
A ORIGEM DA 

MENTE 
Para entender como a mente humana surgiu, 
o primeiro passo é diferenciar nossos 
processos mentais dos de outras espécies 

POR MARC HAUSER 

Era uma vez três alienígenas que desceram à Terra para avaliar a situação da 
vida inteligente. Um especializado em engenharia, outro em química e o ter-
ceiro em computação. Dirigindo-se aos colegas, o engenheiro relatou: "Todas 
as criaturas daqui são sólidas, algumas segmentadas, com capacidade de loco-
moção no chão, através da água ou do ar. Todas extremamente lentas. Nada 

impressionante". O químico então comentou: "Todos são muito semelhantes, derivados 
de sequências diferentes de quatro ingredientes químicos". A seguir, o especialista em 
computação opinou: "Capacidade computacional limitada. Um deles, o bípede sem pe-
los, porém, é diferente dos outros. Troca informações de maneira primitiva e ineficiente, 
mas notavelmente diferente do padrão dos outros. Cria muitos objetos estranhos, in-
cluindo alguns consumíveis, outros que produzem símbolos, e ainda outros que destro-
em membros de sua tribo". 

"Mas como pode ser?", perguntou o engenheiro. "Dada a similaridade na forma e na com-
posição química, como pode a capacidade computacional deles diferir?" "Não tenho certeza", 
confessou o especialista em computação. "Mas parecem ter um sistema para criar novas ex-
pressões infinitamente mais poderoso que o de todas as outras formas de vida. Proponho que 
coloquemos o bípede sem pelos em um grupo diferente dos outros animais, com uma origem 
diferente e de uma galáxia diferente." Os outros dois alienígenas concordaram, e então os três 
se apressaram a voltar para casa a fim de apresentar seus relatórios. 

Talvez nossos informantes alienígenas não possam ser culpados por classificar os ho-
mens separadamente de abelhas, aves, castores, babuinos e bonobos. Afinal, apenas a 

E S P E C I A L NEUROCIÊNCIAS 



nossa espécie cria suflês, computadores, re-
vólveres, maquiagem, peças, óperas, escul-
turas, equações, leis e religiões. As abelhas 
não só nunca criaram um suflê, como se-
quer contemplaram essa possibilidade. 
Simplesmente não têm o tipo de cérebro 
que dispõe tanto de aptidão tecnológica 
quanto de criatividade gastronômica. 

Charles Darwin argumentou em seu li-
vro A descendência do homem, de 1871, 
que a diferença entre a mente humana e a 
não humana é "de grau e não de padrão". 
Cientistas sustentaram esse ponto de vista 
por muito tempo, apontando para evidên-
cias genéticas recentes que mostram que 
compartilhamos 98% de nossos genes com 
os chimpanzés. Mas, se a nossa herança ge-
nética compartilhada pode explicar a ori-
gem evolutiva da mente humana, por que 
um chimpanzé não está escrevendo este ar-
tigo, ou fazendo composições musicais de 
apoio para os Rolling Stones ou preparan-
do um suflê? De fato, evidências acumula-
das indicam que, em contraste com a teoria 
de Darwin sobre a continuidade entre a 
mente dos humanos e outras espécies, uma 
enorme lacuna separa o nosso intelecto do 
intelecto animal. Isso não quer dizer que as 
nossas faculdades mentais surgiram do 
nada, totalmente formadas. Os pesquisa-
dores encontraram alguns blocos de cons-
trução da cognição humana em outras es-
pécies. Mas esses blocos representam ape-
nas a base de cimento no arranha-céu que 
é a mente humana. Assim, a origem evolu-
tiva de nossas habilidades cognitivas conti-
nua um tanto nebulosa. Novas percepções 
e tecnologias experimentais começam, po-
rém, a iluminar o tema. 

S i n g u l a r m e n t e I n t e l i g e n t e 
Para nós, cientistas, conseguirmos desvendar 
um dia como a mente humana se desenvolveu, 
precisamos inicialmente localizar com exati-
dão o que a separa da mente de outros ani-
mais. Embora os seres humanos comparti-
lhem a vasta maioria dos genes com os chim-
panzés, estudos sugerem que pequenas trocas 
genéticas, ocorridas na linhagem humana 
desde que ela se separou da dos chimpanzés, 
produziram enormes diferenças no poder 
computacional. Essa reorganização, supres-
são e cópia de elementos genéticos universais 
criaram um cérebro com quatro propriedades 
especiais. Juntas, essas quatro características 

distintivas que identifiquei, baseado em estu-
dos conduzidos em meu laboratório e em 
outros lugares, constituem o que eu denomi-
no nossa "singularidade humana". 

A primeira dessas características é a compu-
tação evolucionária, a capacidade de criar va-
riações de "expressões" virtualmente ilimita-
das, sejam elas na organização de palavras, se-
quência de notas, combinação de ações ou 
séries de símbolos matemáticos. A computa-
ção evolucionária abrange dois tipos de opera-
ção, recursiva e combinatoria. A recursividade 
é o uso repetido de uma regra para criar novas 
expressões. Pense no fato de que uma frase cur-
ta pode ser incluída dentro de outra frase, re-
petidamente, criando descrições longas e mais 
ricas de nossos pensamentos - por exemplo, a 
simples, porém poética, expressão de Gertrude 
Stein: "Uma rosa é uma rosa é uma rosa". Em 
contraposição, a operação combinatoria é a 
mistura de elementos distintos para produzir 
novas idéias que podem ser expressas como 
palavras novas ("walkman") ou formas musi-
cais, entre outras possibilidades. 

A segunda característica específica da men-
te humana é sua capacidade para a combina-
ção indiscriminada de idéias. Rotineiramente, 
conectamos pensamentos de diferentes domí-
nios do conhecimento, permitindo que nosso 
entendimento de arte, sexo, espaço, causalida-
de e amizade possa se combinar. Dessa mistu-
ra podem resultar novas leis, relacionamentos 
sociais e tecnologias, como quando decidimos 

que é proibido (domínio moral) empurrar al-
guém (domínio da ação motora) intencional-
mente (domínio da psicologia do povo) na 
frente de um trem (domínio do objeto) para 
salvar a vida (domínio moral) de cinco (domí-
nio numérico) outras pessoas. 

O terceiro item na minha lista de proprie-
dades distintivas é o uso de símbolos mentais. 
É possível espontaneamente converter qual-
quer experiência sensorial - real ou imaginá-
ria - em um símbolo que podemos manter 
para nós mesmos ou expressarmos aos outros, 
por meio da linguagem, arte, música ou códi-
go de computador. 

O quarto: apenas os seres humanos se 
ocupam do pensamento abstrato. Ao con-
trário do pensamento animal, que está lar-
gamente ancorado em experiências percep-
tuais e sensoriais, muitos de nós não temos 
nenhuma conexão clara com esses eventos. 
Apenas refletimos sobre a possibilidade de 
unicornios e alienígenas, substantivos e ver-
bos, infinito e Deus. 

Embora os antropólogos discordem so-
bre quando exatamente a mente humana 
moderna se formou, está claro, graças a re-
gistros arqueológicos, que uma grande 
transformação ocorreu durante um período 
breve da história evolutiva, iniciado há 
aproximadamente 800 mil anos no Paleolí-
tico, que se desenvolveu até por volta de 45 
mil a 50 mil anos atrás. E durante esse 
período, um piscar de olhos evolutivo, que 



vemos pela primeira vez ferramentas com 
várias partes; ossos de animais perfurados 
para servirem de instrumentos musicais; se-
pultamentos com vestimentas sugerindo 
crenças sobre a estética e a vida pós-morte; 
pinturas em cavernas, ricas em simbolismo, 
que captam em admiráveis detalhes aconte-
cimentos do passado e previsões futuras; o 
controle do fogo, tecnologia que combina o 
físico e o psicológico do povo e permitiu aos 
nossos antepassados se destacarem em am-
bientes novos, criando calor e cozinhando 
alimentos para torná-los comestíveis. 

Esses vestígios de nosso passado são lem-
bretes magníficos de como nossos ancestrais 
lutaram para resolver problemas de ambienta-
ção nova e se expressaram de maneira nova e 
criativa, registrando sua identidade cultural 
única. Entretanto, as evidências arqueológicas 
permanecerão para sempre silenciosas sobre as 
origens e pressões seletivas que levaram os qua-
tro ingredientes a formar a singularidade da es-
pécie humana. As belas pinturas nas cavernas 
em Lascaux, por exemplo, indicam que nossos 
ancestrais entendiam a natureza dupla de figu-
ras - que elas são objetos e se referem a objetos 
e acontecimentos. No entanto, elas não reve-
lam se esses pintores e seus admiradores ex-
pressaram suas preferências estéticas sobre es-
ses trabalhos de arte por meio de símbolos or-
ganizados em classes gramaticais (substantivos, 
verbos, adjetivos) ou se eles imaginaram tradu-
zir essas idéias por meio de sons e sinais, depen-
dendo do estado de seu sistema sensorial. Simi-

A COMPUTAÇÃO EVOLUCIONARIA, empregada somente por seres humanos, reflete-se no uso de 

ferramentas. Ao contrário de outras criaturas, que elaboram instrumentos a partir de um único 

material e para apenas um fim, os humanos combinam materiais e os utilizam de variadas formas. 

Aqui, um orangotango adapta uma folha como guarda-chuva, enquanto nós inventamos um lápis, 

feito de diversas fontes, com múltiplos propósitos. 

larmente, nenhum dos instrumentos antigos 
encontrados - como flautas de 35 mil anos fei-
tas de osso e marfim - conta uma história 
sobre seu uso, se umas poucas notas eram 
tocadas repetidamente no estilo de Philip 
Glass, ou se o compositor imaginava, como 
fazia Wagner, encaixar temas sobre temas 
de uma forma recursiva. 

O que podemos dizer é que todas as pes-
soas, dos caçadores-coletores das savanas afri-
canas aos especuladores de Wall Street, nasce-
ram com os quatro ingredientes da singulari-
dade da espécie humana. Contudo, a maneira 
como esses ingredientes são adicionados à re-
ceita para criar a cultura varia consideravel-
mente de grupo para grupo. As culturas hu-
manas podem variar no que se refere a idio-
mas, composições musicais, normas morais e 
artefatos. Do ponto de vista de uma cultura, as 
práticas de outra são frequentemente bizarras, 
às vezes de mau gosto, muitas vezes incom-

preensíveis e ocasionalmente imorais. Ne-
nhum outro animal exibe essa tal variação de 
estilos de vida. Olhando sob esse foco, um 
chimpanzé seria um não iniciado cultural. 

Os chimpanzés e os outros animais, porém, 
ainda são interessantes e relevantes para a 
compreensão das origens da mente humana. 
Na verdade, apenas trabalhando sobre as ca-
pacidades que compartilhamos com os outros 
animais e com as particularidades nossas é que 
cientistas podem esperar montar o quebra-ca-
beça da história de como a nossa singularida-
de como espécie humana se tornou o que é. 

Belas M e n t e s 
Quando minha filha caçula, Sofia, tinha 3 
anos, eu lhe perguntei o que nos faz pensar. 
Ela apontou para a cabeça e disse: "Meu 
cérebro". Então indaguei se outros animais 
têm cérebro, começando com cães e macacos 
e depois pássaros e peixes. Ela disse que sim. 



Quando perguntei sobre uma formiga que 
andava diante de nós, ela disse: "Não. Muito 
pequena". Nós, adultos, sabemos que o 
tamanho não é garantia alguma que demons-
tre se o animal tem cérebro, embora o tama-
nho afete alguns aspectos da estrutura cere-
bral e, consequentemente, alguns aspectos 
cognitivos. Além disso, pesquisas demonstra-
ram que a maioria dos diferentes tipos de 
células do cérebro, juntamente com os men-
sageiros químicos, é a mesma nas espécies de 
vertebrados, incluindo os seres humanos. Um 
outro fato é que a organização geral de dife-
rentes estruturas na camada mais externa do 
cérebro, o córtex cerebral, é praticamente a 
mesma em macacos, símios grandes e huma-
nos. Em outras palavras, o homem tem várias 
características do cérebro em comum com 
outras espécies. Diferimos deles é no tama-
nho relativo de regiões particulares do córtex 
e em como essas regiões se conectam, diferen-
ças que deram origem a pensamentos que 
não têm correspondência no reino animal. 

Os animais também exibem comporta-
mentos sofisticados que parecem pressagiar 
algumas de nossas capacidades, como, por 
exemplo, a habilidade de criar ou modificar 
objetos com certo objetivo. Os pássaros-ar-
quitetos machos constroem magníficas estru-
turas arquitetônicas com os ramos e as deco-
ram com penas, folhas, botões e tinta obtida 
de frutas amassadas para atrair as fêmeas. Os 
corvos-da-nova-caledônia transformam ara-
mes em anzóis para pegar insetos, usando o 
bico. Chimpanzés foram vistos usando palitos 
de madeira para espetar filhotes de gálagos es-
condidos em fendas de árvores. 

Além disso, estudos experimentais em 
alguns animais revelaram um fenômeno 
nos indivíduos de populações nativas que 
lhes permite generalizar além de suas expe-
riências diretas, criando novas soluções 
quando expostos a desafios desconhecidos 
no laboratório. Em um desses experimen-
tos, quando orangotangos e chimpanzés fi-
caram diante de um cilindro de plástico 
contendo um amendoim na base, chega-
ram ao alimento desejado pegando água 
dos bebedouros e depois cuspindo o líqui-
do dentro do cilindro, fazendo o amen-
doim boiar até o topo. 

Os animais também exibem comporta-
mentos sociais em comum com os seres 
humanos. Sabemos que as formigas ensi-
nam seus pupilos inexperientes, guiando-
os até as fontes essenciais de alimento. Os 
suricatos dão aos seus filhotes aulas sobre 
a arte de desmembrar um letal, porém de-
licioso, escorpião. E vários estudos mos-
traram que animais tão variados quanto 
cães domésticos, macacos cébus e chim-
panzés protestam quando há distribuição 
injusta de comida, exibindo o que econo-
mistas chamam de aversão à desigualdade. 
Além disso, várias evidências demonstram 
que os animais não estão presos às suas 
rotinas diárias para manter status de do-
minância, tomar conta de filhotes, adiar 
novos parceiros sexuais e formar aliança. 
Ao contrário, podem responder rapida-
mente a novas situações sociais, como 
quando um animal subordinado com uma 
aptidão especial ganha favores de indiví-
duos mais dominantes. 

Essas observações inspiram uma sensa-
ção de espanto diante da beleza das solu-
ções de pesquisa e desenvolvimento da 
Natureza. Mas, assim que passamos por 
essa emoção, precisamos confrontar a la-
cuna entre os homens e as outras espécies, 
um espaço confuso, como nossos hipoté-
ticos alienígenas reportaram. Para mos-
trar plenamente a extensão dessa distân-
cia e a dificuldade em decifrar como ela 
surgiu, vou descrever nossa singularidade 
em mais detalhes. 

C u i d a d o c o m a D i f e r e n ç a 
Um de nossos objetos mais básicos, o lápis no 

2, usado por qualquer estudante, ilustra a 
liberdade excepcional da mente humana 
comparada com a extensão limitada da cog-
nição animal. Você segura a madeira pintada, 
escreve com o grafite e apaga com a borracha 
rosa presa por um aro de metal. Quatro 
materiais diferentes, cada um com uma fun-



ção especial, todos unidos em uma única fer-
ramenta. Embora o objeto seja feito para 
escrever, também pode prender o cabelo em 
um coque, marcar uma página ou golpear 
um inseto irritante. As ferramentas dos ani-
mais, em contraste, como os palitos usados 
por chimpanzés para tirar cupins de seus 
abrigos, são compostas de um único material, 
projetado para uma única função e nunca 
usado para outras. Nenhum tem as proprie-
dades combinatorias do lápis. 

Outro objeto simples, o telescópio des-
montável encontrado em muitos equipa-
mentos de campistas, é um exemplo de 
recursividade em ação. Para fazer esse artefato, 
o fabricante só precisa programar uma regra 
simples - adicionar um segmento de tamanho 
maior que o último - e repeti-lo até atingir o 
tamanho desejado. Os seres humanos usam 
operações de recursividade como essas em pra-
ticamente todos os aspectos da vida mental, da 
linguagem, música e matemática até a geração 
de uma extensão ilimitada de movimentos com 
as pernas, mãos e boca. Os únicos vislumbres 
de recursividade em animais, no entanto, vêm 
ao observar seus sistemas motores em ação. 

Todos os animais são dotados de um ma-
quinário motor recursivo como parte de seu 
equipamento operacional padrão. Para andar, 
põem um pé diante do outro, em uma movi-
mentação contínua. Para comer, podem segu-

rar um objeto e levá-lo à boca repetidamente 
até o estômago enviar um sinal para parar. Na 
mente animal, esse sistema recursivo está loca-
lizado nas regiões motoras do cérebro, fechado 
às outras áreas cerebrais. Sua existência sugere 
que um passo crítico na aquisição de nosso 
próprio e distintivo tipo de pensamento não foi 
a evolução da recursividade como uma nova 
forma de computação, mas a liberação da re-
cursividade de sua prisão motora para outros 
domínios do pensamento. Como foi liberado 
de sua função restritiva se liga a um de nossos 
outros ingredientes - interfaces indiscrimina-
das - a que vou me referir à frente. 

A distância mental se amplia quando com-
paramos a linguagem humana com a comu-
nicação em outras espécies. Como outros 
animais, os homens têm um sistema de co-
municação não verbal que transporta as nos-
sas emoções e motivações - os risos e choros 
de bebês fazem parte desse sistema. Os ho-
mens, porém, são os únicos a ter um sistema 
de comunicação linguística baseado na ma-
nipulação de símbolos mentais, com cada 
exemplo de um símbolo caindo em uma ca-
tegoria específica e abstrata como substanti-
vo, verbo e adjetivo. Embora alguns animais 
tenham sons que parecem representar mais 
que suas emoções, passando informações so-

bre objetos e acontecimentos, como comida, 
sexo e predação, a extensão desses sons é pe-
quena em relação aos nossos, e nenhum en-
tra nas categorias abstratas que estruturam 
nossas expressões lingüísticas. 

Essa argumentação requer explicação, por-
que frequentemente suscita extremo ceticismo. 
Pode-se pensar, por exemplo, que o vocabulá-
rio animal parece pequeno porque os pesqui-
sadores que estudam suas comunicações não 
entendem realmente o que eles dizem. Embo-
ra os cientistas tenham muito a aprender sobre 
a vocalização de animais e da comunicação 
em geral, acho que o estudo insuficiente pro-
vavelmente não explica a grande diferença. A 
maioria das trocas vocais entre animais con-
siste em um grunhido, arrulho ou grito, com 
uma única vocalização. É possível que animais 
armazenem uma enorme quantidade de infor-
mação em um grunhido de 500 milissegundos 

- talvez o equivalente a "por favor, coce o meu 
lombo inferior agora que eu farei o mesmo em 
você depois". Mas então por que desenvolve-
mos um sistema tão misterioso e altamente 
prolixo se poderíamos resolver tudo com um 
grunhido ou dois? 

Além disso, mesmo que aceitemos que a 
dança em ziguezague das abelhas represente 
simbolicamente que o delicioso pólen está lo-



calizado um quilômetro ao norte e o grito de 
alarme de um macaco represente simbolica-
mente diferentes predadores, esses usos de 
símbolos diferem dos nossos em cinco pon-
tos essenciais: são acionados apenas por ob-
jetos ou acontecimentos reais, nunca imagi-
nários; são restritos ao presente; não fazem 
parte de um sistema classificatório mais abs-
trato, como aqueles que organizam nossas 
palavras em substantivos, verbos e adjetivos; 
raramente são misturados a outros símbolos, 
e quando o são as combinações se limitam a 
uma série de dois, sem regras; além de serem 
vinculados a contextos particulares. 

A linguagem humana é ainda marcante - e 
inteiramente diferente dos sistemas de comuni-
cação de outros animais - porque opera igual-
mente bem nos modos visual e auditivo. Se um 
pássaro canoro perdesse a voz e uma abelha 
perdesse o ziguezaguear, sua comunicação ces-
saria. Mas, quando um homem fica surdo, a 
linguagem de sinais lhe propicia um meio de 
comunicação igualmente expressivo e paralelo 
à versão acústica em complexidade estrutural. 

Nosso conhecimento linguístico, junto com 
a computação que ele requer, também interage 
com os outros domínios do conhecimento de 
um modo fascinante, que reflete admiravel-
mente nossa habilidade humana de fazer cone-

xões indiscriminadas entre sistemas de com-
preensão. Considere a capacidade de quantifi-
car objetos e acontecimentos, aptidão que 
compartilhamos com outros animais. Várias 
espécies têm pelo menos duas capacidades não 
linguísticas para contar. Uma é precisa e limita-
da a números menores que quatro. A outra é 
ilimitada em seu objetivo, porém é aproxima-
da e limitada a certas proporções para discri-
minação - um animal que consegue discrimi-
nar um de dois, por exemplo, também pode 
discriminar dois de quatro, 16 de 32 etc. O pri-
meiro sistema é ancorado em uma área cere-
bral ocupada em manter registros de indiví-
duos, enquanto a segunda é ancorada em áreas 
do cérebro que computam grandezas. 

No ano passado, eu e meus colegas descre-
vemos um terceiro sistema de contagem em ma-
cacos reso, que pode nos ajudar a compreender 
as origens da capacidade humana de perceber 
diferenças entre o singular e o plural. Esse sis-
tema opera quando os indivíduos veem grupos 
de objetos apresentados ao mesmo tempo - em 
contraste com objetos individuais apresenta-
dos em série - e fez macacos reso discriminarem 
um de muitos, mas não muitos de muitos itens 
de alimentos. Em nosso experimento, mostra-
mos a um macaco reso uma maçã e a coloca-
mos em uma caixa. Depois mostramos ao mes-

mo animal cinco maçãs e colocamos todas as 
cinco em uma segunda caixa. Deixando o ma-
caco escolher, ele consistentemente pegava a 
segunda caixa, com cinco maçãs. A seguir, 
colocamos duas maçãs em uma caixa e cinco 
em outra. Dessa vez, o símio não demonstrou 
uma preferência consistente. Nós, seres hu-
manos, fazemos exatamente a mesma coisa 
quando dizemos "uma maçã" ou "duas, cin-
co ou cem maçãs". 

Mas algo peculiar acontece quando o sis-
tema linguístico humano se conecta com esse 
sistema conceituai mais antigo. Para ver 
como isso se processa, tente este exercício: 
adicione a palavra mais apropriada: "maçã" 
ou "maçãs" para os números 0, 0,2 e -5. Se 
você for como a maioria dos falantes nativos 
de inglês, inclusive crianças pequenas, 
selecionou "maçãs". De fato, você seleciona-
ria "maçãs" para " 1,0". Se você ficou surpre-
so, bom, deveria ficar. Essa não é uma regra 
que aprendemos no ensino fundamental - na 
verdade, falando estritamente, ela não está 
gramaticalmente correta. Mas faz parte da 
gramática universal com que nascemos. A re-
gra é simples, porém abstrata: qualquer coisa 
que não for "1" é pluralizada. 

O exemplo da maçã demonstra como siste-
mas diferentes - conjuntos sintáticos e concei-



tuais - interagem para formar novas maneiras 
de pensar ou de conceituar o mundo. Porém, o 
processo criativo dos homens não para aqui. 
Aplicamos nossos sistemas linguísticos e numé-
ricos em casos de moralidade (salvar cinco pes-
soas é melhor que salvar uma), economia (se 
estou recebendo R$ 10 e ofereço R$ 1, parece 
injusto e você rejeitará o dinheiro) e comércio 
tabu (nos Estados Unidos, vender nossas crian-
ças, mesmo por muito dinheiro, é ilegal). 

P e n s a m e n t o s A l i en ígenas 
De suricatos didáticos a macacos com aversão 
à injustiça, as mesmas observações valem: cada 
um desses animais desenvolveu uma mente 
adaptada a problemas singulares e, por isso, 
limitada quando precisa aplicar aptidões em 
problemas novos. Nem tanto para nós, bípe-
des sem pelos. Uma vez em seu lugar; a mente 
moderna permitiu a nossos antepassados 
explorar partes da Terra anteriormente desabi-
tadas, criar linguagem para descrever novos 
eventos e prever uma vida pós-morte. 

As raízes de nossas aptidões cognitivas per-
manecem amplamente desconhecidas, mas, 
tendo definido os ingredientes únicos da men-
te humana, os cientistas agora sabem o que 
procurar. Para esse fim, espero que a neurobio-
logia se prove esclarecedora. Embora os aca-
dêmicos ainda não entendam como os genes 
constroem cérebros e como a atividade elétri-
ca no cérebro constrói pensamentos e emo-
ções, estamos testemunhando uma revolução 
nas ciências da mente que preencherá todas es-
sas lacunas - e enriquecerá nosso entendimen-
to de por que o cérebro humano e dos animais 
difere tão profundamente. Por exemplo, estu-
dos de animais quiméricos - nos quais os cir-

cuitos cerebrais de um indivíduo de uma espé-
cie são transplantados para um indivíduo de 
outra espécie - vêm ajudando a desvendar 
como o cérebro é conectado. Experimentos 
com animais geneticamente modificados vêm 
revelando genes que desempenham papéis na 
linguagem e em outros processos sociais. Es-
sas conquistas não revelam nada sobre o que 
nossas células nervosas fazem para nos forne-
cer poderes mentais especiais, mas eles propi-
ciam um mapeamento das futuras explora-
ções dessas características. 

No momento, temos pouca opção, a não 
ser admitir que nossa mente é muito diferente 
mesmo da dos nossos parentes primatas mais 
próximos e não sabemos muito bem como 
essa diferença surgiu. Um chimpanzé poderia 
desenvolver um experimento para testar um 
ser humano? Um chimpanzé poderia imaginar 
como seria para uma pessoa resolver um dos 
problemas deles? Não, jamais. Embora os 
chimpanzés possam ver o que fazemos, não 
conseguem imaginar o que pensamos e senti-
mos porque lhes falta o equipamento mental 
necessário. Embora os chimpanzés e os outros 
animais pareçam desenvolver planos e consi-
derar tanto experiências passadas quanto fu-
turas, não há evidências de que pensem em ter-
mos contrafactuais - imaginando mundos que 
estiveram em contraste com aqueles que po-
deriam ter sido. Nós, humanos, fazemos isso 
o tempo todo e desde que nosso genoma dis-
tintivo deu origem a nossa mente capaz de dis-
tinguir. Nossos sistemas morais foram premis-
sas dessa capacidade mental. 

Nossa mente singular atingiu o máximo 
de poder que uma mente pode alcançar? Para 
cada forma de expressão humana - inclusive 

os idiomas do mundo, as composições musi-
cais, as normas morais e as formas tecnológi-
cas - suspeito sermos incapazes de exaurir o 
espaço de todas as possibilidades. Há limita-
ções significativas quanto à nossa capacidade 
para imaginar possibilidades. 

Se nossa mente enfrentar coações ineren-
tes no que ela pode criar, então a noção de 

"pensar fora da caixa" está toda errada. 
Sempre estamos dentro da caixa, tolhidos 
em nossa capacidade de criar alternativas. 
Assim, do mesmo modo que um chimpanzé 
não consegue se imaginar um humano, os 
homens não conseguem imaginar como é ser 
um alienígena inteligente. Sempre que ten-
tamos, esbarramos nessa caixa, que deno-
minamos mente humana. A única saída é 
por meio da evolução, a revolucionária re-
modelação de nosso genoma e o seu poten-
cial para esculpir conexões neurais diferen-
tes e novas estruturas neurais. Essa mudan-
ça daria nascimento a uma nova mente, que 
olharia para os seus ancestrais como fre-
quentemente olhamos para os nossos: com 
respeito, curiosidade e uma sensação de que 
estamos sozinhos, protótipos de excelência 
em um mundo de mentes simples. 

Text Box
Fonte: Scientific American Brasil, São Paulo, n. 40, p. 14-21, 2010.




