na qual não eram exibidas informações nos perfis dos 
jogadores. O gráfico mostra as doações de fichas pelos sujeitos aos jogadores virtuais “generosos”, os quais 
doavam 60% de suas fichas a cada rodada, e os jogadores virtuais “não-generosos”, que doavam apenas 20% de 
suas fichas. 
 

III.3. Comportamento de favorecimento de grupos e reciprocidade 

Nas duas condições experimentais dos jogos, verificamos que tanto as pistas de 

pertinência a grupos dos jogadores virtuais como o padrão de doação destes exerceram efeito 

sobre as doações dos sujeitos. A Figura 5 demonstra que a influência destes fatores na 

cooperação se deu de forma bastante similar em todas as variáveis sociais investigadas. 
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Comparando-se as doações ingroup e doações outgroup dos sujeitos dentro de cada condição 

experimental, observamos que estes realizaram mais doações ingroup do que doações 

outgroup na Condição Experimental I, enquanto as doações outgroup dos sujeitos são maiores 

do que as doações ingroup na Condição Experimental II. Estes resultados indicam que, na 

Condição Experimental I, os sujeitos apresentam comportamento de favorecimento de grupos 

aliado à resposta da reciprocidade. Porém na Condição Experimental II, os sujeitos são 

recíprocos aos jogadores virtuais que doam mais (Figura 5). Os resultados detalhados 

encontram-se na Tabela 3. 

Quando comparamos as condições experimentais também observamos que os sujeitos 

se comportaram de forma parecida quanto às doações ingroup e outgroup em cada variável 

social investigada. Todas as doações ingroup efetuadas na Condição Experimental I foram 

maiores do que as doações ingroup na Condição Experimental II. De modo geral, as doações 

outgroup efetuadas na Condição Experimental I foram inferiores às doações outgroup na 

Condição Experimental II (Figura 5). A Tabela 4 apresenta os resultados detalhados. 

A Figura 5 apresenta também as comparações entre as doações ingroup da Condição 

Experimental I e as doações outgroup da Condição Experimental II, demonstrando que as 

primeiras são maiores do que as últimas em todas as modalidades de jogo, exceto no jogo da 

Etnia, no qual encontramos um resultado marginalmente significativo (comparação no jogo 

Naturalidade: U = 637,50; z = -3,556; p = 0,000; comparação no jogo Etnia: U = 307, 500; z = 

-1,810; p = 0,007; comparação no jogo Religião: U = 8128; z = -4,651; p = 0,000). Estes 

resultados são interessantes por sinalizar a expressão do comportamento de favorecimento de 

grupo nos sujeitos, mesmo sob a modulação da reciprocidade (Figura 5). 
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Figura 5 – Doações ingroup e outgroup realizadas pelos sujeitos nas condições experimentais dos jogos 
Naturalidade (1), Etnia (2) e Religião (3). Nas comparações intragrupo letras diferentes indicam diferença 
significativa. Nas comparações intergrupo letras maiúsculas diferentes apontam diferenças significativas nas 
doações ingroup enquanto letras minúsculas diferentes apontam diferenças significativas nas doações outgroup. 
Os asteriscos indicam diferenças significativas apenas entre doações ingroup da Condição Experimental I e 
doações outgroup da Condição Experimental II. 
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Tabela 3 – Resultados das comparações de doações ingroup e doações outgroup realizadas pelos sujeitos dentro 
de cada condição experimental. 

 
Jogo 

As doações ingroup são maiores do que 
as doações outgroup na Condição 
Experimental I (CE I)? 

As doações ougtoup são maiores do que 
as doações ingroup na Condição 
Experimental II (CE II)? 

Naturalidade 
SIM 

doações ingroup > doações outgroup 
(T = 8; z = -4,789; p = 0,000) 

SIM 
doações ingroup < doações outgroup 
(T = 1987,50; z = -4,361; p = 0,000) 

Etnia 
SIM 

doações ingroup > doações outgroup 
(T = 9,5; z = -3,311; p = 0,001) 

SIM 
doações ingroup < doações outgroup 

(T = 758; z = -3,442; p = 0,001) 

Religião 
SIM 

doações ingroup > doações outgroup 
(T = 2771,00; z = -6,251; p = 0,001) 

SIM 
doações ingroup < doações outgroup 
(T = 2771,00; z = -6,251; p = 0,001) 

 
Tabela 4 – Resultados das comparações entre as doações ingroup de cada situação experimental de jogo e 
comparações entre as doações outgroup de cada situação experimental de jogo. 

 
Jogo 

As doações ingroup efetuadas na 
Condição Experimental I (CE I) foram 
maiores do que as doações ingroup na 
Condição Experimental II (CE II)? 

As doações outgroup efetuadas na 
Condição Experimental I (CE I) foram 
menores do que as doações outgroup na 
Condição Experimental II (CE I)? 

Naturalidade 
SIM 

Doações ingroup da CE I > doações 
ingroup da CE II 

(U = 350,5; z = -5,611; p = 0,000) 

SIM 
Doações outgroup da CE I < doações 

outgroup da CE II 
(U = 486; z = -4,636; p = 0,000) 

Etnia 
SIM 

Doações ingroup da CE I > doações 
ingroup da CE II 

(U = 115,5;  z = -4,66; p = 0,001) 

NÃO 
Doações outgroup da CE I = doações 

outgroup da CE II 
(U = 307; z = -1,817; p = 0,06) 

Religião 
SIM 

Doações ingroup da CE I > doações 
ingroup da CE II 

(U = 4780,5; z = -9,011; p = 0,001) 

SIM 
Doações outgroup da CE I < doações 

outgroup da CE II 
(U = 9497,5; z = -2,885; p = 0,004) 

 
 

III.4. Influência da relevância conferida pelos sujeitos às variáveis sociais na cooperação  

Verificamos que as respostas dos sujeitos quanto à frequência e a autoavaliação em 

questões envolvendo a naturalidade, etnia e religião encontram-se correlacionadas (correlação 

entre frequência e autoavaliação dos sujeitos na variável Naturalidade: r = 0,394; p = 0,000; 

correlação entre frequência e autoavaliação dos sujeitos na variável Etnia: r = 0,333; p = 

0,003; correlação entre frequência e autoavaliação dos sujeitos na variável Religião: r = 0,277; 

p = 0,001).  
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Entretanto, não foram encontradas correlações entre as doações ingroup e outgroup e o 

nível de envolvimento dos sujeitos com as variáveis Etnia e Religião, em quaisquer das 

condições experimentais. Quanto à variável Naturalidade, encontramos apenas uma 

correlação significativa, referente à autoavaliação dos sujeitos e as doações outgroup 

realizadas na Condição Experimental I (r = -0,409; p = 0,02). Observamos, assim, que, de um 

modo geral, o padrão de cooperação observado nos sujeitos independe da relevância por eles 

atribuída às variáveis investigadas.  

 

IV. DISCUSSÃO 

Os resultados deste estudo apontam que a reciprocidade e o comportamento de 

favorecimento de grupos são fatores que exercem influência na cooperação humana, 

corroborando resultados experimentais e análises etnográficas existentes na literatura (Bock 

2009, Hammond & Axelrod 2006, Trivers 2006). 

No presente estudo, verificamos que os sujeitos não se diferenciaram quanto à medida 

geral de cooperação, o que indica que, independente do conjunto de valores típicos de cada 

variável social investigada, as pessoas apresentam a mesma disposição em cooperar. Assim, 

não podemos afirmar que pessoas religiosas sejam mais cooperadoras que as não-religiosas, 

ou ainda que pessoas de diferentes regiões do país se comportem de forma mais “generosa” 

do que outras. Observamos ainda que, na ausência de pistas mobilizadoras de coalizão, todos 

os grupos de sujeitos realizaram suas doações seguindo as regras da reciprocidade, resultado 

que é observado tanto na amostra total de sujeitos do grupo controle como quando avaliamos 

as amostras concernentes ao jogo da naturalidade, etnia e religião. Estes dados demonstram 

que a reciprocidade – neste caso, a reputação – é um importante preditor da cooperação, 

conforme indicam os estudos previamente realizados por Nowak e Sigmund (1988) e Milinski 

e colaboradores (2001, 2002a,b). A partir destes resultados, compreendemos que o 
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comportamento cooperativo e a retribuição da cooperação são tendências bastante 

estabelecidas no repertório comportamental da nossa espécie, o que remete à função 

adaptativa destes elementos para a vida em sociedade, a qual é fortemente baseada na 

interdependência social (Cheney 2011). 

Boyd e Richerson (1998) afirmam, porém, que a reciprocidade não é suficiente para 

assegurar a cooperação em grupos grandes, mas apenas em grupos pequenos, nos quais há 

grande probabilidade de reencontro entre indivíduos que interagem e do emprego da memória 

para rastrear interações sociais. Neste sentido, Brewer (1999) e Kurzban e Neuberg (2005) 

consideram o papel do favorecimento de grupos de pertinência, compreendido como uma 

forma de cooperação contigencial que minimiza os investimentos em relações sociais 

suscetíveis à trapaça. Assim, observamos claramente, em nosso trabalho, que os sujeitos não 

se diferenciaram na cooperação geral e na reciprocidade, mas na decisão quanto ao 

direcionamento da cooperação, o que também está de acordo com a produção científica da 

área (Yamamoto et al. 2008, Yamamoto & Lopes 2009). 

O efeito das variáveis sociais na cooperação dos sujeitos sugere que estas atuam, de 

fato, como marcadoras de grupos. Assim, os resultados das condições experimentais dos jogos 

indicam que o comportamento de favorecimento de grupos modula a pré-disposição humana à 

reciprocidade. Na Condição Experimental I, verificamos que a cooperação dos sujeitos é 

caracterizada por altas taxas de doação aos  jogadores virtuais da mesma orientação de grupo 

dos sujeitos que, além de compartilharem com estes a identificação de grupo, são também os 

mais generosos. Deste modo, compreendemos que o comportamento dos indivíduos em 

favorecer os seus grupos de pertinência está impulsionado pela reciprocidade. Já na Condição 

Experimental II, destacam-se as doações outgroup, sendo possível observar que a cooperação 

dos sujeitos é mais fundamentada na reciprocidade. 
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Entretanto, é a comparação entre as duas condições experimentais que nos oferece 

evidências de que os sujeitos apresentam, de fato, um comportamento de favorecimento de 

grupos, e que não estão simplesmente respondendo à reciprocidade. Ocorre que, caso os 

sujeitos estivessem sendo apenas recíprocos em suas doações, teríamos as doações ingroup da 

Condição Experimental I estatisticamente idênticas às doações outgroup da situação Condição 

Experimental II, porém, não foi isso o que encontramos. Os resultados indicam que os 

indivíduos doam mais fichas aos seus parceiros de grupo na situação em que estes são os 

maiores doadores do que aos membros de grupos externos na situação em que estes doam 

mais. Estes resultados sinalizam a existência de um sentimento genuíno de favorecimento de 

grupos, independente da modulação pela reciprocidade. 

É possível analisar mais profundamente os padrões cooperativos decorrentes da 

interação entre estas variáveis a partir dos estudos conduzidos por Yamagishi e Kiyonari 

(2000), Yamagishi e Mifune (2008) e Yamagishi e Mifune (2009). Estes pesquisadores 

sugerem a hipótese de que o favorecimento de membros dos grupos de pertinência é um 

produto da expectativa da obtenção de trocas recíprocas por parte destes parceiros de grupo. 

Em Yamagishi e colaboradores (1999), por exemplo, o comportamento de favorecimento de 

grupos exerceu influência nas doações dos sujeitos quando estes foram informados de que os 

demais parceiros de grupo tinham consciência da identidade de grupo compartilhada, mas na 

situação em que os sujeitos sabiam do desconhecimento dos demais jogadores quanto à 

pertinência a grupos, o comportamento ingroup não se expressou. Similarmente, Karp e 

colaboradores (1993), empregando experimentos de trocas mútuas de recursos entre díades 

constituídas por membros de mesmos grupos e díades constituídas por membros de grupos 

diferentes, observaram uma ausência do favorecimento a grupos quando o recurso a ser 

recebido pelo sujeito não era decidido pelo seu par, mas seguia um valor fixado pelo 

pesquisador. Observamos, então, que na Condição Experimental II do nosso trabalho, o 



 

58 
 

comportamento de favorecimento de grupos dos sujeitos tenha se enfraquecido em função de 

uma provável expectativa de retribuição frustrada. 

Neste tocante, a nossa pesquisa é uma importante evidência quanto à inter-relação 

destes fatores para a cooperação humana. Partindo-se de uma perspectiva evolucionista, 

acredita-se que a lealdade a grupos promove a cooperação e integra o conjunto de pré-

disposições universais da mente humana, o qual evoluiu em nossos ancestrais como forma de 

detectar alianças e coalizões (Cosmides et al. 2003, Hammond & Axelrod 2006, Kurzban et 

al. 2001). 

Algumas considerações sobre o papel das variáveis sociais como marcadores de grupo 

são também pertinentes. Os resultados do jogo da Religião expressam-se na mesma direção 

que as publicações de Yamamoto e colaboradores (2009), cujos resultados foram obtidos em 

metodologia similar à deste artigo, e pelos estudos de Sosis (2000) e Sosis e Ruffle (2004), 

que demonstram que as denominações religiosas (inclusive a ausência de religião) promovem 

a cooperação dentro de grupos. Esta concepção está associada às análises de alguns autores 

que investigaram o comportamento religioso no contexto do papel que a religião exerce nas 

trocas sociais, sugerindo, por exemplo, que certos aspectos do comportamento religioso 

(como os rituais e os sacrifícios) reforçam a avaliação e discriminação de indivíduos 

comprometidos com o grupo (Bulbulia 2004, Roes & Raymond 2003). Neste contexto, 

compreendemos que a relação entre a religião e a cooperação está assentada na função 

exercida pela religião em sinalizar a pertinência a grupos. Dessa maneira, estando a percepção 

de pertinência a grupos associada à uma maior cooperação dentro dos grupos de pertinência, 

tanto os indivíduos religiosos como os não-religiosos (a exemplo dos evangélicos e ateus) se 

comportaram de forma similar em suas respostas de favorecimento a grupos (Yamamoto et 

al., dados não publicados). 
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No que se refere à variável etnia, cabe um exame minucioso dos nossos dados, uma vez 

que historicamente certas ideias supostamente científicas sobre as raças humanas serviram 

para legitimar conceitos racistas em eventos como a escravatura e o nazismo. Ademais, o 

preconceito racial ainda é responsável por muitos conflitos sociais da atualidade. 

Primeiramente, é importante pontuar que a biologia não sustenta o conceito de raças na 

espécie humana. As características icônicas das raças, ou seja, a cor da pele, formato do rosto 

e traços físicos da face, contrastantes das populações continentais humanas, dependem de um 

número muito restrito de genes e representam adaptações morfológicas superficiais ao meio 

ambiente (Pena 2008). Futuyma (1993) considera que, apesar de algumas características 

morfológicas óbvias, o grau de divergência genética entre as populações humanas é muito 

pequeno para haver a separação em “raças”, pois nenhum de centenas de locos de proteínas 

estudadas apresenta alelos fixados nos supostos grupos étnicos. Em outras palavras, o grau de 

diferenciação genética entre os grupos que foram supostamente denotativos de raças humanas 

é menor do que aquele observado entre subespécies de muitas outras espécies. Além disso, 

partindo-se de uma perspectiva evolucionista, a dinâmica do modo de vida do ambiente de 

adaptação evolutiva não permite pressupor a relevância das diferenças étnicas no cotidiano 

dos nossos ancestrais, uma vez que estes se deslocavam a pé e estavam restritos a um contato 

social em áreas geográficas muito reduzidas, sendo improvável o encontro com pessoas em 

populações geneticamente distantes (Cosmides et al. 2003). 

Por que, então, os sujeitos estariam utilizando a informação sobre as etnias como 

marcador de grupo? Neste contexto, os estudos de Kurzban e colaboradores (2001), em 

conjunto com Cosmides e colaboradores (2003), são bastante esclarecedores. Os autores 

investigaram a percepção e codificação de raça, chegando à conclusão de que a raça só atua 

como um indicador de pertinência ao grupo na ausência de outros indicadores mais claros, 

como, por exemplo, uniformes de times. Estes resultados sugerem que a codificação de raça 
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era, na realidade, a expressão de uma psicologia subjacente de alianças: um conjunto de 

programas mentais típicos da espécie que caracterizam a psicologia da coalizão (Cosmides & 

Tooby 2005). Os resultados do presente experimento estão em consonância com esta 

concepção, uma vez que o favorecimento constatado entre sujeitos do mesmo grupo étnico 

pode ser consequência da própria estrutura do nosso jogo, que força os sujeitos experimentais 

a fazerem uso de um rótulo unidimensional, já que a única informação relevante nos perfis 

dos jogadores é a modalidade do marcador em estudo. Assim, este comportamento poderia ser 

explicado ao considerar que, na ausência de outra informação social relevante, os sujeitos 

utilizaram os dados disponíveis sobre a etnia, o que corrobora a forte tendência humana em 

perceber e beneficiar grupos de pertinência. 

Por sua vez, os dados relacionados ao jogo da Naturalidade demonstraram que os 

sujeitos exibiram um perfil de cooperação preferencial com os  jogadores virtuais oriundos da 

mesma região do país. Estes resultados são facilmente compreendidos quando consideramos 

que compartilhar uma origem comum significa compartilhar um mesmo conjunto de 

manifestações culturais, como o sotaque, as festas regionais e as comidas típicas. Versando 

sobre o etnocentrismo – que, neste trabalho pode ser compreendido como sinônimo de 

comportamento ingroup – Sumner (1906, citado por Hammond & Axelrod 2006) afirma que 

muitas condutas etnocêntricas geralmente têm um forte componente territorial. A noção de 

que o compartilhamento de uma determinada área pode estar relacionada ao 

compartilhamento de normas sociais foi o fundamento para a análise de Gi-White (2001) a 

respeito da preferência apresentada por pessoas do mesmo grupo étnico em interagir, uma vez 

que estes compartilhariam um mesmo ambiente de regras e padrões de comportamento. Estes 

argumentos apresentam um correlato direto com a estrutura das populações ancestrais, que 

provavelmente caracterizava-se por pequenos grupos dispersos e confinados por barreiras 

geográficas (Johnson & Earle 2000), imprimindo aos costumes locais uma identidade de 
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grupo conspícua. De um modo geral, a posição geográfica, por si só, já pode ser 

compreendida como um delimitador de grupos. Logo, é possível que esta categoria, na 

realidade, seja uma espécie de “categoria superordinal” que inclui outras (linguagem, práticas 

religiosas, etc). 

Tomados em conjunto, estes resultados indicam que as variáveis sociais investigadas 

podem atuar no sentido de facilitar a identidade, a coesão e a cooperação dentro dos grupos, 

assumindo, desse modo, as funções atribuídas aos marcadores de grupo. Devido aos altos 

níveis de cooperação dentro de grupos, estes marcadores diminuiriam o custo da identificação 

inicial de bons parceiros de cooperação, sendo importantes constituintes da psicologia de 

coalizões.É interessante pontuar, neste contexto, que a relevância atribuída pelos sujeitos às 

variáveis investigadas, de um modo geral, não se correlacionaram com as doações ingroup e 

outgroup. Considerando que esta influência não se expressou de forma consistente, 

percebemos que os sujeitos se comportaram quanto à cooperação – respondendo 

reciprocamente e favorecendo seus grupos de pertinência – independentemente do nível de 

envolvimento com as variáveis sociais. Esse resultado parece sugerir que o que atua no padrão 

de cooperação dos sujeitos são menos os fatores individuais e mais o contexto oferecido pelas 

variáveis em questão, o que remete à característica central do marcador de grupo, que é a de 

produzir a percepção de pertinência a grupos. 

Uma possível crítica aos resultados deste trabalho poderia referir-se ao fato de que os 

sujeitos do nosso estudo não constituíam grupos propriamente ditos. De fato, a própria 

definição de grupo é conceitualmente difícil. Ridley (2000) assinala que os grupos humanos 

poderiam ser considerados abstrações, pois as pessoas transitam de forma inconstante e fluida 

entre diversos grupos, ao invés de viverem isoladas em apenas alguns. Por outro lado, as 

pessoas não interagem ao acaso, uma vez que participam de determinadas afiliações, vivem e 

trabalham em regiões que compreendem parcelas específicas da população e adotam 
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características culturais específicas (Tarnita et al. 2009). Assim, quando nos referimos a 

“grupos simbolicamente marcados” (Richerson & Boyd 2005), devemos considerar que 

alguns grupos, na sociedade, têm limites bem definidos (como os partidos políticos, 

corporações e igrejas), enquanto outros poderiam ser delimitados apenas pelo 

compartilhamento de ideias (como é o caso do comportamento de grupo expresso pelos ateus 

e agnósticos). No presente trabalho foi verificado que, mesmo os sujeitos que não constituem 

grupos socialmente organizados (a exemplos dos sujeitos brancos, pardos, ateus), estes 

comportam-se de modo a favorecer os seus parceiros de grupos de pertinência. Estes dados 

sinaliza para a existência de uma percepção de pertinência a grupos nestes sujeitos, estando 

em conformidade com a proposição teórica de que o homem apresenta uma forte pré-

disposição em conceber o mundo em termos de grupos (Ridley, 2000). 

Este trabalho contribui para elucidar o papel da reciprocidade e do comportamento de 

favorecimento de grupos na cooperação humana. A identificação das funções exercidas pela 

naturalidade, etnia e religião como marcadoras de grupos, e consequentemente, 

influenciadoras do padrão de cooperação exercidas pelos sujeitos, atua também como uma 

ferramenta de auxílio na compreensão de fatores envolvidos nos relacionamento entre grupos 

no Brasil, importante para o estudo de problemas sociais. É relevante citar que, conforme 

expõem Yamamoto e Lopes (2009), os marcadores de grupos caracterizam-se por serem 

contextuais. Segundo a concepção evolucionista, a categorização de grupos de pertinência e 

grupos externos é um reflexo do sistema de identificação de alianças e coalizões, tornando 

estas categorias relacionais e suscetíveis à erradicação. Experimentos futuros, que explorem a 

análise de marcadores em contextos naturalísticos e abordem a transitoriedade na adoção de 

marcadores de grupos são bastante pertinentes. 
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RESUMO 

A cooperação em homens e mulheres tem sido estudada por pesquisadores de diversas áreas 

cujos resultados têm gerado evidências contraditórias e inconclusivas. O presente estudo 

empregou jogos online de doações de fichas para avaliar as diferenças sexuais na cooperação, 

além de sua relação com a reciprocidade e o comportamento de favorecimento de grupos. Os 

resultados indicam que homens e mulheres não diferem na cooperação e na reciprocidade 

isoladamente, porém, quando investigados sob o efeito conjunto da reciprocidade e do 

comportamento de favorecimento de grupos, as mulheres exibem um perfil de cooperação 

mais recíproco, enquanto a cooperação masculina é afetada de forma mais proeminente pela 

discriminação intergrupal. Neste sentido, este trabalho oferece uma compreensão dos 

comportamentos específicos assumidos por cada sexo de acordo com as circunstâncias da 

cooperação. 

  

PALAVRAS-CHAVE: cooperação humana; diferenças sexuais; reciprocidade, 

comportamento de favorecimento de grupos; Psicologia Evolucionista. 
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I. INTRODUÇÃO 

A cooperação humana é uma característica notável no Reino Animal, em função da 

extensão com que os indivíduos se envolvem em trocas sociais (Nettle & Dunbar 1997, 

Nowak & Highfield 2011). Além disso, o comportamento de cooperar em grupos 

simbolicamente marcados, compostos massivamente por indivíduos não-aparentados, é 

considerado um traço distintivo da organização social humana, uma vez que os outros animais 

cooperam muito mais em contextos de alto grau de parentesco e em nível de díades 

(Richerson & Boyd 2005, van Schaik & Kappeler 2006). 

Considerando-se que o ato de cooperar gera custos aos indivíduos que realizam este 

comportamento, o processo de Seleção Natural não sustenta a cooperação indiscriminada, de 

modo que existem mecanismos específicos que regulam a cooperação em grupos de parentes 

ou agrupamentos pequenos ou numerosos de indivíduos não-aparentados (Hamilton 1964, 

Richerson & Boyd 2005, Trivers 1971, West et al. 2011). Uma questão central na evolução da 

cooperação é a vulnerabilidade à exploração por free-riders, e neste contexto, o 

direcionamento do comportamento cooperativo a membros de um mesmo grupo de 

pertinência dos indivíduos é uma modalidade de cooperação contingencial que minimiza os 

custos na identificação dos bons parceiros de interação (Brewer 1999). 

O estudo da cooperação sob a perspectiva evolucionista poderia nos remeter à questão 

do seu valor adaptativo para os sexos masculino e feminino. Geary (1999) afirma que as 

pressões evolutivas geralmente diferem para os machos e fêmeas das espécies animais, 

especialmente quanto ao seu impacto na dinâmica reprodutiva de cada sexo. Poderíamos, 

então, nos perguntar se existiriam diferenças no comportamento cooperativo entre homens e 

mulheres. 

Algumas considerações da área da Psicologia Social podem levar à concepção de que o 

sexo feminino é mais inclinado a cooperar do que o sexo masculino. Cohn (1999) assinala que 
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existem traços estereotipados para ambos os sexos, nos quais as mulheres, frequentemente, 

são retratadas como empáticas, socialmente sensíveis, afetivas e cooperativas, enquanto os 

homens são descritos como sendo mais impulsivos, agressivos e competitivos. Além disso, 

Beutel e Marini (1995) afirmam que o sexo feminino, comparado com o masculino, apresenta 

mais valores pró-sociais. 

Seria, de fato, o sexo feminino mais cooperativo? Os estudos empíricos têm gerado 

evidências contraditórias e inconclusivas neste campo de investigação. Markovits e 

colaboradores (2003) aplicaram em crianças e adolescentes questionários sobre a propensão 

em partilhar alimentos e encontraram que as meninas são mais dispostas à partilha do que os 

meninos. Similarmente, Eckel e Grossman (1998) revelaram que as mulheres cooperam mais 

que os homens em um jogo do ditador. Em um experimento para estudar o efeito do gênero na 

cooperação, Anthony e Horn (2003) verificaram que grupos com maioria feminina 

cooperaram mais, embora este efeito não tenha sido observado nas mulheres, 

individualmente. Cadsby e Maynes (1998) investigaram o tema em um jogo de bens comuns, 

e observaram que as mulheres iniciaram como as maiores contribuidoras, mas essa diferença 

desapareceu no decorrer do experimento. 

Resultados inversos também foram encontrados por pesquisadores da área. Branco e 

Mettel (1984) estudaram o comportamento pró-social de pré-escolares em sala de aula e 

apontaram que os meninos cooperam mais do que as meninas. Esta conclusão é compartilhada 

por Eagly e Crowley (1986), que trabalharam em uma revisão meta-analítica e identificaram o 

sexo masculino como o maior provedor de ajuda, assim como Brown-Kruse e Hummels 

(1993), que investigaram o tema em experimentos laboratoriais de bens públicos. 

A literatura apresenta ainda resultados neutros quanto à relação entre o sexo e a 

cooperação. Sell et al. (1993) verificaram que homens e mulheres contribuíram igualmente ao 
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grupo em um dilema social. Por sua vez, Alencar e colaboradores (2008) também não 

encontraram diferenças sexuais em uma pesquisa que investigou a cooperação em crianças. 

Quais seriam os possíveis fatores envolvidos na produção de resultados tão conflitantes? 

Aparentemente, elementos como a composição dos grupos (Anthony & Horne 2003), o 

desenho experimental do trabalho (Eckel & Grossman 1998, Shawartz-Shea 2002), o tipo de 

recompensa envolvida (Simpson 2003), e até mesmo o curso universitário em que os sujeitos 

foram recrutados (Brown-Kruse & Hummels 1993, Cadsby & Maynes 1998) exerceram efeito 

nas pesquisas anteriormente citadas. 

A questão de que as características intrínsecas de cada sexo estariam influenciando os 

resultados também é pertinente. Segundo Gilligan (1982), a avaliação de problemas morais 

ocorre de forma diversa entre os sexos, sendo as mulheres mais atentivas ao contexto dos 

problemas e suas conexões com outras pessoas, enquanto os homens se atêm mais a regras 

abstratas. Andreoni e Vesterlund (2001) indicaram também que as mulheres tendem a ser 

mais igualitárias que os homens, uma vez que, no seu experimento, as mulheres doaram 

menos do que os homens quando o receptor das doações apresentava ganhos muito elevados. 

De um modo ou de outro, a influência do sexo na cooperação é um assunto ainda aberto a 

debates. 

Por outro lado, as pesquisas indicam diferenças sexuais consistentes em relação ao 

comportamento de favorecimento de grupos, apontando a uma maior expressão desta 

característica no sexo masculino. Para os psicólogos evolucionistas, a espécie humana é 

dotada de uma psicologia da coalizão, que se caracteriza por mecanismos mentais de detecção 

de alianças e pistas compartilhadas, e que se expressa, comportamentalmente, pelo 

favorecimento de grupos de pertinência sobre grupos externos (Cosmides et al. 2003, Kurzban 

et al. 2001, Pinker 1998, Yamamoto & Lopes 2009). 
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O significado evolutivo da maior expressão desta psicologia da coalizão em homens 

deriva primordialmente da evolução da organização social na espécie humana. Foley (1998) 

considera que nos humanos e chimpanzés, o sexo masculino é filopátrico, apesar da residência 

baseada em parentesco feminino ser a característica default em primatas antropóides. Ocorre 

que os ancestrais do Homo sapiens vivenciaram um período de recrudescimento de florestas e 

escassez de áreas que apresentavam recursos-chave para a sobrevivência e reprodução, sendo 

a proteção do território ocupado pelos grupos uma força seletiva relevante (Gaulin & 

McBurney 2004, Yamamoto 2009). Mais especificamente, Foley e Lee (1989) previram que, 

nos australopitecíneos, as fêmeas deveriam se dispersar, em função da exploração de recursos 

alimentares em manchas pequenas. Os machos, por sua vez, deveriam permanecer no grupo 

natal, engendrando coalizões para defesa da área contra grupos vizinhos, tal qual atualmente 

ocorre com os chimpanzés. Tooby e Cosmides (1988) afirmam, assim, que existe uma 

assimetria marcante entre homens e mulheres quanto à agressão relacionada à coalizão, sendo 

os homens mais inclinados a guerras e conflitos, e mais insensíveis aos riscos destas 

atividades. 

Alguns estudos experimentais confirmam a hipótese de que os homens são mais 

inclinados a formar coalizões e, possivelmente, mais cooperativos dentro de grupos e mais 

resistentes a cooperar fora destes. Bugental e Beaulieu (2009), por exemplo, demonstraram a 

existência de respostas sexualmente dimórficas a ameaças de coalizão. Os autores 

apresentaram aos participantes uma história fictícia sobre a invasão de uma cidade por um 

grupo ameaçador de estrangeiros, e investigaram as respostas de ambos os sexos ao relato. Foi 

verificado que os homens responderam mais prontamente e apresentaram padrões de resposta 

mais consistentes com perfil de coalizão e envolvimento direto em conflitos. Resultado 

similar foi encontrado por Yuki e Yokota (2009), no qual os homens, mas não as mulheres, 

apresentaram forte comportamento de favorecimento a grupos na alocação de um recurso 
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arbitrário quando os pesquisadores forçaram o agonismo entre os grupos. Ademais, Vugt e 

colaboradores (2007) realizaram uma série de experimentos baseados em bens públicos e 

demonstraram que o padrão de cooperação dos homens é amplificado na situação de 

competição com outros grupos, porém nas mulheres este efeito não foi observado. 

Diante deste cenário, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do sexo dos 

indivíduos na cooperação, no comportamento de reciprocidade, e no comportamento de 

favorecimento de grupos na espécie humana. A nossa hipótese é a de que os homens 

apresentam o comportamento de favorecimento de próprios grupos e discriminação de grupos 

externos mais acentuado do que as mulheres. 

 

II. MÉTODO  

II.1. Sujeitos 

Os sujeitos foram recrutados em cursos de instituições de ensino superior em 4 cidades 

brasileiras, totalizando 681 adultos, sendo 365 mulheres (idade média de 24,87 anos ± 6,61) e 

316 homens (idade média de 24,75 anos, ± 7,05). Desse total, 106 mulheres e 70 homens 

constituíram o grupo controle. Os participantes foram convidados a participar de jogos online, 

sem qualquer informação sobre o objetivo da pesquisa. Para que os sujeitos tivessem acesso 

aos jogos, estes precisavam concordar previamente com um termo de consentimento livre e 

esclarecido e responder a um questionário sociodemográfico, inseridos no próprio site dos 

jogos. 

 

II.2. Procedimento 

O comportamento cooperativo dos sujeitos foi investigado através de jogos online de 

doações de fichas, sendo a cooperação avaliada a partir das doações de fichas pelo sujeito aos 

demais participantes. Os jogos eram acessados por um site na internet através de uma senha 
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individual que era desativada após o uso. Os cenários dos jogos compreendiam o perfil do 

próprio sujeito experimental e perfis dos outros jogadores, sendo todos identificados por 

pseudônimos derivados de uma língua indígena brasileira, cuja estrutura não permite a 

identificação de gênero, de modo a excluir o efeito de estratégias induzidas pela escolha de 

parceiros reprodutivos nas doações (Figura 1). O sujeito poderia interagir com os demais 

jogadores por meio da doação ou recepção de fichas. Todos iniciavam o jogo com 20 fichas e 

eram realizadas 5 rodadas de doações públicas, uma vez que toda a movimentação de fichas 

era visível ao sujeito. A cada rodada o sujeito poderia escolher apenas um jogador para doar 

quantas fichas quisesse (podendo, inclusive, não fazer nenhuma doação). Porém, estas 

doações não poderiam ocorrer entre uma mesma dupla de indivíduos em uma mesma rodada, 

o que imprimiu aos jogos um caráter geral de reciprocidade indireta, uma vez que a 

reciprocidade direta não era possível dentro de cada rodada. No entanto, a reciprocidade 

poderia ocorrer de uma rodada para outra, e um jogador “generoso” em uma rodada poderia 

ser recompensado nas seguintes. 

 
Figura 1 – Interface de um dos jogos de doações de fichas, demonstrando o perfil do sujeito e o perfil dos demais 
participantes, que eram jogadores virtuais controlados pelo experimento. A primeira informação dos perfis 
oferece uma pista sobre a pertinência dos jogadores a grupos, de modo a investigar o efeito do comportamento 
de favorecimento de grupos na cooperação. 
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Além da cooperação propriamente dita, os jogos avaliaram também se a doação de 

fichas pelos sujeitos se modificava a partir das informações presentes no perfil dos demais 

jogadores, os quais, na verdade, não eram pessoas reais, mas jogadores virtuais com 

informações previamente programadas pelo sistema, de modo a investigarmos a influência do 

comportamento de favorecimento de grupos na doação. Assim, no perfil dos jogadores 

virtuais, as informações presentes eram geradas aleatoriamente, exceto a primeira delas, que 

oferecia uma pista sobre a pertinência destes a um determinado grupo e permitia medir esta 

variável como um fator de pertinência a grupos, através do número de fichas doadas aos 

jogadores com a mesma orientação de grupo (Figura 1). Estas pistas constituíam informações 

sobre local de nascimento, composição étnica, afiliação religiosa, ou afiliação a times de 

futebol. Assim, a amostra, em sua totalidade, foi testada em diferentes condições quanto a 

estas variáveis potencialmente mobilizadoras de pertinência a grupos, ou seja, parte dos 

sujeitos teve suas informações sobre naturalidade confrontadas com a naturalidade dos 

jogadores virtuais, outros informações sobre etnia, e outros sobre religião e afiliação a times 

de futebol, porém esta era a única diferença estrutural entre os múltiplos jogos, sendo 

mantidas as demais condições experimentais (Tabela 1). O sujeito, assim, se confrontava 

sempre com um dos jogadores virtuais apresentando a mesma categoria da variável social que 

a dele (mesma orientação de grupo) e os demais apresentavam categorias diferentes da 

variável social (orientação de grupo diferente da dos sujeitos). As doações de fichas que os 

sujeitos realizavam aos jogadores virtuais de mesma orientação de grupo foram denominadas 

de “doações ingroup” (por exemplo, um sujeito evangélico doando fichas a um jogador 

virtual evangélico) e as doações de fichas que os sujeitos realizavam aos jogadores virtuais de 

orientação de grupo diferente da deles foram denominadas de “doações outgroup” (por 

exemplo, um sujeito evangélico doando fichas a um jogador virtual sem religião). 
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Tabela 1 – Composição das amostras que compõem os sujeitos do experimento.  

Modalidade do jogo de 
doação de fichas Origem dos sujeitos Total de 

mulheres 
Total de 
homens 

Naturalidade Belém-PA, Natal-RN, Porto 
Alegre-RS 84 50 

Etnia Porto Alegre-RS 57 23 
Religião Natal-RN 201 231 

Afiliação a times de futebol São Paulo-SP 23 12 
 

As doações dos jogadores virtuais foram ainda cuidadosamente programadas para que 

pudéssemos avaliar o efeito da reciprocidade na cooperação, ou seja, se a “generosidade” dos  

jogadores virtuais afetaria o comportamento de doação dos sujeitos. Assim, em todas as 

modalidades de jogo, havia sempre metade dos jogadores virtuais bastante generosos nas suas 

doações, cedendo exatamente 60% de suas fichas a cada rodada, e os demais jogadores 

virtuais menos generosos, que doavam apenas 20% de suas fichas. Desse modo, foram 

construídas duas condições experimentais, e parte dos sujeitos foi submetida à condição na 

qual os jogadores virtuais de mesma orientação de grupo realizavam as maiores doações e os 

jogadores virtuais de orientação de grupo diferentes realizavam as menores doações. Outros 

sujeitos foram testados na condição em que este padrão de doações se invertia. A condição 

experimental em que os sujeitos se confrontavam com jogadores virtuais de mesma orientação 

de grupo “generosos” (ou seja, doando 60% das suas fichas) foi denominada de Condição 

Experimental I. A condição experimental inversa, na qual os jogadores virtuais de mesma 

orientação de grupo não eram “generosos” (ou seja, doavam apenas 20% das suas fichas) foi 

denominada de Condição Experimental II. Além disso, outros sujeitos formaram um grupo 

controle, no qual nenhuma informação sobre religião e quaisquer outros dados era 

disponibilizada nos perfis dos participantes dos jogos, mas se mantinha o padrão de metade 

dos jogadores virtuais “generosos” e metade dos jogadores virtuais “não-generosos”. 
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II.3. Análise Estatística 

Para analisar as diferenças sexuais nas variáveis doação geral de fichas, doações sob 

influência da reciprocidade, doações ingroup e doações outgroup foram realizadas análises 

intergrupo com o teste Mann-Whitney, considerando-se que os dados não apresentaram 

distribuição normal segundo o teste de Shapiro-Wilk. A comparação entre as doações sob 

influência da reciprocidade, doações ingroup e doações outgroup de cada sexo nas diferentes 

condições experimentais foram analisadas através do teste Wilcoxon, uma vez que os dados 

não apresentaram distribuição normal segundo o teste de Shapiro-Wilk. Todas as análises 

estatísticas consideraram o nível de significância de p < 0,05. 

 

III. RESULTADOS 

 

III.1. Doação Geral 

A doação geral de fichas realizadas pelos sujeitos nas duas condições experimentais do 

jogo (Condição Experimental I e Condição Experimental II) foi investigada para avaliar se 

homens e mulheres são igualmente “generosos” em suas doações de fichas aos jogadores 

virtuais. Verificamos que não houve diferenças entre os sexos na doação geral de fichas (U = 

28575, 00; z = -1,860; p = 0,063; mediana das doações pelas mulheres: 25,00 e mediana das 

doações pelos homens: 26,00). Esse resultado indica que homens e mulheres não diferem 

quanto ao comportamento cooperativo, por si só, uma vez que doam a mesma quantidade de 

fichas nos jogos, que é o indicador de cooperação do presente trabalho. 
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III.2. Reciprocidade 

Para investigar a influência independente da reciprocidade nas doações dos sujeitos, 

avaliamos apenas a amostra que integrou o grupo controle, uma vez que nesta condição 

experimental há a ausência de informações nos perfis dos jogadores virtuais, sendo o padrão 

de doação destes a única variável disponível nos jogos. Verificamos que ambos os sexos 

responderam reciprocamente ao padrão de doação dos jogadores virtuais. Assim, tanto 

mulheres quanto homens doaram mais fichas para os jogadores virtuais que realizavam as 

maiores doações, ou seja, doaram mais para os “jogadores virtuais generosos” do que para os 

“jogadores virtuais não-generosos” (comparação entre o somatório de doações de fichas para 

os dois tipos de jogadores nas mulheres: T = 1002,50; z = -5,043; p = 0,000; comparação 

entre o somatório de doações de fichas para os dois tipos de jogadores nos homens: T = 

507,50; z = -4,948; p = 0,000). Não foi encontrada diferença sexual quando comparamos a 

resposta da reciprocidade entre os sexos (comparação entre homens e mulheres quanto às 

doações a jogadores virtuais generosos: U = 4078,00; z = -0,588; p = 0,557; comparação entre 

homens e mulheres quanto às doações a jogadores virtuais não-generosos: U = 4119,50; z = -

0,474; p = 0,635). Assim, homens e mulheres foram igualmente recíprocos em suas doações 

(Figura 2). 
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Figura 2 – Doações de fichas a jogadores virtuais “generosos” e jogadores virtuais “não generosos” por sujeitos 
do sexo masculino e feminino que integraram os grupos controle dos jogos online. Letras diferentes representam 
diferenças significativas. 
 

 

III.3. Influência do comportamento de favorecimento de grupos e da reciprocidade 

Nas duas condições experimentais dos jogos, verificamos que tanto as pistas de 

pertinência a grupos dos jogadores virtuais como o padrão de doação destes exerceram efeito 

sobre as doações dos sujeitos. As análises intragrupo demonstraram que, na Condição 

Experimental I, na qual os sujeitos se confrontavam com jogadores virtuais de mesma 

orientação de grupo que eram “generosos”, ambos os sexos realizaram mais doações ingroup 

do que doações outgroup, o que indica a existência do comportamento de favorecimento de 

grupos aliado à resposta da reciprocidade (comparação das doações ingroup e doações 

outgroup em mulheres na Condição Experimental I: T = 1448,00; z = -4,267; p = 0,000 e 

comparação das doações ingroup e doações outgroup em homens na Condição Experimental 

I: T = 1711,50; z = -2,797; p = 0,005). Entretanto, na Condição Experimental II, na qual os 

jogadores virtuais “generosos” eram os que apresentavam orientação de grupo diferente das 

dos sujeitos, verificamos que as mulheres realizaram mais doações outgroup do que doações 

ingroup, porém isso não ocorreu com os homens, cujas doações ingroup e outgroup não se 
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diferenciaram nesta condição experimental (comparação das doações ingroup e doações 

outgroup em mulheres na Condição Experimental II: T = 8920,50; z = -4,766; p = 0,000; e 

comparação das doações ingroup e doações outgroup em homens na Condição Experimental 

II: T = 4512,00; z = -0,591; p = 0,554) (Figura 3). Esses resultados indicam uma maior 

influência da reciprocidade nas mulheres do que nos homens, enquanto os últimos são mais 

afetados pelo comportamento de favorecimento de grupos. Comparando ainda as doações de 

homens e mulheres nas duas condições experimentais, verificamos que as doações ingroup da 

Condição Experimental I são maiores do que as doações outgroup da Condição Experimental 

II, o que sinaliza a expressão do comportamento de favorecimento de grupo em ambos os 

sexos, mesmo sob a modulação da reciprocidade (Figura 3). 

 

 

 

 

Figura 3 – Análises intragrupo das doações ingroup e doações outgroup de mulheres e homens na Condição 
Experimental I, na qual os sujeitos se confrontavam com jogadores virtuais de mesma orientação de grupo 
“generosos” e na Condição Experimental II, na qual os sujeitos se confrontavam com jogadores virtuais de 
mesma orientação de grupo “não generosos”. As diferenças significativas intrasexuais são representadas por (*). 
Letras diferentes representam diferenças significativas nas comparações das doações ingroup e doações 
outgroup em condições experimentais diferentes.  
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As análises intergrupo, por sua vez, indicaram que não foram encontradas diferenças 

sexuais nas doações ingroup de homens e mulheres nas duas condições experimentais 

(comparação entre as doações ingroup de homens e doações ingroup de mulheres na 

Condição Experimental I: U = 309,50; z = -0,198; p = 0,843 e comparação entre as doações 

ingroup de homens e doações ingroup de mulheres na Condição Experimental II: U = 

9567,50; z = -1,601; p = 0,109). Porém, a análise das doações outgroup apresentou uma 

diferença entre os sexos na Condição Experimental II, na qual observamos que as doações 

outgroup dos homens foram inferiores às doações outgroup das mulheres (comparação entre 

as doações outgroup de homens e doações outgroup de mulheres na Condição Experimental I: 

U = 5062,500; z = -1,005; p = 0,315 e comparação entre as doações outgroup de homens e 

doações outgroup de mulheres na Condição Experimental II: U = 8887,00; z = -2,526; p = 

0,0012) (Figura 4). Esses resultados apontam para uma maior expressão do comportamento de 

favorecimento de grupos em homens, tal qual foi evidenciado nas análises intragrupo. 
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Figura 4 – Análises intergrupo das doações ingroup e doações outgroup de mulheres e homens na Condição 
Experimental I, na qual os sujeitos se confrontavam com jogadores virtuais de mesma orientação de grupo 
“generosos” e na Condição Experimental II, na qual os sujeitos se confrontavam com jogadores virtuais de 
mesma orientação de grupo “não generosos”. As diferenças significativas são representadas por (*). 
 

 

IV. DISCUSSÃO 

A reciprocidade e o comportamento de favorecimento de grupos de pertinência são 

fatores que reconhecidamente influenciam o perfil de cooperação dos indivíduos (Hammond 

& Axelrod 2006, Milinski et al. 2002a,b, Nowak & Sigmund 1988). Algumas pesquisas, 
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anteriormente publicadas, apontam também para a influência do sexo na cooperação, mas o 

presente trabalho oferece uma visão integrada de como o comportamento cooperativo de 

homens e mulheres é afetado por estes elementos – e pela interação entre eles. 

A medida de cooperação no presente experimento se deu por meio da doação de fichas a 

adversários em um jogo virtual. O resultado geral da doação de fichas pelos sujeitos 

demonstrou que homens e mulheres não se diferenciam quanto à cooperação, uma vez que 

dispensaram, em média, a mesma quantidade de fichas aos jogadores virtuais. Em outras 

palavras, podemos assumir a generalização de que o sexo masculino e o sexo feminino são 

igualmente generosos. Este resultado está de acordo com parte da literatura (Alencar et al. 

2008, Sell et al. 1993), e rejeita a hipótese de que, ao menos na idade adulta, exista um sexo 

mais cooperativo em nossa espécie. Essa questão levanta alguns pontos importantes. O 

primeiro deles é que uma das prováveis razões para a existência da discordância de resultados 

na produção científica da área seja uma questão metodológica de controle de variáveis nos 

trabalhos empíricos. Em nossa pesquisa, apesar de homens e mulheres terem realizado suas 

doações gerais de forma indistinta, os dados apontam também para fatores que influenciaram 

diferentemente o perfil de cooperação de ambos os sexos, o que indica a possibilidade de que 

a influência destas variáveis tenha levado a resultados conflitantes nos trabalhos anteriores. 

A ausência de diferenças entre homens e mulheres na resposta de reciprocidade em suas 

doações de fichas foi também observada em nosso trabalho. Como a reciprocidade dentro de 

uma mesma rodada do jogo não era permitida, compreendemos que a reciprocidade indireta 

exerceu forte influência na cooperação de ambos os sexos, uma vez que os jogadores virtuais 

generosos dos grupos controle receberam mais doações do que os não-generosos, conforme 

verificado nas pesquisas que estudam a influência da reputação na cooperação (Milinski 

2006). O fato de homens e mulheres não terem se diferenciado na medida geral de cooperação 

e na influência da reciprocidade nas doações, remete a uma avaliação do valor adaptativo 
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destes elementos para a espécie humana. Estes resultados podem ser interpretados no sentido 

de que, independentemente da atuação de pressões evolutivas diferenciais nos sexos, a 

disponibilidade em cooperar e em retribuir a cooperação dos outros são forças bastante 

estabelecidas no repertório comportamental da nossa espécie. 

Com efeito, um número crescente de evidências endossa a concepção de que a 

cooperação é essencial para a vida em sociedade, sendo observada em muitas culturas, 

independente da natureza das trocas sociais (Davis 1992, Nettle & Dunbar 1997). A 

cooperação humana tem as suas raízes nas pressões que moldaram o relacionamento entre o 

indivíduo e o grupo social em nossos ancestrais, de forma que o comportamento cooperativo 

parece ter sido uma estratégia que proporcionou o domínio de desafios ambientais relevantes, 

como é evidenciado pelo papel fundamental da cooperação em comunidades de caçadores-

coletores, nas quais existe a prevalência de partilha de alimentos e divisão sexual de trabalho 

(Kaplan et al. 2000). Desta maneira, considera-se a existência de programas mentais 

específicos evoluídos no Homo sapiens, com a função de regular a cooperação dentro de 

grupos e os conflitos entre grupos diversos. Neste sentido, a reciprocidade direta constitui-se 

em um mecanismo pelo qual os indivíduos, uma vez que estabelecem e coordenam suas 

interações com outros membros do grupo, trocam pequenos custos por grandes benefícios 

(Gaulin & McBurney 2004). A reciprocidade indireta, por sua vez, advém da observação das 

ações de um determinado jogador interagindo com os demais, a qual fornece pistas da 

qualidade deste indivíduo como parceiro de cooperação, inspirando confiança ao demonstrar a 

capacidade para o altruísmo (Ridley 2000, Wedekind & Braithwaite 2002). Apesar de alguns 

autores considerarem que a reciprocidade, por si só, não seria capaz de assegurar a 

cooperação nos grupos grandes e simbolicamente marcados que constituem as sociedades 

humanas (Richerson & Boyd 2005), além de não haver constatação segura quanto à existência 

do altruísmo recíproco em outros animais (de Waal & Brosnan 2006, Stevens et al. 2005), a 
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expressão da reciprocidade no homem é largamente evidenciada na literatura (Gouldner 

1960), além de que o ser humano compreende todos os parâmetros biológicos propostos por 

Trivers (1971) para proporcionar a seleção do comportamento de reciprocidade, como um 

longo período de vida, baixo padrão de dispersão, grau de dependência mútua, , entre outros. 

Uma série de experimentos tem fornecido dados confirmatórios às teorias apresentadas 

no parágrafo anterior. Apesar de a cooperação humana não ser indiscriminada, e da existência 

de mecanismos para lidar com a grande vulnerabilidade do sistema à trapaça, os dados 

existentes demonstram que as pessoas apresentam uma disposição primária em cooperar e 

cooperam mais do que o previsto em interações únicas, indicando que o homem foi 

selecionado para a reciprocidade e para a sensibilidade à reputação, havendo certa recusa na 

assunção de comportamentos estritamente egoístas (Gaulin & McBurney 2004). Estes fatos 

presumem que a disponibilidade em cooperar e em retribuir os favores recebidos era um pré-

requisito essencial para o desenvolvimento das atividades no âmbito de grupos no ambiente 

ancestral humano, fossem elas desempenhadas tipicamente pelo sexo masculino, como o 

envolvimento em guerras ou caçadas, ou aquelas desempenhadas pelas mulheres, como o 

cuidados dos infantes e a coleta de matérias-primas, de modo que seria incoerente presumir, a 

priori, diferenças sexuais expressivas na cooperação e na reciprocidade. 

Reconhecer que ambos os sexos cooperam indistintamente e respondem da mesma 

maneira à reciprocidade é, por si só, informativo, mas a dinâmica subjacente aos perfis de 

cooperação dos homens e mulheres é ainda mais interessante. 

Na análise das condições experimentais dos jogos, verificamos que, na Condição 

Experimental I, na qual os sujeitos se deparavam com oponentes de mesma orientação de 

grupo “generosos”, ambos os sexos realizaram mais doações ingroup do que doações 

outgroup, demonstrando uma resposta de favorecimento de grupos intensificada pela 
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reciprocidade, o que já havia sido demonstrado em trabalhos anteriores (Brewer 1999, 

Yamagishi & Kiyonari 2000). 

O desenho das condições experimentais do jogo compreende a interação da 

reciprocidade com o favorecimento de grupos no comportamento dos sujeitos. Em 

consequência, a cooperação dos sujeitos, através de suas doações de fichas, apresenta-se sob a 

influência conjunta destes dois fatores. As análises do grupo controle demonstraram 

claramente que ambos os sexos realizam doações recíprocas. Como poderíamos afirmar, 

então, que homens e mulheres apresentam, de fato, um comportamento de favorecimento de 

grupos, e que não estão simplesmente respondendo à reciprocidade? Note-se que, caso os 

sujeitos estivessem sendo apenas recíprocos em suas doações, teríamos as doações ingroup da 

Condição Experimental I estatisticamente idênticas às doações outgroup Condição 

Experimental II, porém, não foi isso o que encontramos. Os resultados indicam que, tanto 

homens como mulheres doam mais fichas aos seus parceiros de grupo na situação em que 

estes são os maiores doadores do que aos membros de grupos externos na situação em que 

estes doam mais. Estes resultados sinalizam a existência de um sentimento genuíno de 

favorecimento de grupos em ambos os sexos, independente da modulação pela reciprocidade. 

Acredita-se que esse comportamento promove a cooperação e integra o conjunto de pré-

disposições universais da mente humana, o qual evoluiu em nossos ancestrais como forma de 

detectar alianças e coalizões (Hammond & Axelrod 2006, Kurzban & Neuberg 2005, Kurzban 

et al., 2001). 

Por outro lado, homens e mulheres se diferenciaram quanto à expressão do tratamento 

diferencial aos parceiros de grupo no direcionamento da cooperação. Os resultados das 

análises intragrupo e intergrupo das situações experimentais de jogo indicam a emergência de 

uma diferença sexual clara quando confrontamos a reciprocidade com o comportamento de 

favorecimento de grupos: as mulheres apresentam um perfil mais recíproco em suas doações, 
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enquanto os homens têm a cooperação mais afetada pelo comportamento de favorecimento de 

grupos. Essa constatação torna-se bastante clara quando observamos as doações outgroup 

realizadas do sexo masculino, nas quais observa-se que os homens resistem à doação a grupos 

externos, mesmo na situação de jogo em que os membros de orientação de grupo diferente da 

dos sujeitos são os maiores doadores de fichas. 

Para compreendermos o comportamento dos homens em nosso trabalho, devemos 

considerar que os limites entre a cooperação e a competição tornam-se mais salientes quando 

tratamos de relações entre grupos diferentes. O próprio Dawkins (1976) já considerava que 

frequentemente o altruísmo dentro de um grupo condiz com o egoísmo entre grupos. O 

desenho experimental da nossa pesquisa não consiste no confronto direto e competitivo entre 

indivíduos, mas a simples presença de jogadores virtuais cuja identidade de grupo se 

polarizava em afiliações nas quais os sujeitos poderiam se incluir e afiliações para as quais os 

sujeitos poderiam se considerar excluídos foi suficiente para desencadear uma postura 

consistente de favorecimento de grupos e tratamento preferencial de parceiros de mesma 

denominação. Assim, Brewer (1999) aponta que as distinções intragrupo e intergrupo moldam 

as interações sociais e as oportunidades para a cooperação, e que as tendências de 

favorecimento do próprio grupo se tornam mais extremas quanto mais saliente e óbvia é a 

associação a um grupo (Brewer 1979). É interessante pontuar que Yamagishi e Mifune (2009) 

verificaram que os homens apresentam cooperação intra-grupo de forma menos condicional 

que as mulheres. Em específico, os autores observaram que, mesmo quando a expectativa de 

retribuição pelos parceiros de grupo foi experimentalmente eliminada, apenas os homens 

continuaram exibindo comportamento de favorecimento dos grupos de pertinência, o que foi 

interpretado pelos autores como uma manifestação da psicologia da coalizão, fundamentada 

na necessidade de angariar parceiros potenciais em situações de conflitos entre grupos. De 

fato, Vugt et al. (2007) e Yuki e Yokota (2009) já haviam verificado que a cooperação no 
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sexo masculino é modificada em situações que envolvem disputas entre grupos. Neste 

contexto, é possível supor que a resposta dos homens em apresentar pouca cooperação com 

grupos externos tenha sofrido influência de um fator correlacionado, que é a competitividade 

típica do sexo masculino. 

Sabemos que as pré-disposições biológicas são moduladas pela experiência e que o 

comportamento humano só é adequadamente compreendido quando consideramos a 

integração entre a natureza e a cultura. Assim, estudos apontam que os ambientes de 

socialização infantil dos meninos e das meninas diferem, sendo as brincadeiras de meninos 

geralmente caracterizadas por envolvimento físico e constituição de grupos competitivos 

(Geary 1999). Eagly e Wood (1999), por sua vez, teorizam sobre os papéis sociais dos sexos, 

segundo os quais homens e mulheres teriam o seu comportamento afetado por expectativas 

baseadas na sua identificação social de gênero, e indicam que o “papel masculino” envolve 

normas que encorajam a competição e agressão. Decerto, observamos na história 

contemporânea o envolvimento massivo de homens em conflitos intergrupo sob a 

representação de nações que competem por recursos (Queiroz 2009). Partindo da perspectiva 

evolucionista, Simpson (2003) conduz uma discussão sobre as diferenças psicológicas entre 

os sexos sob a ótica dos problemas adaptativos decorrentes da teoria de Trivers (1972) sobre o 

investimento parental. Considerando-se que as fêmeas são mais seletivas e inclinadas a reagir 

aos sinais de “bons genes” dos machos, a escolha direcionada a machos portadores de 

recursos-chave teriam produzido uma maior variância na aptidão masculina, em contraste 

com a feminina, uma vez que machos desprovidos destes recursos são contra-selecionados. 

Dessa maneira, essa variação levaria à seleção de mecanismos que predispõem os homens a 

táticas competitivas. Como já discutimos anteriormente, os indivíduos do sexo masculino 

advém de uma história evolutiva cujos encontros com tribos vizinhas eram tensos e 

costumavam envolver captura de fêmeas (Lima 1994), o que contribui para que os homens 
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apresentem mais comportamento de risco e apresentem um perfil mais competitivo do que as 

mulheres. 

Os resultados que obtivemos quanto à resistência dos homens em cooperar fora dos seus 

grupos de pertinência pode ter como explicações últimas a organização social humana nas 

sociedades ancestrais. É sabido que a formação de coalizões em primatas do sexo masculino é 

uma condição observada tanto em humanos como em chimpanzés, cujas raízes evolutivas 

encontram-se na defesa de territórios e outros recursos do grupo – embora não haja 

concordância quanto a estas semelhanças configurarem uma homologia ou uma homoplasia 

(Wilson & Wrangham 2003; Wrangham 1999). Assim, da perspectiva do AAE humano, 

enquanto os machos permaneciam no território natal estabelecendo fortes relações afiliativas 

internas e incorrendo em competições inter-grupais, as fêmeas compunham o sexo que 

migrava, incorporando novos grupos (Izar, 2009). Estes fatores evolutivos podem explicar a 

diferença sexual que encontramos, quando consideramos que os homens apresentaram não 

apenas altos níveis de cooperação intra-grupal, mas uma resistência em cooperar fora do 

grupo, enquanto as mulheres parecem bem mais flexíveis com indivíduos externos. 

Sabemos que questões relacionadas às relações entre grupos são de grande relevância na 

atualidade, uma vez que se localizam no cerne dos conflitos étnicos e religiosos. Neste 

contexto, é de grande importância ressaltar que nem sempre a lealdade a grupos significa 

agressão ou hostilidade a grupos externos. Alguns trabalhos demonstram que, embora os 

sujeitos sejam inclinados a diferencialmente beneficiar os membros do próprio grupo, muitas 

vezes estes são relutantes a ferir ou prejudicar diretamente os não-membros (Brewer 1979, 

Feshbach, 1994, citado por Brewer, 1999, Yamagishi & Mifune 2009,). Desta maneira, a 

compreensão do comportamento cooperativo e seus fatores de influência é uma ferramenta 

poderosa para o manejo destes problemas sociais, aparentemente ubíquos à história humana. 
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O presente trabalho contribui para elucidar o efeito do sexo na cooperação humana, 

considerando que a literatura tem gerado resultados que apontam a direções diversas. Ao que 

pudemos observar, este é um campo de investigação complexo, uma vez que tanto 

características inerentes aos sexos como fatores sociais atuam conjuntamente para a expressão 

destas diferenças. Pesquisas futuras que explorem outros elementos potencialmente capazes 

de exercer influência na cooperação de homens e mulheres são necessárias. 
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9. DISCUSSÃO GERAL 

Os dois artigos empíricos deste trabalho investigaram como a cooperação humana se 

organiza diante de fatores que encontram-se relacionados ao comportamento cooperativo, que 

é a reciprocidade e o comportamento de favorecimento de grupos. Da perspectiva dos 

sujeitos, porém, percebemos, que a cooperação foi influenciada tanto por características 

próprias aos indivíduos, como o sexo e o nível de relevância apresentado por estes às 

variáveis sociais investigadas, mas também pelo contexto a que estes foram submetidos, como 

a presença de jogadores virtuais de mesma orientação de grupo generosos ou não-generosos. 

É interessante considerar que os estudos aqui apresentados investigaram a cooperação 

dos sujeitos em um ambiente virtual, no qual o recurso utilizado experimentalmente não foi 

convertido em bens concretos para os participantes, como é comum na maioria das pesquisas 

da área. Porém, observamos que os sujeitos responderam ao jogo seguindo as regras da 

reciprocidade e favorecimento de grupos, de modo análogo ao que é verificado por estudos 

com ganhos reais. Neste sentido, podemos sinalizar que os sujeitos parecem controlar 

cuidadosamente as suas doações virtuais como se estas representassem ganhos reais. Cabe 

destacar ainda que, ainda que a estrutura do jogo online seja considerada bastante simples, o 

mesmo mostrou-se suficiente para desencadear padrões cooperativos consistentes nos 

sujeitos. Percebemos assim, que mesmo em uma situação artificial e desprovida de ganhos 

materiais, a maior parte dos sujeitos não agiu de forma estritamente egoísta e indiferente às 

doações dos adversários virtuais, embora isso fosse possível pelas regras e ferramentas do 

jogo. A constatação de que os indivíduos parecem ser rigorosos nas doações que fazem no 

jogo online pode estar relacionada à motivação dos sujeitos testados em participar do jogo, 

uma vez que as amostras dos estudos constam de pessoas notadamente jovens. Por outro lado, 

compreendemos que este resultado evidencia especialmente o fato de que estes 
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comportamentos são fáceis de se eliciar, em virtude de termos sido evolutivamente 

selecionados para a cooperação e para a reciprocidade.  

A investigação do comportamento de pertinência a grupos nos sujeitos gerou 

resultados muito semelhantes entre as variáveis sociais investigadas. Este padrão confere 

importância ao poder independente de cada uma destas variáveis em desencadear o 

favorecimento a grupos, o que remete à ideia da prontidão na ativação dos mecanismos 

mentais subjacentes à psicologia da coalizão, conforme sugerido por Tooby e Cosmides 

(1988). Desse modo, observamos que os sujeitos perceberam-se como integrantes de um 

determinado grupo de acordo com as pistas contextuais oferecidas, mas na complexidade real 

da estrutura das sociedades, os indivíduos podem mostrar-se afiliados à múltiplas dimensões 

sociais, tal como religião, profissão, preferências esportivas, local de residência, entre outros. 

Investigar os marcadores sociais relevantes para determinados grupos sociais, além da força 

de cada um deles na mobilização do sentimento de pertinência, pode ser interessante, uma vez 

que Brewer (1999) afirma que ambientes muito segmentados quanto à categorizações de 

grupos são correlacionados com a estabilidade social e tolerância, devido ao enfraquecimento 

na percepção de antagonismo entre grupos.  

Um resultado  de relevância  para a compreensão de questões sociais foi a ausência de 

diferenças na cooperação dos grupos de sujeitos avaliados. As pessoas se engajam a doar e 

têm padrões gerais de doação idênticos em termos quantitativos gerais, assim constatamos que 

não são aspectos constituintes dos indivíduos, por si só (como um determinado conjunto de 

crenças, ou o local do país de que a pessoas é oriunda) que afetam o quão generoso ou egoísta 

estes seriam.  

À parte da investigação das variáveis sociais em específico, o comportamento dos 

sujeitos ao se depararem com o padrão cooperativo de seus jogadores virtuais no contextos 

destas variáveis gerou resultados interessantes. Os Artigos Empíricos 1 e 2 demonstraram que 
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o beneficiamento dos grupos de pertinência foi amplificado na situação em que os parceiros 

de grupo interagem positivamente durante o jogo. Na situação em que o oposto acontece 

(Condição Experimental II), porém, as expectativas de retribuição pelos parceiros são 

frustradas e verificamos um enfraquecimento deste favoritismo. Os estudos conduzidos por T. 

Yamagishi têm demonstrado que a expectativa de reciprocidade por parte dos parceiros de 

grupo é o fator subjacente ao comportamento de favorecimento de grupos (Karp et al. 1993, 

Yamagishi & Kiyonari 2000, Yamagishi & Mifune 2008, 2009). Embora não tenha sido 

investigado no presente trabalho, é possível supor, na Condição Experimental II, a existência 

desta expectativa e a presença de sentimentos morais, como o ressentimento e a ingratidão 

(Ridley 2000), atuando na decisão dos sujeitos e na assunção dos padrões cooperativos que 

observamos. Shinada e colaboradores (2004), por exemplo, verificaram que as pessoas 

tendem a punir mais os trapaceiros oriundos dos grupos de pertinência do que de aqueles que 

fazem parte dos grupos externos. Considerando que o relacionamento preferencial com 

parceiros de grupo evoluiu em função de questões como a cooperatividade, o cumprimento a 

trocas recíprocas e a disponibilidade em interações futuras, poderíamos sugerir que a 

reciprocidade é o principal preditor da cooperação no homem.  

Por sua vez, no artigo que avaliou as diferenças sexuais na cooperação (Artigo 

Empírico 2), tornou-se claro que não se trata de simplesmente de rotular ou tentar encontrar 

uma resposta para a questão de qual seria o sexo mais cooperador. O que vale a pena 

investigar são os comportamentos específicos assumidos por homens e mulheres de acordo 

com as circunstâncias da cooperação, ou seja, como cada sexo reage à uma expectativa 

frustrada de beneficiamento – conforme verificamos, com o padrão masculino de resistir à 

cooperação com grupos externos –, ou até como os sexos se comportariam quando da 

necessidade de inserção em um novo grupo de pertinência, ou após a quebra de um 

relacionamento sequencial de trocas recíprocas. Investigar estes distintos contextos de 
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interação pode ser, de fato, esclarecer, uma vez que os nossos resultados sugerem que o sexo 

dos indivíduos não influencia a cooperação propriamente dita, mas homens e mulheres 

cooperam “cada um ao seu modo”. 

Tomados em conjunto, os resultados dos artigos aqui apresentados contribuem para a 

compreensão dos comportamentos assumidos por humanos na cooperação dentro de grupos, 

embora o ambiente dos jogos de doações represente apenas um conjunto pequeno de pessoas. 

Estudos nessa área são interessantes devido às divergências teóricas que existem na literatura 

para explicar o nível diferenciado de cooperação desenvolvido na nossa espécie, cujo 

envolvimento em trocas sociais com grupos grandes de indivíduos não-aparentados é bastante 

comum. Abordagens teóricas que procuram esclarecer este padrão encontram-se além dos 

estudos da Psicologia Evolucionista, perspectiva adotada neste trabalho. Existe uma 

diversidade de proposições teóricas sobre o tema, que inclui a Psicologia Social (Tajfel, 

1982), a seleção cultural de grupo (Boyd et al. 2011) e processos de coevolução gene-cultura 

(Henrich & Boyd 2001). Diante desse cenário, a construção de uma abordagem integradora 

deste fenômeno é certamente fortalecida pela existência de investigações empíricas. 
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10. CONCLUSÕES GERAIS 

 A cooperação é influenciada pela reciprocidade e pelo comportamento de 

favorecimento de grupos, embora o método deste estudo não tenha permitido uma 

análise comparativa direta entre a influência de cada um destes fatores no 

comportamento cooperativo dos sujeitos; 

 

 As variáveis naturalidade, etnia e religião não são preditoras de níveis diferenciados de 

cooperação entre as pessoas, ou seja, não houve diferença nas doações de fichas 

realizadas pelos grupos de sujeitos investigados no âmbito de cada variável. O sexo 

dos indivíduos também não é um fator que prediz níveis diferenciados de cooperação, 

uma vez que, no jogo, homens e mulheres cooperam igualmente em termos 

quantitativos gerais; 

 

 Os indivíduos cooperaram mais com jogadores virtuais generosos do que com 

jogadores virtuais não-generosos. Esta resposta foi observada tanto nos sujeitos 

testados sob influência da variável naturalidade, como naqueles testados sob influência 

da etnia e religião. Do mesmo modo, quando investigamos as diferenças na 

cooperação entre homens e mulheres, ambos cooperaram mais com os jogadores 

virtuais generosos, ou seja, com aqueles que também cooperavam muito no jogo. Estes 

resultados demonstram o efeito independente da reciprocidade. 

 

 O padrão de cooperação dos jogadores virtuais é também um fator importante quando 

se analisa o comportamento dos sujeitos submetidos à presença de jogadores virtuais 

de mesma orientação de grupo generosos ou não-generosos. Assim, o comportamento 

de favorecimento de grupos dos sujeitos é amplificado na condição em que seus 
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parceiros de grupo (ou seja, jogadores virtuais de mesma orientação de grupo) são 

generosos e enfraquecido na condição em que estes não são generosos; 

 As variáveis sociais naturalidade, etnia e religião atuam como marcadores de grupo de 

pertinência, independentemente da relevância conferida pelos sujeitos a estas 

variáveis. A investigação do comportamento cooperativo dos sujeitos no âmbito de 

cada uma destas variáveis gerou resultados muito semelhantes, o que sugere que as 

pistas contextuais oferecidas por estas variáveis foram mais importantes do que a 

importância atribuída pelos sujeitos às mesmas; 

 A cooperação não é afetada pelo sexo dos indivíduos. Por outro lado, homens e 

mulheres cooperam de forma diferenciada sob a influência da reciprocidade e do 

comportamento de favorecimento de grupos: as mulheres apresentam um perfil mais 

recíproco na cooperação e os homens resistem a cooperar com parceiros de grupos 

externos. 
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ANEXO 
Relatório de Informações – Jogo de Doações 
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RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES SOBRE 

O PROJETO MARCADORES DE GRUPO 

 

Informações gerais 

 Servidor do site: 
Metaweb Host Center 
Contato: 0800 881 9191 - atendimento@metaweb.com.br - http://www.metaweb.com.br 
 

I. INFORMAÇÕES SOBRE O EMAIL DO PROJETO 
 E-mail: jogodedoacoes@gmail.com 
 Senha: religiao 
 

II. INFORMAÇÕES SOBRE O PERFIL NO ORKUT DO PROJETO 
 Perfil: Jogo de Doações UFRN 
 E-mail: jogodedoacoes@gmail.com 
 Senha: religiao 

 

Jogo Religião 
 

III. INFORMAÇÕES SOBRE O SITE DO JOGO 
 Endereço do site:  
http://jogodedoacoes.w2.net2.com.br/re ou http://www.cb.ufrn.br/psicoevol/jogodedoacoes 
(antigo endereço que sofreu redirecionamento imediato para o que está primeiro descrito) 
 
 Endereço do site para os administradores: 
 http://jogodedoacoes.w2.net2.com.br/re/admin (Usuário: admin / Senha: jogo123) 
 
 Senha permanente para acesso ao jogo: test / test2 
 

IV. INFORMAÇÕES SOBRE AS PLANILHAS DE RESULTADOS 
 Duas planilhas de resultados estão disponíveis no site, na parte da administração:  
 No link Lista de quem jogou: Planilha extensa com vários dados coletados no jogo. 
No link Lista resumida: Planilha resumida com os principais dados coletados no jogo.  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 
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Tabela I. Lista de códigos relativos às opções de respostas. 
Tipo de Coleta Código  Estado Civil Código 

ConviteOrkut 1  Solteiro 1 

ConviteIndicação 2  Casado 2 

ConviteConhecidos 3  Divorciado 3 

ReligiosoPraticante 4  Viúvo 4 

TurmasGeral 5  Nível de Instrução Código 

TurmasPresencial 6  Fundamental 1 

Situação de 
Jogo_RD_NRD 

Código  Médio 2 

Religioso Doador 1  Superior 3 

 Não Religioso Doador 2  Para Religião Código 

Grupo Controle-RD 3  Sem Religião 1 

Grupo Controle-AD 4  Evangélico 2 

Situação de Jogo Geral Código  Católico 3 

Mesma Religião Doando 1  Nenhum ( - ) 4 

Religião Diferente 
Doando 

2  Questão 1, 3 e 5 Código 

GC RD 3  Nunca 1 

GC NRD 4  Raramente 2 

Situação Experimental Código  Às vezes 3 

Individual 1  Freqüentemente 4 

Grupo 2  Sempre ou Quase Sempre 5 

Sexo Código  Questão 2, 4 e 6 Código 

Feminino 1  Nada 1 

Masculino 2  Pouco 2 

Possui Religião Código  Mais ou menos 3 

Sim 1  Muito 4 

Não 2  Extremamente 5 

Opção Religião Código  Grau de Religiosidade Código 

Ateu 1  Ateu 1 

Evangélico 2  Evang. baixa religiosidade 22 

Católico 3  Evang. alta religiosidade 
(Q3≥4 e Q4≥3) 

222 

Agnóstico 4  Catól. baixa religiosidade 33 

Budista 5  Catól. alta religiosidade 
(Q3≥4 e Q4≥4) 

333 

Espírita/Kardecista 6  --- --- 

Judeu 7  --- --- 

Não tenho religião, mas 8  --- --- 
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acredito em Deus 

Outros-Religioso 9  --- --- 

Outros-NãoReligioso 10  --- --- 

Hare Krishna 11  --- --- 

Ubandista 12  --- --- 

--- ---  --- --- 

 

Jogo Afiliação a Times de Futebol 
 

I. INFORMAÇÕES SOBRE O SITE DO JOGO 
 Endereço do site:  
http://jogodedoacoes.w2.net2.com.br/ft  
 Endereço do site para os administradores: 
 http://jogodedoacoes.w2.net2.com.br/ft/admin (Usuário: admin / Senha: jogo123) 
 Senha permanente para acesso ao jogo: test / test2 
 

II. INFORMAÇÕES SOBRE AS PLANILHAS DE RESULTADOS  
 Disponível apenas planilha do link Lista Resumida, que segue a mesma ordem de colunas da 
planilha do Jogo Religião. 
 

Tabela Ia. Lista de códigos relativos às opções de respostas - Times 

Tipo de Coleta Código  Estado Civil Código 

ConviteTimeSP 7  Solteiro 1 

Situação de 
Jogo_TD_NTD 

Código  Casado 2 

Torcedor Doador 1  Divorciado 3 

 Não Torcedor Doador 2  Viúvo 4 

Grupo Controle-TD 3  Nível de Instrução Código 

Grupo Controle-NTD 4  Fundamental 1 

Situação de Jogo 
GERAL 

Código  Médio 2 

Mesmo Time Doando 1  Superior 3 

Time Diferente Doando 2  Para Time Código 

GC - TD 3  Corinthians 1 

GC - NTD 4  Palmeiras 2 

Sexo Código  Sem Time 3 

Feminino 1  Nenhum ( - ) 4 

Masculino 2  Questão 1, 3 e 5 Código 

Possui Time Código  Nunca 1 
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Sim 1  Raramente 2 

Não 2  Às vezes 3 

Opção Time Código  Freqüentemente 4 

Corinthians 1  Sempre ou Quase Sempre 5 

Palmeiras 2  Questão 2, 4 e 6 Código 

Nenhum ( - - - ) 3  Nada 1 

São Paulo 4  Pouco 2 

Santos 5  Mais ou menos 3 

Flamengo 6  Muito 4 

Vasco 7  Extremamente 5 

Fluminense 8  --- --- 

Botafogo 9  --- --- 

Cruzeiro 10  --- --- 

Atlético Mineiro 11  --- --- 

Grêmio 12  --- --- 

Internacional 13  --- --- 

Bahia 14  --- --- 

Vitória 15  --- --- 

Outros 16  --- --- 

Opção Lazer Código  Opção de Lazer Código 

Praticar esportes 1  Ir ao cinema 7 

Ler  2  Jardinagem 8 

Navegar na internet 3  Pintura 9 

Sair com os amigos 4  Música 10 

Viajar 5  Fotografia 11 

Cozinhar 6  Artesanato 12 

 

Jogo Naturalidade 
 

III. INFORMAÇÕES SOBRE O SITE DO JOGO 
 Endereço do site:  
http://jogodedoacoes.w2.net2.com.br/nt  
 
 Endereço do site para os administradores: 
 http://jogodedoacoes.w2.net2.com.br/nt/admin (Usuário: admin / Senha: jogo123) 
 
 Senha permanente para acesso ao jogo: test / test2 
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IV. INFORMAÇÕES SOBRE AS PLANILHAS DE RESULTADOS  
 Disponível apenas planilha do link Lista Resumida, que segue a mesma ordem de colunas da 
planilha do Jogo Religião.  

 
Tabela Ib. Lista de códigos relativos às opções de respostas - Naturalidade 

Tipo de Coleta Código  Estado Civil Código 

ConviteNaturalPA 8  Solteiro 1 

ConviteNaturalRN 9  Casado 2 

ConviteNaturalRS 10  Divorciado 3 

Situação de 
Jogo_PA_RN_RS 

Código  Viúvo 4 

PADoador 1  Nível de Instrução Código 

RNDoador 2  Fundamental 1 

RSDoador 3  Médio 2 

Grupo Controle-PAD 4  Superior 3 

Grupo Controle-RND 5  Para Estado Código 

Grupo Controle-RSD 6  PA 1 

Sexo Código  RN 2 

Feminino 1  RS 3 

Masculino 2  Nenhum ( - ) 4 

EstadoNascimento // EstadoResidencia  Questão 1, 3 e 5 Código 

Estado Código Estado Código  Nunca 1 

PA 1 PB 15  Raramente 2 

RN 2 PE 16  Às vezes 3 

RS 3 PI 17  Freqüentemente 4 

AP 4 PR 18  Sempre ou Quase Sempre 5 

BA 5 RJ 19  Questão 2, 4 e 6 Código 

CE 6 AL 20  Nada 1 

DF 7 RO 21  Pouco 2 

ES 8 RR 22  Mais ou menos 3 

GO 9 AM 23  Muito 4 

MA 10 SC 24  Extremamente 5 

MG 11 SE 25  --- --- 

MS 12 SP 26  --- --- 

MT 13 TO 27  --- --- 

AC 14 --- ---  --- --- 
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Jogo Etnia 
 

V. INFORMAÇÕES SOBRE O SITE DO JOGO 
 Endereço do site:  
http://jogodedoacoes.w2.net2.com.br/et  
 
 Endereço do site para os administradores: 
 http://jogodedoacoes.w2.net2.com.br/et/admin (Usuário: admin / Senha: jogo123) 
 
 Senha permanente para acesso ao jogo: test / test2 
 
 

VI. INFORMAÇÕES SOBRE AS PLANILHAS DE RESULTADOS  
 Disponível apenas planilha do link Lista Resumida, que segue a mesma ordem de colunas da 
planilha do Jogo Religião.  

 
Tabela Ic. Lista de códigos relativos às opções de respostas - Etnia 

 
Tipo de Coleta Código  Nível de Instrução Código 

ConviteEtniaRS 11  Fundamental 1 

Situação de 
Jogo_B_N_P 

Código  Médio 2 

Branco Doador 1  Superior 3 

Negro Doador 2  Para Etnia Código 

Pardo Doador 3  Branco 1 

Grupo Controle-BD 4  Negro 2 

Grupo Controle -ND 5  Pardo 3 

Grupo Controle-PD 6  Nenhum ( - ) 4 

Situação de Jogo Geral Código  Questão 1, 3 e 5 Código 

Mesma Etnia Doando 1  Nunca 1 

Etnia Diferente Doando 2  Raramente 2 

GC-BD 4  Às vezes 3 

GC-ND 5  Freqüentemente 4 

GC-PD 6  Sempre ou Quase Sempre 5 

Sexo Código  Questão 2, 4 e 6 Código 

Feminino 1  Nada 1 

Masculino 2  Pouco 2 

Opção Etnia Código  Mais ou menos 3 

Branco 1  Muito 4 
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Negro 2  Extremamente 5 

Pardo 3  --- --- 

Amarelo 4  --- --- 

Estado Civil Código  --- --- 

Solteiro 1  --- --- 

Casado 2  --- --- 

Divorciado 3  --- --- 

Viúvo 4  --- --- 

 

VII. INFORMAÇÕES SOBRE TIPOS DE COLETAS e SENHAS CRIADAS 
 Tipo de Coleta: 

1. ConviteOrkut: Convites realizados por email a pessoas atéias e evangélicas, a partir 
de informações do perfil do orkut. 

2. ConviteIndicação: Convites realizados pelo orkut por indicação de conhecidos. 
3. ConviteConhecidos: Convites realizados a pessoas conhecidas. 
4. ReligiosoPraticante: Convites realizados a religiosos praticantes em locais de prática 

religiosa. 
5. TurmasGeral: Convites realizados a estudantes universitários. 
6. TurmasPresencial: Convites realizados a estudantes universitários, sendo a coleta 

realizada com alunos de uma mesma turma de universidade, juntos no laboratório 
7. ConviteTimeSP: Convites realizados a estudantes universitários do Estado de SP 

(USP), relativos ao Experimento1B – Afiliação a times de futebol. 
8. ConviteNaturalPA: Convites realizados a estudantes universitários do Estado do PA 

(UFPA), relativos ao Experimento1C – Naturalidade. 
9. ConviteNaturalRN: Convites realizados a estudantes universitários do Estado do RN 

(UFRN), relativos ao Experimento1C – Naturalidade. 
10. ConviteNaturalRS: Convites realizados a estudantes universitários do Estado do RS 

(PUC-RS), relativos ao Experimento1C – Naturalidade. 
 

11. ConviteEtniaRS: Convites realizados a estudantes universitários do Estado do RS 
(PUC-RS), relativos ao Experimento1D – Etnia. 
 

Tabela II. Tipos de Coleta, códigos e senhas utilizadas. 
Tipo de Coleta Código Formato senha 

ConviteOrkut 1 
Ateus: aXXXrd, aXXXad, aXXXgc. 

Evangélicos: eXXXrd, eXXXad, eXXXgc. 

ConviteIndicação 2 
Ateus: gaXXXrd, gaXXXad, gaXXXgc. 

Evangélicos: geXXXrd, geXXXad, geXXXgc. 
Geral: gXXXrd, gXXXad, gXXXgc 

ConviteConhecidos 3 Nomes ou 001G a 016G 
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ReligiosoPraticante 4 
Católicos: cpXXXrd, cpXXXad, cpXXXgc. 

Evangélicos: epXXXrd, epXXXad, epXXXgc. 

TurmasGeral 5 tXXXrd, tXXXad, tXXXgc. 

TurmasPresencial 6 tpXXXrd, tpXXXad, tpXXXgc 

ConviteTimeSP 7 tsXXXtd, tsXXXnd, tsXXXgc 

ConviteNaturalPA 8 npXXXpd, npXXXrd, npXXXsd, npXXXgc 

ConviteNaturalRN 9 nrXXXpd, nrXXXrd, nrXXXsd, 

ConviteNaturalRS 10 nsXXXpd, nsXXXrd, nsXXXsd, nsXXXgc 

ConviteEtniaRS 11 esXXXbd, esXXXnd, esXXXpd 

 
VIII. INFORMAÇÕES SOBRE AS TELAS EXIBIDAS DURANTE O JOGO (Telas 
do Jogo Religião) 
 
 
 Tela 1 – Tela Inicial do Jogo: Tela de Boas Vindas, na qual a senha deve ser inserida. 
Senhas não cadastradas são indicadas como inválidas. Nas senhas que já foram utilizadas 
anteriormente indica-se que o jogador não poderá jogar novamente com a mesma senha. 
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 Tela 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: Tela com o termo de 
consentimento. O sujeito só avança à página seguinte se marcar que concorda com o termo.  
 
 

 Tela 3 – Regras do Jogo: Explicação das regras do jogo. 
 



 

116 
 

 

 Tela 4 – Formulário com dados sócio-demográficos: As opções para preenchimento do 
formulário estão descritas na Tabela I. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tela 5 – Cenário do Jogo / Aguardando a conexão de outros jogadores: A primeira tela 
com o cenário do jogo simula que outros jogadores ainda estariam conectando-se. A barra de 
status localizada abaixo do perfil do sujeito indica o que está ocorrendo durante todo o jogo. 
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 Tela 6 – Cenário do Jogo / Sorteio da Ordem dos Jogadores: O sistema simula um 
sorteio da ordem dos jogadores, listando os pseudônimos destes. A ordem será a mesma 
durante todo o jogo e sempre o sujeito pesquisado é listado como o primeiro a jogar. No perfil 
dos jogadores surge um pequeno espaço indicando qual é o 1º, 2º, 3º, 4º e 5º a jogar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

118 
 

 
Tela 7 – Cenário do Jogo / Aviso inicial do jogo: Aviso de que é a vez do sujeito jogar, 
indicando os procedimentos para realizar as doações. 

 

 Tela 8 – Cenário do Jogo / Doações: Nas telas seguintes o jogador da vez tem seu perfil 
destacado com uma borda vermelha cintilante. É possível visualizar as doações de todos os 
jogadores porque as fichas transitam do doador até o receptor. Cada perfil aponta o 
pseudônimo dos jogadores, religião, idade, estado civil, nível de instrução e o número de 
fichas, sendo este último atualizado a cada doação. O jogador pode ainda, desfazer uma 
jogada e visualizar também o número de rodadas restantes. 
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 Tela 9 – Cenário do Jogo / Ranking: Ao final da última jogada, uma borda vermelha 
cintilante no perfil do jogador indica o vencedor do jogo. É exibido o ranking dos jogadores 
de acordo com o número de fichas de cada um e a barra de status indica o fim do jogo.  
  

 Tela 10 – Questionário: A partir de uma escala likert de cinco pontos, o questionário 
investiga a freqüência com que o sujeito participa de trabalhos voluntários; atividades 
religiosas; e de proteção ao meio ambiente. Investiga também o quanto o sujeito considera-se 
uma pessoa solidária; religiosa; e ecológica.  
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 Tela 11 – Agradecimento: A última tela do jogo agradece a participação do sujeito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. QUESTIONÁRIOS DOS JOGOS, cujas questões de interesse ao experimento são 

as Questões 3 e 4 e as questões distratoras são as Questões 1, 2, 5 e 6  

 

Jogo Naturalidade 
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Jogo Etnia 

 
 

Jogo Religião 
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Jogo Afiliação a Times de Futebol 
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