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"Bastam princípios morais sim-

ples apoiados na reputação para
promover a cooperação numa
sociedade (ou empresa)". Foi es-

ta a conclusão de uma investiga-
ção desenvolvida por três inves-

tigadores das universidades do

Minho e de Lisboa, e que ontem
acabou publicada na conceitua-
da 'Nature', uma das principais
revistas científicas do mundo.

De realçar que é a primeira vez

que se faz uma relação matemá-
tica entre a complexidade de jul-
gamentos morais e a cooperação

e, também, sobre o peso do his-

torial da reputação das pessoas.
Explicar a evolução e subsis-

tência de cooperação entre hu-
manos é dos maiores desafios
científicos do século XXI. Im-
postos, reciclagem, vacinação
voluntária e acordos climáticos
são exemplos diários, com cus-

tos e ganhos. Para tratar o fenó-

meno, o matemático Jorge Pa-

checo, do Centro de Biologia
Molecular e Ambiental (CBMA)
da UMinho, e os informáticos
Francisco Santos e Fernando
Santos, do Instituto de Engenha-
ria de Sistemas e Computadores,
Investigação e Desenvolvimento

(INESC-ID) no Instituto Supe-
rior Técnico, desenvolveram um
novo modelo teórico inspirado
na teoria dos jogos. Simularam a

evolução de uma sociedade arti-
ficial simples, onde os indiví-

duos decidem se devem coope-
rar ou não com outros. Avalia-
ram múltiplos degraus de coope-
ração, associando 256 estraté-

gias com 65.536 normas sociais.

Os resultados mostraram que
só uma pequena fracção dessas

normas (0.2%) sustenta níveis
máximos de cooperação, benefi-
ciando a sociedade como um to-
do. Aí inclui-se um código moral
tão simples e que até negligencia
a reputação passada dos indiví-
duos: "Quem cooperar com os
'bons' e não cooperar com os
'maus' deve ter boa reputação, e

quem fizer o contrário deverá ter

má reputação".
Por exemplo, no local de traba-

lho tender-se-ia a cooperar mais

com quem é "bom" ou tem boa



reputação. Os autores provaram
assim que as normas altamente
sofisticadas não são benéficas na

cooperação.
No trabalho fala-se igualmente

que as crianças com poucos me-
ses de idade preferem cooperar
com quem ajuda os outros e com

quem prejudicou quem fez mal a

outros. "Isso leva-nos a pensar
que essa moralidade simples que
revelamos desde muito cedo po-
de ser suficiente para suportar
altos níveis de cooperação na so-

ciedade", diz Jorge Pacheco, que
é também professor do Departa-
mento de Matemática e Aplica-
ções da escola de Ciências da
UMinho.

Os resultados trazem uma nova

perspectiva sobre reciprocidade
indirecta e um novo paradigma
conceptual para investigar a

complexidade de normas sociais

e de julgamentos morais, além
de aprofundarem o conhecimen-
to sobre a evolução da coopera-
ção nas sociedades humanas.
"Falta agora determinar as con-

dições para que uma norma - de
fácil enunciação, compreensão,
comunicação, internalização e

eficácia - favoreça a emergência
da cooperação. Isso irá permitir
formular políticas e desenhar
sistemas reputacionais que pro-
movem sociedades cooperati-
vas, seja em plataformas Web
como em sociedades humanas

futuras, permeadas de agentes
com inteligência artificial", refe-
re a UMinho em comunicado.


