
e que tipo de música os macacos gostam? Se essa per-
gunta alguma vez perturbou você, então conheça o ex DJ,
colecionador compulsivo de discos e cientista cognitivo
Josh McDermott. Ele gastou 15 meses tentando responder
a essa questão, inclusive testando um monte de saguis-

de-cabeça-branca e micos para ver se preferiam uma doce canção de
ninar russa ou batidas de um som tec no-eletrônico alemão chamado
"Nobody Gets Out Alive"

Os animais também podiam escolher entre música de ninar instru-
mental, cantada, um concerto de Mozart e o silêncio. Ele até os sujeitou
a uma rodada de sons dissonantes para saber como reagiriam.

Os macacos não são muito diferentes de nós, evolutivamente falando,
mas, se você pensar que eles podem ter um gosto para música parecido »
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» com o dos humanos, ficará surpreso com o que McDermott, agora
baseado na Universidade de Minnesota, em Mineãpolis, e .seu colega
de Harvard, Marc Hauser, descobriram.

Diferentemente dos humanos, com sua diversidade de preferên-
cias, os macacos escolhem o silêncio a qualquer tipo de música, todas
as vezes. E o mais desconcertante é a descoberta de que os macacos
parecem não discriminar entre canções melodiosas e sons dissonan-
tes que muitas pessoas considerariam um tipo de tortura.

Esses experimentos mostram que algumas das motivações funda-
mentais que os humanos trazem para a música não aparecem nos ma-
cacos. Isabelle Peretz, uma neuropsicóloga da Universidade de Mon-
treal no Canada, sugeriu que "apenas humanos têm a inclinação nata
de se conectar com a música". Será esse o caso?

A perspectiva de Peretz está baseada em uma longa tradição que

vê tudo sobre a música humana como
singular. Não apenas nossos gostos,
mas também como nossa música soa,
como nós a percebemos e como e por
que a fazemos. Quem compartilha essa
visão argumenta que a instrumentação
musical humana é incomparável. Eles
dizem que a variedade de maneiras usa-
das pelos humanos para se expressarem
não existe em nenhuma outra espécie.
Usamos música para vender produtos,
orar aos deuses, nos motivar, pensar na
vida e por puro prazer, enquanto que um
passarinho prodígio canta apenas para
sexo ou demarcação de território. Nessa
visão, a música de outros animais nada
mais é do que um som servindo a um
propósito estritamente biológico. As
descobertas de McDermott parecem se
encaixar nesse cenário.

Mesmo assim, alguns especialistas es-
tão começando a questionar essa orto-
doxia. Um crescente grupo de evidências
sugere que espécies que desenvolveram »



Boas alunas: as baleias
compartilham com os humanos a
habilidade de aprender música

s em tudo que ouve, diz psicólogo norte-americano

pelo psicólogo cognitivo Richard Warren, da

Universidade de Wisconsin. Ele gravou a frase

"O projeto de lei passou pelas duas assem-

bléias legislativas". Cortou parte dela de uma

fita e substituiu por barulho de estática.

Quase todos que ouviram a gravação

alterada reportaram terem ouvido a frase e

3 estática. Mas uma grande proporção não

conseguiu dizer quando a estática ocorreu por-

que o sistema auditivo preencheu a parte que

faltava para que a frase parecesse completa.

Compositores exploram o mesmo princípio

sabendo que nossa percepção de uma linha

melódica irá continuar, mesmo que uma parte

esteja obscurecida por outros instrumentos.

Engenheiros de som aprenderam a criar

outro tipo de ilusão. Reverberação artificial

faz cantores e guitarristas soarem como se

estivessem vindo da parte de trás de uma sala

de concertos, mesmo quando estamos usando

fones de ouvido e o som está a uma polegada

de nossas orelhas. Os mesmos princípios po-

dem gerar truques, como fazer um violão soar

como se medisse três metros e seus ouvidos

estivessem bem na boca do instrumento.
Música gravada nos permite experimen-

tar outras impressões. Nosso cérebro pode
estimar o tamanho de um espaço fechado com
base na reverberação e eco presentes no sinal
que chega a nossos ouvidos. Podemos dizer
em qual tamanho de sala está um cantor, ou
alguém falando, quando ouvimos gravações
de vozes. Engenheiros de som exploram
essa habilidade para criar o que chamo de
"hiper-realidades", brincando com nossas
percepções de espaço no equivalente auditivo
ao truque cinematográfico de colocar uma
câmera no porta-malas de um carro.

Outra ilusão envolve tempo. Nosso cérebro
é estranhamente sensível. Somos capazes de
localizar objetos baseados em diferenças de
apenas poucos milissegundos entre o tempo de
chegada de um som a um de nossos ouvidos em
comparação com o outro. Muitos dos efeitos
especiais que amamos ouvir são baseados
nessa sensibilidade. Os sons do guitarrista de
jazz Pat Metheny ou os de David Giímour, do
Pink Floyd, usam múltiplos atrasos nos sinais

para dar um efeito de outro mundo, que ativa
partes de nosso cérebro de maneiras nunca
antes experimentadas, simulando o som de
uma caverna com ecos como nunca ocorreria no
mundo real. O equivalente auditivo da repetição
infinita de imagens em espelhos.

Talvez a ilusão definitiva em música,
entretanto, seja a de estrutura e forma. Não há
nada em uma seqüência de notas por si só que
crie as ricas associações emocionais que temos
com música, nada em relação a uma escala,
um acorde ou uma seqüência deles que nos
cause a expectativa de uma resolução.

Nossa habilidade de dar sentido à música
depende de experiência e de estruturas neurais
que aprendem e podem se modificar com cada
nova canção ou peça musical que escutamos, e
com cada audição subsequente. Nosso cérebro
aprende um tipo de gramática musical que é
específica da música de nossa cultura. Isso se
torna a base para nosso entendimento dela
e, mais ainda, a base do que gostamos nela, o
que ela nos faz sentir e como ela nos move.
CDaniel Levitin]



» sua musicalidade independentemente de
primatas têm vidas musicalmente ricas.

O que há no som?
Um dos primeiros pilares da sabedoria
musica] a cair foi a idéia de que ape-
nas os humanos apreciam melodias. A
maioria de nossas músicas é criada a
partir de um grupo limitado de notas
que passam por uma oitava. Qualquer
que seja a escala, notas são combinadas
e recombinadas em padrões que chama-
mos de melodias. Quando ouvimos mú-
sica, o padrão de notas em uma melodia
é mais importante para nós do que sua
afinação perfeita. Nós reconhecemos
"Garota de Ipanema" seja ela cantada
por um homem ou por uma criança.
Há muito os pesquisadores suspeitam
que essa habilidade crucial seja única
nos humanos, e uma enorme quantida-
de de experimentos parece provar isso.
Pesquisadores descobriram que se eles
tocam um som para estorninhos, pin-
tassilgos ou pombos, e então o mudam
para uma oitava acima ou abaixo, os
pássaros não ouvem a mesma canção.
Eles parecem ouvir duas listas dife-
rentes de sons. Da mesma maneira, os
macaco s-capuchinhos que aprenderam
a responder a uma melodia para con-
seguirem comida não a reconheciam se
tivesse sido mudada em uma oitava.

Entretanto, em 2001, um estudo feito
por Anthony Wright e seus colegas da
Universidade de Medicina do Texas, em
Houston, colocaram essas constatações
sob suspeita. Eles descobriram que ma-
cacos rhesus podiam transpor melodias
em uma oitava completa sem grande di-
ficuldade, mas só quando eram testados
com músicas infantis, como "Parabéns
a Você", caracterizada pelas fortes tran-
sições tonais. Quando Wright testou
macacos com músicas que tinham uma
melodia fraca, ele descobriu que eles não
conseguiam nem lembrá-las. Parece que
nesse aspecto, pelo menos, nossas habi-
lidades musicais não são tão diferentes
das de outros primatas, jã que também
temos dificuldade em reconhecer músi-
cas atonais se forem movidas para cima
ou para baixo da escala musical.

Também não estamos sozinhos na apreciação de diferentes es-
tilos de música. Ava Chase, do Instituto Rowland de Harvard, em
Massachusetts, mostrou que carpas podem reconhecer a diferença
entre música barroca e John Lee Hooker pressionando um botão com
seus focinhos para indicar qual é qual. Carpas nem mesmo usam o
som para se comunicarem, mas são reconhecidas por sua audição
sensível. Os pássaros da espécie chamada pada podem não apenas
distinguir entre Bach e Schoenberg. Shigeru Watanabe, da Universi-
dade Keio, em Tóquio, descobriu que eles conseguiam aplicar o que
tinham aprendido sobre as diferenças entre música clássica e material
mais moderno para fazer a discriminação entre as lindas melodias
de Vivaldi e as melodias atonais de Elliott Carter. Diferentemente
dos macacos de McDermott, os pássaros de Watanabe pareceram
se conectar com a música, mostrando claramente a preferência por
fragmentos mais belos e harmoniosos e escolhendo ouvir isso em vez
de sentarem em silêncio.

Estudos sobre espécies que fazem música, ou coisa parecida, tam-
bém acabaram com a idéia de que há pouca criatividade fora de nossa
espécie. Pássaros canoros arranjam e rearranjam grupos de notas
em frases e temas maiores, como nossas melodias. Alguns também
variam ritmo e tom.

Canções das baleias jubarte também usam os mesmos princípios
estruturais que empregamos. Elas combinam frases que duram até 15
segundos em temas de cerca de 2 minutos. Os finais de frase podem
corresponder ritmicamente às rimas em nossas letras. Vários temas
montam uma canção, de talvez até 12 minutos, que pode ser cantada
diversas vezes. O ciclo mais longo já gravado durou 21 horas.

A "música" das focas é a mais estranha aos ouvidos humanos. Ainda
assim o som que fazem merece ser chamado de música, de acordo com
Tecumseh Fitch, um especialista em bioacústica da Universidade de
St. Andrews, no Reino Unido. A complexa vocalização estruturada de
focas e morsas engloba trinados, batidas, rosnados e "um incrível som
de sinos" ele diz.

Pássaros, baleias, focas e humanos não compartilham apenas mú-
sicas complexas, mas a habilidade de aprendê-las. Para esses animais,
produzir sons musicais não é inato como para outros bichos. Isso
confere a eles uma criatividade adicional. Do mesmo jeito que gru-
pos humanos têm diferentes tradições musicais, diferentes grupos de
baleias têm dialetos distintos, e é possível influenciar nos gostos uns
dos outros. Já foi documentado mais de uma vez um grupo de baleias
trocando suas melodias por novas, de um grupo estranho.

Isso tudo ainda deixa a difícil pergunta: para que serve a música?
Aqueles que argumentam pela exclusividade da música humana dizem
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A música ativa as
mesmas áreas do cérebro

que a comida, o sexo
e as drogas psicoativas

» que a criamos por uma interminável variedade de razões, enquan-
to os animais cantam apenas em uns poucos contextos específicos e
inabaláveis. Nos pássaros a habilidade é limitada aos machos, e seu
único propósito é cortejar a fêmea e proteger seu território. Do mes-
mo jeito, as baleias só cantam para acasalamento em certa época do
ano. Além disso, os animais nunca praticam sozinhos, enquanto os
humanos assobiam, cantam, tocam um tambor ou dedilham um violão,
desacompanhados, por horas a no. O contra-argumento diz que não há
diferença entre os humanos e outros animais, é apenas uma questão de
perspectiva. De acordo com Fitch, limitações na música humana são
subestimadas, enquanto as dos animais são freqüentemente superes-
timadas. Conexão sexual e competição podem não explicar tudo sobre
a música humana, mas claramente despertam muito dela. E mais, uma
parte substancial da música humana tem uma aplicação reduzida —
pense em marchas nupciais, cantos fúnebres, gritos de torcida e outros.
No mundo animal, as baleias já foram ouvidas cantando em momentos
fora do acasalamento, e pássaros às vezes cantam baixinho, para eles
mesmos, como um ensaio. Também não são só os passarinhos machos
que cantam, em algumas\espécies machos e fêmeas fazem até duetos. E
não há dúvidas de que pássaros cantam como sinal para seus parceiros
ou rivais, mas também para outros propósitos. Pode funcionar como
senha ou como forma de conexão com um grupo.

O princípio do prazer
E a idéia de que somente humanos conseguem prazer vindo da mú-
sica? Apesar da satisfação curiosa que temos quando ouvimos uma
música melancólica, provavelmente a razão mais importante de nos
conectarmos à música seja porque ela nos faz sentir bem. Imagens do
cérebro mostram que a sensação de euforia que temos ouvindo música
é acompanhada por atividade nas mesmas partes do cérebro que res-
pondem à satisfação pela comida, sexo e drogas psicoativas. E aí temos
o aspecto social. Robin Dunbar, da Universidade de Oxford, estudou
como a forma de um grupo cantando ou batucando afeta o humor das
pessoas. "A atividade musical realmente parece produzir ondas de en-
dorfina, o que provavelmente dá a você a sensação de 'embriagues' por
se envolver nessa atividade" ele diz.

É claro que você não pode perguntar a um animal como ele está se
sentindo. Mas alguns pesquisadores argumentam que pássaros só can-
tam quando seus níveis hormonais estão elevados, indicando que eles
não são muito mais do que um robô com asas que faz sons do tipo "piu
piu" Fitch não está convencido. "Os pássaros provavelmente cantam
porque isso os faz sentir bem, o que impulsos biológicos satisfatórios
geralmente fazem", ele diz. Ele traça um paralelo entre sexo e por que o

praticamos. "A razão evolucionária fun-
damental é produzir filhos" diz. "Ainda
assim, nós também fazemos porque é
bom. Ê uma razão válida! Fazemos mais
quando nossos níveis hormonais estão
altos, e menos quando estão baixos, ou-
tra razão."

A noção de que os pássaros podem
se divertir enquanto cantam é reforçada
por um estudo publicado em 2006 por
Eric Jarvis, da Universidade de Medicina
de Duke, EUA. Ele descobriu níveis de
dopamina crescente em pássaros ma-
chos quando eles cantam, especialmente
quando diante de uma fêmea. A dopa-
mina, conhecida como o neurotransmis-
sor do bem-estar, também é importante
para a memória. Ainda não está claro o
papel que tem no canto de um pássaro,
conta Jarvis, mas ele suspeita que sua
função principal seja induzir um reforço
no aprendizado. A secundária seria pro-
duzir uma sensação de euforia.

Bonobos e McCartney
Bill Eields, da Great Ape Trust (um cen-
tro de estudos sobre primatas), no esta-
do de lowa (EUA), concorda que a música
não faz apenas as pessoas mais felizes.
Junto com Sue Savage-Rumbaugh e
outros, ele está envolvido em um pro-
jeto para explorar os gostos musicais e
a linguagem treinada dos bonobos, in-
cluindo o famoso Kanzi e a fêmea Pan-
banisha. Uma sessão de música no Great
Ape Trust geralmente conta com uma
apresentação ao vivo com músicos lo-
cais, mas os animais já fizeram um som
com notáveis como Paul McCartney
e Peter Gabriel. Os bonobos escolhem
entre instrumentos como xilofone, tam-
borim, gaita e maracas e geralmente se
concentram em um deles durante toda a
sessão. Panbanisha gosta do teclado, en-
quanto que Kanzi prefere a bateria (mas
ele gosta de tocar piano como quem faz
percussão). O resultado da colaboração é
um chamado emotivo entre humanos e
bonobos. Sempre que os macacos se en-
volvem em uma sessão musical, diz Fiel-
ds, "eles ficam diferentes durante dias".
A música parece deixá-los relaxados.

Talvez as semelhanças entre esses »



» macacos ensinados e nós não seja surpreendente. Afinal, bonobos e
chimpanzés são nossos parentes mais próximos. Os chimpanzés po-
dem não cantar como seus primos gibões reconhecidamente cantam,
mas Fitch acredita que as origens da instrumentação musical podem
ser encontradas em seu comportamento na vida selvagem, onde eles
regularmente batucam em objetos naturalmente ressonantes como
troncos de árvores. Alguns pesquisadores até acham que, como as ba-
leias, os grupos de chimpanzés têm diferentes práticas culturais de
percussão e vocalização.

Apesar de tudo isso, a visão tradicional sobre a musicalidade li-
mitada dos animais ainda prevalece. Mas as coisas estão mudando.
McDermott, Hauser e Fitch também concordam que ainda temos mui-
to a descobrir sobre as similaridades e diferenças entre nós e outros
animais. Um peixe talvez possa distinguir entre música barroca e um
blues. Mas da mesma forma que nós? E como?

Para os macacos de McDermott, pelo menos um mistério foi escla-
recido. Já que são indiferentes à música, por que eles escolhem uma
canção de ninar em vez do tecno? Suspeitando que isso era mais em
razão da velocidade do que qualquer discernimento sobre estilo, Mc-
Dermott e Hauser ofereceram a eles uma escolha entre uma música
de 6o batidas por minuto e urna de 400. Os macacos escolheram a
composição de ritmo mais lento.

Os pesquisadores chamam a atenção para o fato de que, no mundo
natural, uma seqüência rápida de sons geralmente acontece em situa-
ções negativas como brigas e tempestades. Além disso, pode simples-
mente evocar o tum-tum-tum de um coração acelerado. S
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