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Os economistas que mais pesquisaram a dinâmica das inovações empresariais foram 
levados a abordá-la com a ajuda de um esquema que costuma ser considerado 
exclusivamente biológico: o da teoria da evolução darwiniana, consolidada entre 
1936 e 1947 sob a designação de "Síntese Moderna". São principalmente deles os 
artigos publicados nos excelentes Journal of Economic Issues e Journal of 
Evolutionary Economics. 

No entanto, muitos naturalistas alertam que é urgente repensar essa "Síntese". Se 
fossem incluídos alguns fenômenos ultimamente evidenciados, isso certamente 
deveria engendrar uma nova "Síntese Evolucionária", que chamam de "Alargada" 
("Extended Evolutionary Systhesis", ou "EES"). 

Claro, enfrentam a resistência de outra corrente, para a qual tudo vai muito bem 
com a atual teoria padrão, pois as novas descobertas evocadas pelos contestadores 
poderiam ser tranquilamente acomodadas na "Síntese Moderna". 

Então, para entender tão curiosa controvérsia - que talvez anuncie a emergência de 
um autêntico "novo paradigma científico" - o que mais interessa é saber a quais 
fenômenos se referem os contestadores. 

Começam por enfatizar que as variações genéticas são menos aleatórias do que supõe 
a Síntese Moderna, pois é frequente que sejam influenciadas por desenvolvimentos 
físicos. Outra manifestação desse mesmo "viés de desenvolvimento" é em seguida 
caracterizada como "plasticidade": alterações fenotípicas que precedem as variações 
genéticas, firmando só mais tarde uma adaptação. Em alguns casos, muitas gerações 
depois. 

Em terceiro lugar, mencionam o que os ecólogos há muito tempo entendem por 
"construção de nicho": organismos também enviesam a seleção ao co-orientarem sua 
própria evolução por mudanças sistemáticas de seus ambientes. Finalmente, 
lembram um conceito já bem consolidado na biologia: o da herança epigenética, 
quando a transmissão de traços de uma geração para outra não se dá via DNA. 
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Em resposta, os defensores do status quo teórico admitem que processos 
evolucionários sejam alterados pela ocorrência desses quatro fenômenos, mas negam 
que isso abale a essência do atual paradigma darwiniano. E dobram a aposta ao 
afirmar que uma eventual nova síntese deveria ser ainda mais "alargada" do que a 
pretendida pelos contestadores, já que existem muitas outras novas descobertas 
além das quatro que eles realçam. Só que o nome dessa nova síntese não deveria 
começar com letras maiúsculas... 

Quais seriam, então, as "muitas outras descobertas" a que estariam fazendo alusão os 
adeptos da manutenção do status quo teórico? 

Com base no que está na edição 514 da revista "Nature" de 9/10/2014, pode-se supor 
que eles estariam evocando ao menos as duas que já foram mencionadas neste 
espaço: os avanços da biologia matemática, que usa a Teoria dos Jogos para explicar 
cinco comportamentos cooperativos, assim como a alegação de que também 
existiriam três sistemas de herança "comportamentais", e mesmo um "simbólico", 
além do genético e do epigenético. Ver colunas 'Darwinismo e humanidades' e 
'Darwinismo 2.0', de 24 de maio e 24 de junho de 2014. 

A dúvida é sobre a importância que esses defensores da teoria standard da evolução 
atribuem à explicação convencional para o altruísmo/cooperação dos insetos 
eussociais e dos humanos, objeto de uma espécie de manifesto assinado por 167 
pesquisadores de 103 centros do mundo inteiro. Também publicada na "Nature" (471, 
de 24/3/2011), essa diatribe pretende reafirmar a quarentona tese da "aptidão 
inclusiva" que sete meses antes havia sido literalmente demolida pelo trio Martin A. 
Nowak, Corina E. Tarnita e Edward O. Wilson, todos de Harvard, na edição 466, de 
26/8/2010. Um duelo muito bem contado na matéria "Kin and kind" de Jonah Leherer 
na New Yorker de 5/3/2012, traduzida em julho do mesmo ano na "Piauí". 

O enfraquecimento da tese da aptidão inclusiva, derivada da "seleção de 
parentesco", dá novo alento à tão maltratada "seleção de grupo", ambas embutidas 
na ideia de "seleção multinível", tendência que só pode reforçar a posição dos 
contestadores, pois traz mais um forte indício de obsolescência da Síntese Moderna. 

Seria engano pensar que os desfechos desses embates só trarão consequências para 
os que lidam diretamente com a biologia evolutiva. Como tem sido crescente o 
número de pesquisadores das humanidades que acabam por encontrar no darwinismo 
uma base teórica bem superior ao ecletismo analítico que tomou conta das ciências 
sociais, deve-se contar com a possibilidade de que uma futura "Síntese Evolucionária 
Alargada" ajude muito na superação da clivagem epistemológica que as contrapõem 
às ciências naturais. 

E só pode estranhar tal especulação quem desconhece as reflexões filosóficas de 
Ernest Mayr (1904-2005), o mais notável biólogo do século XX. Para ele, a única linha 
que poderia separar as ciências naturais das humanidades seria a que opõe a biologia 
funcional à biologia evolutiva, pois esta é essencialmente histórica (Biologia, ciência 
única, Companhia das Letras 2005, p.29). 
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