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RESUMO 

A ciência política nos últimos 50 anos vem 

produzindo avanços notáveis, sobretudo em 

explicar o papel das instituições politicas 

sobre o comportamento.  Em outro diapasão 

as ciências biológicas tiveram notáveis 

avanços no que diz respeito à compreensão 

das variáveis biológicas sobre o 

comportamento humano.  O avanço da 

biologia e a integração desta com as ciências 

sociais têm aberto novos horizontes e 

possibilidades epistemológicas. Nesse 

sentido, o objetivo desse artigo é expor que 

as ciências biológicas ao que tudo indica têm 

muito a oferecer para a ciência politica e 

para as demais ciências sociais. A 

consolidação do campo da psicologia 

politica, e de áreas correlatas como a 

fisiologia politica, a neurologia social e a 

genopolitíca sinalizam que a ciência politica, 

e as outras ciências sociais tendem a ganhar 

uma nova tônica ao convergirem com as 

ciências biológicas. 

Palavras-chave: Ciência política, biologia, 

comportamento humano, epistemologia.  

 

EL ANIMAL POLÍTICO Y EMOCIONAL – 

UN ENSAYO SOBRE LA CONVEREGENCIA 

EPISTEMOLÓGICA ENTRE CIENCIA 

POLÍTICA Y CIENCIAS BIOLÓGICAS 

RESUMEN 

La ciencia política en los últimos 50 años ha 

producido avances notables, sobretodo em 

explicar el papel de las intituciones políticas 

sobre el comportamiento. En otro diapasón 

las ciencias biológicas tuvieron notables 

avances em ló que respecta a la comprensión 

de las varaibles biológicas sobre el 

comportamiento humano. El avance de la 

biologia y la integración de esta a las ciencias 
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sociales há abierto nuevos horizontes y 

posibilidades epistemológicas. En 

consecuencia, el objetivo de este artículo es 

exponer que las ciencias biológicas parecen 

tener mucho que ofrecer a la ciencia política 

y las demás ciencias sociales. La 

consolidación del campo de la psicologia 

política, y de áreas correlativas como la 

fisiologia política, la neurologia social y la 

genopolítica, señalan que la ciencia política, y 

las otras ciencias sociales tienden a ganar um 

nuevo tónico para converger con las ciencias 

biológicas. 

Palabras claves: ciencia política, biologia, 

comportamiento humano, epistemologia. 

 

THE POLITICAL AND EMOTIONAL 

ANIMAL - AN ESSAY ON THE 

EPISTEMOLOGICAL CONVERGENCE 

BETWEEN POLITICAL SCIENCE AND 

BIOLOGICAL SCIENCES 

 

ABSTRACT 

Political Science in the last 50 years has 

produced significant progress, especially in 

explaining the role of political institutions on 

behavior. In another area, biological sciences 

have had remarkable progress regarding 

understanding of the biological varaibles in 

human behavior. The progress of biology and 

the integration of this social science opened 

new horizons and epistemological 

possibilities. Consequently, the aim of this 

article is to present how the biological 

sciences seem to have much to offer to 

political science and other social sciences. 

The consolidation of the field of political 

psychology, and related areas such as 

political fisiology, social neurologya and 

genopolítica, said that political science and 

other social sciences tend to gain new tonic 

to converge with the biological sciences. 

Keywords: political science, biology, human 

behavior, epistemology
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Introdução 

Aristóteles é acreditado como sendo o primeiro cientista politico da historia, e em seu 

tempo ele promulgou que o homem era um animal politico. Passado um longo tempo 

desde Aristóteles, no século XX a ciência politica se institucionaliza e consolida uma 

agenda de estudos. 

Nos últimos 40 anos, a ciência politica foi inundada pelos modelos advindos da economia 

politica, que por sua vez estavam pautados nos ditames neoclássicos. Entretanto, 

podemos ver um claro sinal de descontentamento de muitos cientistas sociais em relação 

a esse reducionismo. 

Nesse sentido podemos dizer que hoje os cientistas políticos e outros cientistas sociais 

tem a disposição uma serie de metodologias que permitem uma maior teorização sobre 

os fenômenos políticos. Assim, uma serie de técnicas, como as de leitura de imagem 

cerebral advindas da neurociência (Schreiber, 2008), ou o estudo da base genética do 

comportamento politico (Flowler, 2008), ou também o estudo dos aspectos fisiológicos da 

tomada de decisão.  

Em vista da adesão de cientistas políticos a estas áreas da biologia, podemos nos 

questionar que a tônica da ciência politica e das ciências sociais está tendente a mudar, 

em uma nova “revolução” que objetiva solapar modelos ad hoc simplistas de 

comportamento humano como os advindos da teoria da escolha racional (com um numero 

mínimo de atores como “eleitores”, “candidatos”, pouco importando como as preferencias 

destes foram feitas), em nome de uma abordagem heurística que integre os aspectos 

biopsicossociais dos fenômenos humanos. Assim, a psicologia politica enquanto ficheiro 



               

 

 

Instituto de Investigaciones en Psicoanálisis Aplicadas a las Ciencias Sociales 

Universidad Argentina John F. Kennedy 581 

Revista Borromeo N° 4 - Año 2013 
http://borromeo.kennedy.edu.ar 
revistaborromeo@kennedy.edu.ar 

ISSN 1852-5704 

 
 

da ciência politica pode integrar uma serie de novas ferramentas teóricas, e no limite 

ampliar a compreensão do comportamento social e politico. 

Esse trabalho se divide em seis partes, contanto com esta curta introdução. Na segunda 

parte desse trabalho discorremos sobre a moderna psicologia politica e na terceira parte 

apontamos que a teoria evolucionaria apresenta um interessante conjunto teórico para a 

ciência politica. Na quarta apresentamos a fisiologia e a neurologia politica como campos 

investigativos e na quinta parte apresentamos a genopolitíca, o estudo das bases 

genéticas do comportamento politico. E por fim traçamos algumas breves considerações 

finais.  

 

Psicologia politica 

A psicologia politica ganha base e se institucionaliza dentro da ciência politica, trazendo 

um campo epistemológico farto abrangendo por exemplo a  analise do comportamento 

dos lideres políticos em um modelo psicodinâmico, ou  o comportamento eleitoral dentro 

de modelos cognitivos, ou o comportamento dos grupos através de modelos da psicologia 

social, em suma, abrange uma serie de métodos e orientações a respeito de domínios 

particulares que afetam o todo dentro do fenômeno politico.  Em alguma medida podemos 

dizer  que a psicologia politica parte de conceitos psicológicos para a compreensão do 

fenômeno politico, entendendo não só as motivações psicológicas de determinados 

fenômenos, mas também a base  psicológica que mantem a ação dos agentes em curso 

(Westen, Blagov, Harenski, Kilts & Hamann, 2006; Westen, 2007; Oliver, 2009). 

A psicologia Política enquanto um ficheiro de agenda de estudos, se divide mais ou 

menos em 4 grandes temáticas : Liderança política, ideologias, atitudes politicas, meios 



               

 

 

Instituto de Investigaciones en Psicoanálisis Aplicadas a las Ciencias Sociales 

Universidad Argentina John F. Kennedy 582 

Revista Borromeo N° 4 - Año 2013 
http://borromeo.kennedy.edu.ar 
revistaborromeo@kennedy.edu.ar 

ISSN 1852-5704 

 
 

de comunicação e por fim, participação política.  A agenda de pesquisa sobre participação 

política, traz trabalhos empenhados mais na compreensão dos processos individuais 

quanto a tomada de decisão, tido como conduta política, indo até outro extremo, que 

considera os fenômenos a partir da perspectiva coletiva, geralmente interligados por um 

contexto teórico de sociedade media centred, aqui se incluem analises empíricas sobre 

comunicação, trabalhos teóricos sobre teorias de comunicação e as relação para com os 

movimentos políticos da sociedade civil contemporânea, empenhados aqui na 

compreensão de fenômenos como violência política e movimentos de protesto.  Ainda na 

agenda de psicologia política encontramos trabalhos que estavam entre o debate sobre o 

tema de liderança política, com trabalhos teóricos e empíricos sobre diversos tipos de 

lideranças políticas; por fim temos a agenda sobre atitudes e ideologias, onde se 

enquadraram trabalhos sobre a psicopolitica nas relações internacionais, sobretudo em 

estudos sobre conflitos e guerras.  

A psicologia política pode-se dizer, é uma disciplina hibrida que tem seu corpo teórico 

composto de varias disciplinas, sobretudo do encontro entre psicologia e ciência política, 

mantendo um fluxo frequente com a psicologia social e a psicologia cognitiva, e também 

faz uso largo de outras disciplinas como filosofia politica, sociologia política e analise de 

discurso (Brussino, Rabbia, & Sorribas, 2008). A grosso modo, em uma definição breve, 

psicologia política pode ser entendida como analise psicossociologia dos processos 

políticos. 

Neste sentido, têm sido recorrentes investigações que procuram compreender desde os 

fenômenos de massa até as ações coletivas e movimentos sociais, passando pelas 

questões dos Discursos Políticos e da Constituição de Identidades Coletivas e 
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Consciência Política. Destacamos ainda, como temáticas de interesse da psicologia 

politica, questões como: violência política e coletiva, socialização política, preconceito e 

estereótiopos, relações de poder, comportamento eleitoral, opinião pública, valores 

democráticos e autoritarismos, políticas públicas e participação social. Como se pode 

observar, este campo é constituído necessariamente a partir do intercâmbio, da 

intersecção, entre a Psicología Social, as ciências sociais e as ciências humanas. Como 

veremos á seguir, os novos avanços nas ciências biológicas podem instrumentalizar 

melhor a psicologia politica, a ciência politica e as ciências sociais como um todo. Essa 

instrumentalização pode, em alguma medida, ajudar a disciplina a superar alguns 

reducionismos advindos do mainstream da ciência politica, que se concentra 

exclusivamente na socialização familiar, no contexto sociopolítico e nas instituições 

políticas (Fowler & Schreiber, 2008) 

Em especial há duas evidencias recentes que impulsionam essa nova agenda de estudos, 

uma advinda da genética e outra da neurociência. A primeira grande evidencia é que ao 

que tudo indica, a variação genética tem um papel importante em explicar a variação do 

comportamento politico. A segunda evidencia é de que nosso cérebro se mostra 

biologicamente adaptado para a resolução de problemas sociais, por assim dizer, 

essencialmente políticos (idem). 

 

Neurologia e fisiologia politica  

A neurociência e seus novos desdobramentos em ciências sociais apresentam um valor 

heurístico, sobretudo para a ciência politica, no que diz respeito a compreensão das 

emoções na tomada de decisão. O debate sobre emoções e cognições tornou-se em 
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larga medida muito mais logico com a constatação de que o sistema límbico age de forma 

não dependente em relação as demais áreas. Nesse sentido a tomada de decisão tende a 

ser influenciada por variáveis emocionais, mais do que as racionais, contrariando alguns 

preceitos duros da ciência politica, trazendo para este campo uma nova tônica 

(McDermott, 2002, 2004).  

O estudo de neuroimagens vem abrindo um novo horizonte para cientistas sociais na 

medida em que os avanços sobre o funcionamento do cérebro permitem correlacionar 

este com as variáveis sócio-ambientais. Mas há de se ter ainda cautela, pois apesar do 

estudo de neurociências e de neuroimagens terem avançado de forma consistente, ainda 

estamos longe de dizer que compreendemos completamente o funcionamento do cérebro. 

Em muitos casos não sabemos dizer se o que estudamos são “causas” ou 

“consequências”. Nesse sentido, há de se ter cuidado para que este ficheiro de estudos 

não vire um campo especulativo para falseamentos tentadores (McDermott, 2002, 2004; 

Schreiber, 2004, 2008). 

Há também um interessante campo de estudos laboratoriais que se debruça sobre os 

aspectos físicos do comportamento politico. São mensurados desde a sudorese, 

hormônios, temperatura corporal, pressão sanguínea e também algumas outras técnicas. 

O objetivo é progredir no estudo das bases biológicas do comportamento politico em uma 

convergência com os preceitos da ciência politica. O avanço da biologia em entender o 

funcionamento do cérebro tende a ser uma agenda de estudos promissores dentro dos 

ficheiros da ciência politica, que no limite, permitem entender como processa no cérebro a 

influencia sociocultural nos indivíduos (Lieberman, Schreiber & Ochsner, 2003; Berntson, 

Norman & Cacioppo, 2011). 
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Teoria evolucionaria e ciência politica 

A psicologia evolutiva nos anos 90 consolida-se como um projeto bem sucedido de 

integrar uma serie de disciplinas e subdisciplinas num esforço heurístico de interpretar o 

comportamento humano, e as variáveis que em perspectiva evolucionaria interferem em 

seu comportamento. As disciplinas que foram recrutadas nesse campo são muitas, como 

a antropologia e a psicologia (Tobby & Cosmides, 1998; Mirthen, 2002), primatologia 

(Waal, 2005), ciência politica (Alford & Hibbing, 2004; Leif, 2007; Schreiber, Simmons, 

Dawes, Flagan, Fowler, Paulus 2009 ), neurociência (Schreiber, 2004, 2008) e outras 

disciplinas.  

Há pelo menos cinco princípios básicos que norteiam as noções dentro da psicologia 

evolucionaria. O primeiro é que o cérebro pode analogicamente ser comparado a um 

computador, formado por circuitos físicos. A posteriori podemos definir que esses circuitos 

neurais foram talhados pela seleção natural. Nesse sentido, o cérebro trabalha como uma 

serie de funções, sendo a consciência apenas parte de um todo. Os circuitos são todos 

especializados e finalmente devemos lembrar que os humanos atingem o atual tamanho 

do cérebro ainda na “idade da pedra” (Tobby & Cosmides, 1999) 

Os seres humanos são adaptados como animais sociais, isso por que podemos dizer que 

o sucesso dos primeiros hominídeos caçadores e coletores dependeu sobretudo do 

trabalho em equipe.  Essa coordenação entre os indivíduos na forma cooperativa diminui 

em alguma medida a violência intergrupal e também garantiu uma maior equidade no que 

diz respeito a distribuição dos itens nutricionais e também na disputa sexual entre os 

indivíduos.  Estes esforços para a manutenção vão desde o entendimento entre os 
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indivíduos, senso de reciprocidade e até a punição entre os mesmos, nesse sentido 

podemos dizer que os homens desenvolveram especificas cognições adaptativas para o 

processamento da informação social. Podemos dizer que biologicamente somos 

adaptados para resolver problemas advindos das pressões da seleção natural e da 

seleção sexual, que nossos ancestrais enfrentaram. Em perspectiva, pode-se assim dizer 

que as pressões da seleção natural e seleção sexual durante milhões de anos agiram 

sobre nós e por assim dizer, talharam uma arquitetura mental durante toda historia 

evolutiva (Cosmides, Tobby, 1997, Miller, 2000, Oliver, 2009). 

Apesar da teoria evolucionaria oferecer um significado heurístico valioso, não podemos 

negar que é extremamente difícil o esforço de reconstruir toda a historia humana, indo até 

períodos bastante remotos onde há poucas evidencias físicas que nos permitem a 

reconstrução deste passado ancestral. Mas há avanços como na genética1 que ao que 

parece, promete resultados promissores no futuro, como por exemplo no que diz respeito 

a identificar traços arqueológicos da genética que nos instrumentalizem para o estudo das 

origens da genealogia humana, descobrindo por assim dizer a raiz da mente humana. 

Entretanto, esses campos ainda avançam de maneira cautelosa (Oliver, 2009). 

Devemos nesse sentido lembrar que os mecanismos neurológicos que hoje processão 

toda informação politica, como também executa a tomada de decisão politica se 

originaram no período pleistoceno.  Hoje em relação ao período pleistoceno2 temos uma 

                                                             
1 A genética pode ser definida como a ciência da hereditariedade, na medida em que ela explica os 
mecanismos responsáveis pela reprodução dos seres vivos e a transmissão do material hereditário, como 
também as diferenças entre os indivíduos, levando em consideração os preceitos da evolução biológica 
(Cavalli-Sforza & Cavalli-Sforza 1993, p.25) 
2 Antes da agricultura o numero de habitantes do planeta dificilmente superou a faixa dos 10 milhões de 
habitantes. Existiam regiões onde era muito fácil viver da coleta e da caça de alimentos, sobretudo da pesca. 
A agricultura quando surge muda radicalmente o estilo de vida das sociedades e com isso ocorre um enorme 
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enorme gama de culturas muito sofisticadas, como também uma serie de sistemas 

políticos muito complexos, entretanto, o sistema biológico3 que opera as mentes dos 

indivíduos está adaptado para um estilo de vida um tanto quanto diferente, se pensarmos 

que os hominídeos ancestrais viveram como nômades se dedicando apenas a caça e a 

coleta percorremos um caminho rápido demais nos transformando em sociedades de 

agricultores e depois em sociedades industriais, nesse sentido, não houve tempo 

suficiente para as devidas adaptações biológicas. Podemos definir que a identificação 

destes mecanismos biológicos envolvidos nos diversos processos sociais e políticos nos 

abrem um novo potencial explanatório a respeito do comportamento politico, sobretudo no 

que diz respeito a identificar nuances que são universais no que diz respeito à 

racionalidade humana em diferentes modulações culturais. Isso nos faz lembrar que 

enquanto cientistas sociais devemos ficar alertas para o desenvolvimento das diversas 

áreas das ciências, como a neurociência, que em larga medida nos instrumentalizam para 

uma serie de investigações sociais (Oliver, 2009; Alford & Hibbing, 2004; Goetze, & 

James, 2004). 

Ainda no que diz respeito das dificuldades de reconstruirmos nosso passado adaptativo, 

podemos citar o esforço da primatologia ao  desbravar os sistemas sociais dos demais 

primatas e assim nos oferecer um interessante material comparativo que no limite, 

permite que ampliemos e testemos hipóteses sobre o passado evolutivo de nossa 

espécie. Chimpanzés, gorilas e bonobos não são bípedes, mas apresentam uma estrutura 

                                                                                                                                                                                          
crescimento populacional, até então sem precedentes na historia, num limite onde é possível afirmar que a 
população do planeta aumentou mil vezes nos últimos 10 mil anos (Cavalli-Sforza & Cavalli-Sforza 1993) 
3 Há 300 mil anos o cérebro humano atingiu as mesmas proporções de hoje e talvez já tenha sido até um 
pouco maior. Isso não quer dizer que a estrutura interna fosse idêntica a nossa, é inegável que nos últimos 
200 mil anos os homens perderam algumas características primitivas da face e também se tornaram 
tecnicamente mais hábeis (Cavalli-Sforza & Cavalli-Sforza 1993, p.83; Mithen, 2002; Haviland et als, 2010). 
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social com significativas semelhanças em relação a nossa, e também um sistema cerebral 

e uma composição física também semelhante a nossa, e também uma cadeia filogenética 

muito semelhante (Goodall, 1986; Waal, 2005; Oliver, 2009; Haviland et al, 2010). 

Há também de se considerar como modelo de estudos antropológicos a estrutura social 

das sociedades humanas que ainda vivem isoladas, se valendo da caça e da coleta como 

principal atividade de sobrevivência. Nestas culturas, apesar de encontrarmos enormes 

discrepâncias em relação às sociedades ocidentais que tem os mais diversos sistemas 

culturais, há uma serie de significativas semelhanças que são por assim dizer universais 

em todas as sociedades, o que nos permite identificar possíveis adaptações (Mithen, 

1998; Miller, 2000; Pinker, 2004; Buss, 2003; Oliver, 2009). Entretanto, é muito baixo o 

numero de sociedades que vivem da caça e coleta, podemos afirmar que das  

aproximadamente cinco mil populações humanas existentes, umas 30 ou menos adotam 

o estilo da caça e coleta como nossos ancestrais. Numericamente falando (grupos com 

mais de cem mil pessoas), os pigmeus da África Central, os Khoisan da África do Sul e os 

aborígenes australianos são as únicas populações que podem ser classificadas como 

comunidades de caçadores e coletores. Mas claro que existem também outros grupos 

menores (Cavalli-Sforza & Cavalli-Sforza, 1993, p.43). 

Estes avanços recentes dos últimos 40 anos em que as teorias evolutivas vem sendo 

postas de forma positiva dentro das ciências sociais, vem mostrando que os modelos de 

racionalidade pautados no interesse próprio e na maximização de utilidade egoísta são 

pouco aderentes a realidade. Através de testes de computador onde modelos de 

comportamento social são testados se aferiu que a cooperação é o traço adaptativo 

humano mais visível e que no limite, o comportamento racional é na verdade o 
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comportamento cooperativo, e não o auto interessado. Visto de outra forma, podemos 

dizer que temos uma serie de emoções pro sociais e também capacidades físicas e 

linguísticas que nos levam e nos permitem manter um sistema coperativo (Alford & 

Hibbing, 2004, Oliver, E. 2009). 

 

A genopolitíca  

A genética pode ser definida como a ciência da hereditariedade, na medida em que ela 

explica os mecanismos responsáveis pela reprodução dos seres vivos e a transmissão do 

material hereditário, como também as diferenças entre os indivíduos, levando em 

consideração os preceitos da evolução biológica (Cavalli-Sforza & Cavalli-Sforza 1993, 

p.25). Nesse sentido, a genética comportamental nos ultimos anos está constantemente a 

sinalizar que a genética tende a influenciar os mais diversos aspectos do comportamento 

humano. Em 40 anos de estudo com gêmeos sinalizam que o comportamento realmente 

tende a ser influenciado pela genética, inclusive as preferencias e atitudes politicas. As 

evidencias tem apontado que gêmeos idênticos tem um comportamento mais semelhante 

do que gêmeos não idênticos, como também já é possível afirmar que há um componente 

importante na hereditariedade das preferencias politicas. Um bom exemplo desses 

estudos foi uma pesquisa realizada com 13,000 membros que nos Estados Unidos 

declararam ser republicanos ou conservadores, foi aplicado surveys e comparados os 

dados genéticos dos indivíduos, nesse sentido, o estudo revelou uma alta influencia 

genética no comportamento politico desses individuos (Hatemi et al, 2005, 2009). 

Genopolitica foi um termo criado por James Fowler (2008), para definir as bases 

genéticas do comportamento politico. Este novo ficheiro promissor de estudos é uma 
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convergência entre a ciência politica, a psicologia, a genética comportamental e outras 

novas ciências já citadas no texto, a fisiologia e a neurologia politica e social. Os estudos 

apontam que os genes não necessariamente influem na opção por determinado partido 

politico, entretanto, os genes parecem influenciar na ideologia politica, nesse caso, com 

um grande componente de hereditariedade. Novos estudos tem sido feitos sobre genes 

específicos, sobretudo os que parecem estar ligados aos neurotransmissores serotonina e 

dopamina.Fora a alta correlação de hereditariedade os estudos apontam que o grau de 

influencia ambiental é bem menor do que se imagina, nesse caso, uma serie de estudos 

vem colocando em cheque décadas de trabalhos empíricos realizados em ciencia politica 

(Loewen & Blais, 2006; Fowler & Schreiber, 2008; Fowler, Loewen, Settle & Dawes, 

2011). 

É preciso lembrar que com a realização do sequenciamento do projeto Genoma, nos 

últimos anos o custo financeiro das pesquisas que envolvem a genética caíram 

consideravelmente. Nesse sentido, é importante que cientistas políticos, bem como outros 

cientistas sociais sigam em um esforço criativo para a interpretação e o uso sistemático e 

empírico dos dados genéticos populacionais combinados com os fatores socioculturais e 

políticos institucionais. Essa direção, ainda que um pouco limitada nos dia de hoje, tende 

a trazer uma nova tônica para os estudos sobre o comportamento politico. Porém, há de 

se considerar que ainda hoje existe um enorme ceticismo em relação as variáveis 

genéticas, boa parte dos cientistas sociais se nega acreditar que a presença ou a 

ausência de um determinado gene poide influenciar no comportamento politico, mas 

certamente o debate não pode ser ignorado por conta disso, novos estudos empíricos se 

fazem necessários e certamente essa agenda de estudos ainda apresentara resultados 
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muito interessantes (Alford, Funk & Hibbing, 2005; Beckwith & Morris, 2008; Smith, Oxley, 

Hibbing, Alford & Hibbing, 2011, Hatemi et al, 2011)  

 

Considerações finais 

A ciência política em um diapasão tem se concentrado durante um longo tempo no efeito 

que as instituições politicas, a socialização familiar e o contexto sociocultural exercem 

sobre os indivíduos. Em outro diapasão as ciências biológicas se concentraram, e tiveram 

um notável avanço em entender as variáveis biológicas que afetam o comportamento 

humano. 

Nesse sentido, achamos valido e necessário um esforço de convergência entre estas 

duas áreas pois nesta convergência podemos superar as limitações da ciência politica e 

das ciências biológicas em compreender as ações humanas.  É indubitável que as 

influencias ambientais exercem uma enorme pressão sobre os indivíduos, mas 

considerando as descobertas recentes que apontam que o cérebro humano é adaptado a 

resolução de problemas sociais e que parte das preferencias politicas é afetada pelos 

genes, podemos avançar para uma teoria social mais complexa. 

Em suma, o animal politico é influenciado pelas variáveis ambientais, mas os genes e a 

estrutura cerebral são as instituições do próprio corpo que definem como essa influencia 

vai ser processada, pois afinal, não existe nenhuma mente que opere sem corpo e sem 

cérebro.  
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