
por Katherine Harmon 

scondidos entre árvores do parque Thai Ele-
phant Conservation Center, perto de Chiang 
Mai, na Tailândia, dois elefantes asiáticos ob
servam duas tigelas de milho do outro lado de 

uma rede. O alimento foi colocado por pesquisadores 
diante de uma plataforma desl izante controlada por 
cordas presas. As extremidades dos fios vão até o lado 
de dentro do ambiente onde estão os animais. A corda 
desliza para fora da engenhoca, caso seja puxada apenas 
por um dos bichos. Para alcançar o pote de milho, eles 
precisariam fazer algo que somente humanos e outros 
primatas (pelo menos é o que se pensava) podem fazer: 
cooperar. Ao trabalhar juntos, cada elefante agarra uma 
extremidade da corda para puxar a plataforma e assim 
alcançar o alimento. 
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Seis pares de animais conseguiram resolver o "quebra-
cabeça" da corda dupla. Um dos que participavam do 
experimento esperou pelo parceiro por cerca de 45 se
gundos, mostrando entender que precisava de um com
panheiro para fazer o trabalho. O psicólogo Joshua M. 
Plotnik e seus colegas da Universidade de Cambridge do
cumentaram a pesquisa em 2011. Eles também notaram 
que esse par de elefantes utilizou estratégias específicas 
para obter o alimento, o que sugere o desenvolvimento 
de uma compreensão profunda da cooperação social. 

Desde o século passado, cientistas têm se atentado 
em como os animais vêm repetidamente superando 
as expectativas em relação ao intelecto. Koko, o gorila, 
aprendeu língua de sinais; Alex, o papagaio africano cinza 
chegou a ostentar um vocabulário falado de mais de 150 

palavras e até mesmo animais invertebrados, como o 
polvo, mostraram ser capazes de usar ferramentas. Até 
meados do século 20, estudiosos acreditavam que so
mente os seres humanos pudessem desenvolver técnicas 
mais apuradas para atingir objetivos e aprender palavras 
significativas de uma língua. Habilidades sociais sofis
ticadas, como a cooperação, eram consideradas muito 
além do alcance cognitivo de animais. Apenas recente
mente, pesquisadores começaram a perceber a extensão 
da inteligência social dos bichos e sua capacidade de 
compreensão e aprendizagem. 

Descobertas recentes, porém, sugerem que alguns 
animais não só são capazes de criar ligações sociais, 
mas usá-las para sobreviver. Assim como acontece com 
as pessoas, alguns bichos têm necessidade de convívio 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



e socialização. Eles percebem quando outro 
membro de sua espécie fica distraído e são 
capazes de descobrir maneiras eficazes para 
receber atenção. Os bichos podem até ensi
nar habilidades importantes uns aos outros 
- por exemplo, de que maneira usar ferra
mentas. Alguns podem até fingir, intuindo o 
que outro animal sabe e, assim, o enganando 
para obter ganhos pessoais. Estudar como 
os bichos interagem permite aos cientistas 
ampliar o conhecimento sobre a inteligência 
dos animais. 

CRIANDO L A Ç O S 
Com base em nossa própria vida, podemos 
dizer que a inteligência social parece ficar 
em segundo plano em relação à capacidade 
de fazer cálculos ou escrever um livro, por 
exemplo. No entanto, pessoas conhecidas 
como gênios modernos - como Stephen 
Hawking ou Steve Jobs - se destacam não 
só pelas habilidades analíticas excepcionais, 
mas também pela extraordinária capacidade 
detransmitirideias a um público mais amplo. 
Esses recursos sociais são fundamentais para 
uma sociedade complexa como a nossa. Sem 
capacidade de formar um grupo coeso, expli
citar ideias ou resolver problemas de forma 

coletiva, os seres humanos não poderiam ter 
construído as pirâmides ou supercomputa
dores. Habilidades sociais exigem, antes de 
qualquer coisa, afinidade básica com os ou
tros. "Você não pode desenvolver inteligência 
social se não se aproximar de outras pesso
as" , diz o biólogo Louis Lefebvre, pesquisador 
da Universidade McCil l . No entanto, nem 
todos os animais têm essa característica -
polvos, por exemplo, procuram companhia 
somente para procriar. 

Já pássaros mandarins formam pares mo-
nogâmicos e se reúnem em grupos. Em um 
estudo de 2009, o biólogo James Goodson e 
seus colegas da Universidade Bloomington de 
Indiana investigaram a essência química desse 
instinto social: a mesotocina, um hormônio 
encontrado em aves, equivalente à oxitocina 
humana, relacionado à ligação afetiva. Ao 
bloquear a ação da mesotocina no cérebro dos 
pássaros, os pesquisadores notaram que as 
aves encolheram os ombros para os parceiros. 
As fêmeas passaram menos de um terço do 
tempo com companheiros de gaiola do mes
mo sexo do que estavam acostumadas. Doses 
extras do hormônio, no entanto, mostraram 
efeito oposto: os animais se tornaram ainda 
mais sociáveis do que eram normalmente. 
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Goodson e seus colegas também inves
tigaram a ação do hormônio em outras es
pécies de pássaros com diferentes graus de 
afinidade social. A equipe encontrou menos 
receptores para mesotocina em pontos-chave 
do cérebro de animais mais territoriais (me
nos sociais) do que os pássaros mandarins e 
mais receptores em espécies acostumadas a 
viajar em bandos. Os cientistas identificaram 
padrões similares de substâncias químicas 
cerebrais e preferências sociais em muitos 
mamíferos. Em ratazanas da pradaria, por 
exemplo, o modo como criam laços se rela
ciona com os diferentes níveis de oxitocina 
e vasopressina, hormônios ligados ao com
portamento social e à união. 

C O N H E Ç A A SI MESMO 
Um relacionamento saudável requer clareza 
na diferenciação entre o eu e o outro. Este 
nível primitivo de autoconhecimento permite 
aos animais irem além da ação conjunta de 
comportamentos programados para acasalar 
ou se defender. 

Para testar a autoconsciência, pesquisado
res colocam uma marca visível em um animal 
e em seguida posicionam um espelho a sua 
frente. O bicho "passa no teste" se reconhece 
o ponto em seu corpo (tentar tirar o símbolo 
de si é uma das maneiras de demonstrar que 
compreendeu que está vendo seu próprio 
reflexo) em vez de achar que a marca está 
em "outro" animal. Grandes macacos, ele
fantes, golfinhos, orcas e algumas espécies 
de pássaros conseguem se sair bem no expe
rimento, o que sugere maior habilidade social 
do que espécies que simplesmente migram 
em conjunto. 

O segundo requisito para sustentar uma 
boa rede social é entender que os outros têm 
diferentes estados mentais, influenciados por 
experiência, desejos, crenças ou intenções e 
que, a qualquer momento, uma pessoa pode 
ter ideias completamente diferentes das suas. 
Esta capacidade, chamada de teoria da men
te, é frequentemente testada por psicólogos 
em crianças pequenas. Um pesquisador co
loca um objeto em um local específico, por 
exemplo, uma bolinha em um copo, e observa 
como adulto e criança reagem. O primeiro sai 
da sala e, depois disso, o objeto é removido. 

Após o retorno do adulto, o pequeno volun
tário com maior maturidade mental consegue 
entender que o participante mais velho não 
sabe onde a bola se encontra, portanto, é 
incapaz de buscá-la de volta. Não é fácil 
repetir o experimento com animais devido à 
dificuldade de comunicação direta com eles. 

No entanto, é possível inferir o que acon
tece por meio de "d icas" fisiológicas, como a 
presença de neurônios-espelho. Essas células 
são encontradas em macacos e aves e entram 
em ação quando o animal observa outro em 
movimento. A célula pode ser encontrada em 
várias regiões do cérebro de humanos, inclu
sive na área motora suplementar, localizada 
em uma pequena região do topo da cabeça, 
envolvida no controle de movimentos. As 
células trabalham no intuito de espelhar o 
comportamento dos outros e, de certa manei-
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ra, refletem o objetivo do movimento. Além 
disso, podem permitir que animais entendam 
ações alheias e, talvez, até intenções. Esses 
neurônios podem estar relacionados à capaci
dade de aprender ações motoras por meio da 
observação e ser a base da teoria da mente. 

Neurônios-espelho a inda não foram 
descobertos em cães, no entanto, há mais 
de uma década, a psicóloga Alexandra Ho-
rowitz, da Barnard College, investigou dados 
compor tamenta is que apontam para um 
tipo de teoria da mente nesses animais. Ao 
longo de 21 meses a pesquisadora registrou 
imagens aleatórias de cães durante um jogo 
em um parque de São Diego. Ao analisar as 
gravações, ela notou alguns comportamentos 
interessantes que sugerem capacidade de 
compreender a perspectiva de outro bicho 
de sua espécie. Os cães sinalizavam como 
gostariam de jogar de acordo com a posição 
dos companheiros caninos. Se um parceiro 
em potencial estava a sua frente, o cão dava 
um sinal visual - abrindo amplamente a boca 
ou curvando-se. Mas se o outro animal esti
vesse afastado, poderia receber uma pequena 
mordida de seu amigo. "Eles parecem perce
ber quando um cão quer brincar e está pronto 
para receber um sinal no jogo; e demonstram 
reagir diante de diferentes estados cognitivos 
a lheios" , afirma Alexandra. Em um artigo 
publicado em 2011, a psicóloga argumenta 
que cães conseguem desenvolver uma teoria 

da mente - ainda que de forma rudimentar. 
Consistente com a pesquisa sobre neu

rônios-espelho, muitos macacos e algumas 
aves também demonstram por meio do com
portamento certa capacidade relacionada à 
teoria da mente. No entanto, esses animais 
são exceção. Os cientistas não conseguiram 
observar sequer uma pequena evidência 
desta capacidade social avançada na maioria 
das espécies. 

APRENDER E ENSINAR 
Entre seus muitos benefícios, a inteligência so
cial confere a capacidade de se comunicar. Os 
cientistas observaram que animais de rebanho 
podem dar sinais de alerta quando um preda
dor se aproxima. Um cariacu pode acenar com 
o rabo, apontando-o para cima em situações 
de perigo, por exemplo. Nos últimos anos, 
pesquisadores têm observado que alguns 
animais que vivem em grupos podem ensinar 
a seus companheiros regras de engajamento 
social ou como criar uma ferramenta. 

Pe ixes-zebra, por exemplo , pa recem 
transmitir sinais sociais com sutileza. Essas 
pequenas criaturas podem se tornar uma 
fácil refeição de peixes maiores, portanto, 
tendem a ser cautelosos diante de novos 
objetos. Quando criados em cativeiro, no 
entanto, mostram pouca preocupação quan
do próximos a algo em movimento e nadam 
sem medo. 

Uma equipe de pesquisadores liderada 
pela bióloga Sarah Za la , do Instituto de 
Etologia Konrad Lorenz, em Viena, estudou 
o comportamento desses animais para des
cobrir se agiriam de forma diferente quando 
rodeados por outros. Os pesqu isadores 
misturaram alguns peixes-zebra tímidos e 
selvagens com outros domesticados. Os pri
meiros aprenderam com seus companheiros 
a serem mais ousados quando um objeto 
em movimento era posic ionado próximo 
ao tanque. Em vez de nadar para longe, se 
juntaram aos novos e destemidos amigos e 
se aventuraram em direção ao desconhecido. 
E, mesmo depois de separados dos colegas 
corajosos, os animais selvagens continuaram 
a nadar próximos a objetos grandes. Os resul
tados indicam que esses peixes não seguiram 
cegamente os companheiros, mas foram ca-
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pazes de aprender um novo comportamento. 
Golfinhos podem ensinar comportamen

tos mais complicados para os outros. Um 
grupo de cetáceos na Austrália usa uma 
técnica chamada "esponja" para encontrar 
comida. A bióloga Janet Mann e seus colegas 
da Universidade de Georgetown observaram 
fêmeas usar uma esponja-do-mar no focinho, 
uma técnica que parece permitir a esses 
mamíferos nadar até o fundo do oceano 
para procurar peixes e outros alimentos sem 
se ferir. Os cientistas retiraram amostra de 
DNA desses animais e compararam com o 
de golfinhos de outra região, que não usavam 
a tática. Eles descobriram que os "golfinhos-
esponja" tinham uma linha materna comum. 
Em um artigo publicado em 2008, os pesqui
sadores argumentaram que mães desse gru
po específico eram capazes de ensinar esse 
comportamento complexo aos seus filhos. 

Mães chimpanzés também usam o apren
dizado social para transmitir conhecimento 
aos descendentes. Jovens fêmeas chimpan

zés do Parque Nacional Gombe, na Tanzânia, 
por exemplo, são muito mais habilidosas do 
que machos na fabricação de ferramentas 
para capturar cupins. Elas usam galhos ou 
caules longos para pescar o inseto, enquanto 
machos são mais propensos a participar de 
disputas para conseguir uma refeição. Em 
um estudo publicado em 2004, a pesquisa
dora Elizabeth Lonsdorf, então diretora do 
Lincoln Park Zoo, em Chicago, e seus colegas 
descobriram que fêmeas mais jovens passa
vam mais tempo com a mãe para aprender 
a técnica do que machos, que geralmente se 
concentravam em treinar e aperfeiçoar habili
dades para batalhas posteriores no intuito de 
dominar companheiros e conseguir alimento. 

A aprendizagem social pode ser uma gran
de vantagem para um grupo ou uma espécie, 
permit indo a transmissão de estratégias 
importantes para favorecer a sobrevivência. 
Alguns animais, no entanto, usam a consciên
cia social para obter ganhos pessoais e po
dem esconder informações de concorrentes 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



potenciais. Um grupo liderado pela psicóloga 
Federica Amici, da Universidade John Moores 
de Liverpool, na Inglaterra, treinou macacos-
prego, macacos de cauda longa e macacos-
aranha para abrir caixas e ganhar um alimento 
como recompensa. Quando soz inhos , os 
bichos abriam o recipiente para saciar a fome. 
Mas, na presença de um macaco dominante, 
os animais experientes - principalmente os 
da espécie de cauda longa - renunciavam ao 
deleite escondido, ignorando a caixa para não 
revelar o alimento ao adversário. 

Outras espécies podem enganar os com
panheiros, o que reforça o argumento de que 
esses animais têm um tipo de teoria da mente. 
Seja em um laboratório ou na natureza selva
gem, a Aphelocoma californica, uma espécie de 
pássaro comum nos Estados Unidos, muda o 
lugar onde armazena comida caso note muitas 
aves se aproximando. De fato, experimentos 
feitos em laboratório demonstram que esse 
animal transfere ou apenas finge mover de 
lugar um verme recém-capturado se achar que 
outro pássaro percebeu onde o alimento foi 
enterrado. O comportamento sugere alguma 

consciência do conhecimento alheio e sobre 
como proteger seus próprios interesses. "É 
surpreendente que espécies não primatas, 
de alguma maneira, sejam capazes de pensar 
dessa forma", diz a psicóloga Laurie Santos, 
da Universidade Yale. 

Pelo menos um dos cooperativos elefantes 
asiáticos do experimento feito por Plotnik 
também aprendeu como jogar no sistema 
social. A fêmea, chamada Neua Un, desco
briu que, em vez de puxar seu lado da corda, 
poderia simplesmente permanecer em cima 
dela para que não deslizasse, deixando o ou
tro elefante com todo o trabalho pesado. De 
vez em quando, ela movimentava a tromba 
para convencer seu parceiro de que estava 
se esforçando. 

Obviamente, inteligência social envolve 
mais do que saber como chamar a atenção 
de outro indivíduo ou ensinar habilidades 
e transmitir informações aos mais novos. 
Trata-se de algo mais profundo, que permite 
sentir empatia e tristeza - sem dúvida, é esta 
fibra quase indescritível que nos entrelaça. Ela 
está ligada ao bem-estar emocional e, como 
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mostram novos estudos sobre longevidade, 
essas ricas conexões sociais também são 
importantes para a saúde física. Apesar de 
não ser possível perguntar diretamente aos 
animais o que pensam e como se sentem em 
relação aos outros, podemos compreendê-los 
melhor por meio de "pistas" . 

PLANEJAR O FUTURO 
Em um artigo publicado em 2010, o psicólogo 
James Anderson e seus colegas da Universida
de de Stirling, na Escócia, descreveram ima
gens de um grupo de chimpanzés que viviam 
próximos ao safari Blair Drummond e Adven-
ture Park. O vídeo mostrava a reação de uma 
fêmea adulta, Rosie, e de seus companheiros, 
à morte da mãe idosa. Rosie comia pouco, não 
dormia profundamente nem mostrava muita 
energia como de costume durante algumas 
semanas depois da morte da mãe, sugerindo 
que passava por um período de luto. Outros 
primatas, como gorilas do Virunga National 
Park da República Democrática do Congo, 
exibiram padrões similares depois da morte 
do pai ou do parceiro. 

Sofrimento não é a única emoção complexa 
observada em animais. O psicólogo Frans B. 
M. de Waal e seus colegas da Universidade 
Emory mostraram que chimpanzés preferem 
ações que também favorecem seus compa
nheiros àquelas que trazem apenas benefícios 
próprios, o que indica altruísmo - uma qua
lidade social que se acreditava exclusiva de 
seres humanos. 

A inteligência social, distinta e intrincada 
como é, não pode ser facilmente separada de 
outras formas de inteligência, como a capaci
dade de resolver problemas ou de conhecer o 
mundo. Por exemplo, a espécie de pássaro 
Aphelocoma californica, conhecida por transfe
rir seu estoque de alimentos de lugar, pratica 
atos sociais e antissociais. "Além disso, a ave 
utiliza mecanismos sofisticados da memória 
para calcular a necessidade de alimentos no 
futuro", observa Lefebvre. Embora seja neces
sário considerar diversos aspectos em relação 
à inteligência coletiva, as habilidades sociais 
- muitas vezes desvalorizadas - fazem toda a 
diferença. De fato, quanto mais conhecemos os 
animais, mais próximos deles parecemos. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 243, p. 54-61, abr. 2013.




