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Como nossa espécie chegou a dominar
o mundo, se o homem é um animal
como outro qualquer?
O homem é
um sucesso
evolutivo: desenvolveu uma linguagem sofisticada, uma incrível
capacidade de construir ferramentas e de registrar e transmitir uma memória cultural. Alguns
grandes primatas também detêm
algumas dessas habilidades. A
diferença é que nenhum deles
atingiu o nível alcançado pelos
humanos. Some-se a essa habilidade uma extrema ferocidade que também não é característica
única de nossa espécie - e temos
aí as condições que permitiram ao
homem tornar-se a espécie dominante do planeta. Mas é um
engano pensar que o homem tenha conquistado a Terra.
Somos a espécie dominante simplesmente porque eliminamos grande parte da biosfera. E, ao fazermos isso, geramos condições pouco promissoras para nossa própria sobrevivência. O poder que temos
sobre o meio ambiente não nos
dá o controle sobre ele.
O homem tem muito poder, a
ponto de destruir a Amazônia,
mas não o poder de recompor a
mata rapidamente. Ora, se você
não tem o poder de redesenhar a
biosfera, então não tem o controle
sobre o planeta. Assim, acho pra-

ticamente impossível que se concretize a previsão de que a população humana chegue aos 8
ou 9 bilhões de pessoas daqui a
cinquenta ou sessenta anos, vivendo em certo nível de prosperidade, sem que se desestabilize a ecologia do planeta.
Calcula-se que, daqui a um
século, a população mundial
terá encolhido bastante. E
essa queda poderá se dar de
duas maneiras: uma seria pelo
declínio da taxa de fertilidade,
como já acontece em países
como Japão e Itália. Outra,
por meio de guerras, doenças
e pelos efeitos deletérios das
mudanças climáticas.
Se tivesse de apostar, apostaria na segunda opção. Seja
como for, o sucesso do homem
no planeta é real, mas extremamente precário e muito
mais curto que o de outras espécies, como os dinossauros,
que dominaram o planeta por
milhões e milhões de anos.
Pode acabar muito em breve.
As habilidades do homem
produziram, por exemplo, a
anestesia. Quem gostaria de tirar um dente como se tirava
no início do século XIX, sem
nenhuma anestesia? No entanto, essas mesmas habilidades

causaram guerras mais devastadoras, criaram novos tipos de
arma, e aumentaram nossa
capacidade de cometer atrocidades numa escala jamais vista. E os assassinatos em massa são um efeito colateral do
progresso tecnológico.
O homem sempre usou as
ferramentas que cria para abater seu semelhante, desde a préhistória. Mas o genocídio é uma
prática dos tempos modernos.
Entre 1492 e 1990, ocorreram
cerca de 36 genocídios, que ceifaram de dezenas de milhares a
dezenas de milhões de vidas. Só
de 1950 até hoje, foram cerca
de vinte grandes matanças, ao
menos três delas - em Bangladesh, Camboja e Ruanda - com
mais de 1 milhão de vítimas.
Não há dúvida de que os seres humanos herdaram esse
comportamento violento de alguns de seus parentes na linha evolutiva. Como o biólogo
americano Edward O. Wilson
observou uma vez, se alguns
de nossos primos babuínos tivessem acesso a armas nucleares, o mundo já teria sido
devastado há muito tempo.
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