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O fato de que um mero cavalo pudesse 
ludibriar tão completamente os intelectuais da 
época gerou um abandono completo da pesquisa 
sobre a inteligência animal. O psicólogo britâni
co George J. Romanes, em seu livro de 1888 A 
inteligência animal, definiu critérios tão pouco 
exigentes que até mesmo os mariscos poderiam 
ser considerados racionais, “na medida em que 
uma ostra aprende com a experiência individual. 
Ele propunha que, se o instinto não explica o 
comportamento, a razão deve explicar.

Em consequência do incidente de “Hans”, a 
escola behaviorista de psicologia veio a dominar 
os experimentos em comportamento animal no 
mundo anglo-saxão. Essa perspectiva reacionária 
negava a existência do instinto, da consciência, 
do pensamento e do livre-arbítrio, não somente 
nos animais mas também nos seres humanos. 
Conforme afirmação tipicamente radical do fun
dador do behaviorismo, o psicólogo americano 
John B. Watson, “o conceito de consciência 
não é útil nem claro... a crença na existência da 
consciência remonta aos tempos ancestrais da 
superstição e da magia”.

Para Watson, todo comportamento humano 
e animal resulta de algum tipo de condiciona
mento - incluindo a respiração e a circulação 
sanguínea. De seu ponto de vista, os humanos 
não chegam defato a pensar, embora com treina

mento apropriado possam dar forma a “hábitos 
verbais” altamente racionais. Watson acreditava 
que, na ausência de palavras, os animais não 
poderiam jamais chegar a raciocinar. Compor
tamentos instintivos de cada espécie, como por 
exemplo a construção de ninhos pelos pássaros, 
seriam exclusivamente o resultado da anatomia 
característica da espécie, do hábitat ocupado 
pela população e das experiências individuais 
mais comuns.

Ao contrário do que pensava Romanes, o 
behaviorista acreditava que até mesmo o apren
dizado de novos comportamentos poderia ser to
talmente automático, sem exigir do "aluno” uma 
real compreensão. O condicionamento clássico 
nada mais é que a associação entre um com
portamento reflexo inato e um novo estímulo. 
Assim, é possível ensinar a um cão que um sino 
ou uma luz acesa significam comida. A outra for
ma de aprendizado segundo os behavioristas-o 
condicionamento operante - requer apenas que 
os animais descubram portentativa e erro quais 
de seus movimentos resultam em recompensa, 
e que usem esses dados para construir novos 
padrões comportamentais. Em ambos os casos, 
nenhuma compreensão verdadeira é necessária. 
Nem mesmo a descoberta subsequente de pro
gramas de aprendizagem espécie-específicos 
(iniciados e controlados pelo instinto) conseguiu
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alterar essa visão dos animais como máquinas 
de aprendizagem passiva.

O tabu behaviorista foi persistente e só co
meçou a sererodido com a publicação em 1976 
de The question of animal awareness (A questão 
da consciência animal), o provocativo e con
troverso livro de Donald R. Griffin. De fato, nos 
espantamos inicialmente que alguém com as 
credenciais científicas de Griffin se arriscasse a 
levantar essa questão academicamente perigosa. 
Com Animal thinking, de 1984, e Animal minds, 
de 1992, o autor ampliou seus argumentos. Com 
otempo, a reação ultrajada dos estudiosos mais 
conservadores deu lugar a ceticismo misturado 
com interesse.

Sabe-se hoje que as rotinas complexas de 
construção de ninhos por pássaros e insetos são 
parcial ou inteiramente inatas: aves criadas em 
isolamento completo são perfeitamente capazes 
de selecionar lugares e material apropriado para 
a nidificação, construindo ninhos idênticos aos 
dos pássaros livres.

E o aprendizado também pode ser automáti
co. Na verdade, o condicionamento parece envol
ver uma capacidade complexa e inata de cálculo 
de probabilidades que considera as chances de 
que um estímulo em particular determine ou não 
o aparecimento de um sinal inato.

Muitos dos exemplos mais famosos de racio
cínio animal, tais como o surto de roubo de nata 
pelos chapins-azuis na Inglaterra na década de 
30, podem não ser o que parecem. Quando o leite 
era entregue bem cedo pela manhã, uma camada 
de creme formava-se no alto dos frascos. Os 
chapins-azuis removiam o tampão de papel lami
nado e provavam a nata. A ideia atraente de que 
algum pássaro meticuloso tenha desenvolvido 
esse estratagema e ensinado aos amigos ignora 
a história natural da espécie: os chapins ganham 
a vida perfurando a casca de árvores à procura de 
larvas de insetos. Talvez o primeiro chapim-azul a 
recolher nata fosse extraordinariamente estúpido 
em vez de incrivelmente brilhante, confundindo 
um frasco de leite com um tronco de árvore.

Outro exemplo comum é a coleta de cupins 
entre chimpanzés. Os adultos ocasionalmen
te removem as folhas de galhos longos para 
introduzi-los em buracos de cupinzeiros. Quando 
retiram o galho, comem os cupins que aderem a 
ele. Fotografias desse comportamento mostram 
um chimpanzé mais novo que parece estudar o

comportamento antes de tentar realizá-lo. Mas 
as observações de chimpanzés em laboratório 
revelam que esses animais em geral são obce
cados com a inserção de objetos longos e finos 
em orifícios - lápis em tomadas elétricas, por 
exemplo. Assim como no caso dos chapins, o 
comportamento parece ser inato, e somente o 
aprendizado do lugar apropriado para “pescar” 
precisa ser condicionado.

Para inferir que um animal consiga pensar é 
preciso conhecer a história natural e as tendên
cias comportamentais inatas da espécie, assim 
como a história individual do animal. Só assim 
pode-se chegar a excluir tanto o instinto quanto 
o condicionamento como fonte de um novo 
comportamento. Antes do renascimento do 
interesse sobre o pensamento animal, alguns 
estudos controversos sugeriram que em certas 
circunstâncias os animais podem planejar suas 
ações com boa antecedência.

Em 1914, o psicólogo alemão Wolfgang 
Köhler trabalhava com primatas em cativeiro nas 
Ilhas Canárias. Sua rotina consistia em apresentar 
problemas novos a seus chimpanzés; frequente
mente os resultados alcançados sugeriam racio
cínio em lugar de tentativa e erro. Por exemplo: 
quando Köhler pendurou pela primeira vez um 
cacho de bananas a uma altura inacessível, o 
chimpanzé que participava do estudo deu alguns 
pulos infrutíferos, e então recolheu-se amuado a 
um canto da sala. Depois de algum tempo olhou 
novamente para as bananas, em seguida para 
uma grande área ao ar livre onde se encontra
vam objetos com que normalmente brincava, 
olhou para as frutas outra vez, então mirou um
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Testes bem controlados de planejamento em 
animais, formulados para evitar tais problemas, 
foram executados por Edward C. Tolman, nos 
anos 40. Tolman permitia que um rato explorasse 
um labirinto sem nenhum reforço diferencial - 
uma galeria em forma de “T”, por exemplo, com a 
mesma recompensa alimentar na extremidade de 
cada corredor. No entanto, algo que o animal não 
precisava aprender, nem havia sido previamente 
treinado para aprender, era diferente em cada 
extremidade. Em um caso, o corredor esquerdo 
terminava em uma caixa escura e estreita - que 
os ratos tendem a preferir-, enquanto o direito 
acabava em outra larga e branca. Um dia depois 
o animal era colocado em uma caixa distinta das 
primeiras, porém escura e estreita, e submetido a 
um choque elétrico. No dia seguinte, voltava ao 
labirinto original. A teoria de condicionamento 
prediz que o rato, não havendo sido treinado para 
qualquer comportamento específico no labirinto, 
deveria explorar o ambiente de forma aleatória. 
Alternativamente, o animal poderia ter aprendido 
a localização do local preferido, a caixa escura e 
estreita à esquerda. No entanto, Tolman verificou 
que ele sempre se dirigia à caixa branca e larga 
no final do corredor direito.

Tolman concluiu que o rato havia usado duas 
experiências independentes e aparentemente não 
relacionadas entre si para planejar suas ações 
no terceiro dia. Ele denominou esse plano de 
“mapa cognitivo”. No caso dos chimpanzés de 
Köhler, essa perspectiva sugere que mesmo tendo 
experiência prévia com caixas, a capacidade de 
empilhá-las para pegar as bananas sem nenhum 
processo aparente de tentativa e erro deve re
querer considerável dose de raciocínio, capaz de 
associar o conhecimento do que se pode fazer 
com as caixas à informação sobre a palatabilidade 
das bananas. Na ausência de condicionamento 
por tentativa e erro, é necessário supor que os 
chimpanzés conceberam e executaram um plano 
simples. Em seu nível mais básico, isso seria uma 
evidência direta de raciocínio animal.

Os mais céticos, porém, encontraram expli
cações complexas para os resultados de Tolman. 
Um deles argumentou que os ratos têm medo 
de labirintos; na verdade, a remoção do rato ao 
alcançar uma das caixas nas extremidades do 
labirinto funcionaria como recompensa capaz 
de provocar aprendizado. Quando devolvido ao 
labirinto no terceiro dia, ele saberia que para sair

brinquedo específico (uma caixa), e finalmente 
arrastou a caixa para debaixo do cacho, subiu no 
seu topo e com um pulo agarrou seu prêmio.

Em variações do experimento as bananas fo
ram posicionadas ainda mais alto, e os mesmos 
lampejos de entendimento aparentemente re
pentinos foram observados envolvendo soluções 
distintas, como o empilhamento de várias caixas, 
a junção de múltiplos gravetos para formar uma 
vara longa o suficiente para derrubar as bananas, 
ou uma combinação dessas estratégias. As 
críticas ao trabalho de Köhler focalizaram dois 
pontos importantes: a experiência prévia dos 
animais capturados na natureza era desconhe
cida (e portanto eles poderiam simplesmente 
estar se lembrando de soluções já aprendidas), 
e chimpanzés criados em laboratório esponta
neamente empilham caixas e constroem varas 
com gravetos menores.
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dali seria necessário dirigir-se à caixa de onde 
havia sido previamente removido. E esta, por 
acaso, poderia ter sido a caixa branca.

Embora existam boas evidências da exis
tência de mapas cognitivos em criaturas tão 
distintas filogeneticamente quanto abelhas 
domésticas e aranhas saltadoras, as pesquisas 
sobre pensamento animal concentraram-se em 
aves e primatas. Vários especialistas estudam 
a aparente capacidade de alguns animais de 
formar conceitos. As notáveis habilidades do 
famoso papagaio Alex, estudadas por Irene M. 
Pepperberg, fornecem um exemplo claro (veja 
artigo na pág. 48). Outra vertente, envolvendo 
pombos, foi pioneiramente descrita por Richard 
J. Herrnstein, falecido 1994, mais conhecido 
como coautor da curva de Bell. Sua técnica 
consistia em expor pombos criados em labora
tório a imagens, parte delas de árvores, peixes, 
ou folhas. As aves eram recompensadas com 
alimento sempre que bicassem a que contivesse 
essas figuras. O aprendizado era inicialmente 
lento, até que por fim as aves pareciam compre
ender o que havia em comum entre as imagens 
recompensadas. Em alguns casos, os pombos 
recorriam à memorização de conjuntos inteiros, 
revelando capacidade impressionante para re
cordar. No entanto, na maioria das vezes, eles de 
fato aprendiam a buscar o objeto, demonstrando 
seu conhecimento ao responder corretamente 
a novas imagens.

Devido à imensa variação entre possíveis 
exemplos, um conceito tal como “árvore” é difícil

de formular. Não há nenhuma lista contendo to
dos os atributos necessários suficientes, porque 
nós (assim como os pombos) somos capazes de 
reconhecer árvores com e sem troncos centrais, 
com e sem ramificações laterais, de perto ou 
de longe, isoladas ou em grupo, com o verde 
característico ou com o avermelhado outonal, e 
assim por diante. Para humanos (e talvez para 
pássaros), um conceito inclui uma lista de pro
priedades que individualmente têm probabilida
de preditiva: folhas, por exemplo, são altamente 
correlacionadas com árvores, mas extensões 
finas e longas também se associam, ainda que 
com menor probabilidade, ao mesmo conceito. 
Uma árvore é portanto todo objeto que tenha 
uma “quantidade suficiente” dessas proprieda
des individuais, alta o suficiente para postes de 
luz e antenas de televisão. Vários filósofos cos
tumavam aceitar a formação de conceitos como 
um sinal inequívoco de raciocínio; confrontados 
com os resultados obtidos em pombos, alguns 
estudiosos desistiram desse critério.

MAPAS MENTAIS
Muitos pássaros formulam e usam mapas 
mentais das áreas que habitam. A habilidade 
de planejar uma nova rota rumo a uma localiza
ção familiar é frequentemente citada como um 
exemplo literal de mapa cognitivo. Ainda que 
muitos tenham mapas locais das áreas em que 
vivem, poucos são tão espetaculares quanto os 
do pássaro-de-mel africano, que se alimenta de 
cera e larvas de abelhas.
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Esse pássaro estabeleceu um relacionamento 
simbiótico com o homem e com o texugo, um 
animal inteligente e muito atraído pelo mel. Ele 
localiza um potencial agente para abrir a col
meia - texugo ou humano - e tenta “recrutá-lo” 
através de comportamentos altamente visíveis e 
audíveis. Um dos sinais mais comuns emitidos 
é um piado onomatopaico semelhante ao som 
da casca de uma árvore se rompendo. Tendo 
atraído a atenção de um ajudante adequado, o 
pássaro-de-mel faz voos curtos em direção ao seu 
alvo, e novamente emite seu piado característico; 
se o ajudante não o seguir, o pássaro retorna e 
tenta novamente, desta vez com um voo mais 
curto e piados ainda mais fortes. Uma vez perto 
da colmeia - geralmente a cerca de 500 metros 
do local onde se iniciou o comportamento com
plexo - o pássaro-de-mel espera que o texugo ou 
ser humano a encontrem e abram para retirar o 
mel. Quando o ajudante vai embora, o pássaro 
finalmente dedica-se a devorar as larvas e a cera. 
Numerosos experimentos demonstraram que 
os guias-de-mel conhecem a posição de diversas 
colmeias, mas normalmente guiam seus cúmpli
ces para a mais próxima, por uma rota tão direta 
quanto possível.

Flexibilidade no uso de comportamentos 
inatos também pode ser evidência de raciocínio 
simples. Dois grupos de pássaros que fazem 
ninhos na terra, da família das batuíras, usam 
diversas “estratégias” para direcionar potenciais 
predadores para longe de seus ovos. Em uma 
delas, o pássaro deixa o ninho e move-se furti
vamente até uma posição afastada, para onde 
tenta com alvoroço atrair a atenção do predador. 
O conjunto de comportamentos possíveis varia

desde piados simples, emitidos de pontos parti
cularmente visíveis, até uma simulação complexa 
de pássaro com a asa quebrada. Há inclusive uma 
imitação de roedor altamente realística em que o 
pássaro se arrasta vigorosamente pelos arbustos 
realizando vocalizações semelhantes às de um 
camundongo. Cada espécie tem também um 
grupo separado de piados de alerta, utilizados 
para impedir que animais inofensivos como os 
cervos tropecem no ninho.

Os relatos disponíveis sugerem que a de
cisão de se afastar do ninho para executar o 
comportamento, assim como a escolha da ro
tina específica a ser desempenhada, se adequa 
ao grau da ameaça representada pelo predator. 
Carolyn Ristau, pesquisadora da Universidade 
Columbia, testou esta suposta habilidade de 
calibrar os comportamentos de acordo com o 
tipo de ameaça, fazendo com que humanos vis
tosamente vestidos caminhassem em linha reta 
perto dos ninhos de batuíra. Alguns deles eram 
instruídos a realizar uma varredura cuidadosa 
do terreno e outros recebiam instruções para 
não prestar atenção ao chão. Com o tempo, as 
batuíras começaram a distinguir os caçadores 
em potencial entre os humanos aparentemente 
inofensivos: executavam suas elaboradas rotinas 
comportamentais para o primeiro grupo, mas já 
não se incomodavam nem mesmo em sair do 
ninho para o segundo. Diante da habilidade de 
julgar qual resposta inata deve ser selecionada, 
parece evidente que ao menos algum grau de 
compreensão deva existir neste caso.

Dois casos bem conhecidos deforrageamen- 
to (busca de alimentos) incomum em pássaros 
também sugerem habilidade de planejamento.
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Um envolve as garças-verdes, aves que capturam 
peixes usando estratégias distintas (suposta
mente inatas). Ocasionalmente, algumas garças 
podem ser observadas realizando a pesca com 
isca. Lançam um pedaço de alimento ou um 
graveto na água e, quando um peixe vem à tona 
para investigar, a garça o agarra. A pesca com isca 
foi observada em pontos dispersos nos Estados 
Unidos e no Japão. O comportamento surge 
espontaneamente, não parece propagar-se para 
outras aves da espécie (exceto no Japão), e então 
desaparece. Dado o contraste entre a elevada 
taxa de sucesso da técnica e a extrema raridade 
de seu uso, é improvável que a pesca com isca 
seja geneticamente programada; ao contrário, o 
truque parece ser inventado independentemente 
por muitas garças diferentes.

Um estudo mais controlado sobre a onto- 
gênese de novas técnicas de forrageamento foi 
executado por Bernd Heinrich, da Universidade 
de Vermont. Ele manteve em um viveiro cinco 
corvos nascidos no laboratório onde pôde 
controlar quais oportunidades de aprendizado 
estiveram disponíveis para os pássaros ao longo 
de sua vida. O teste utilizava pedaços de carne 
penduradas por cordas atadas aos poleiros dos 
corvos. As cordas eram bastante longas, não 
permitindo que pudessem alcançar a carne 
simplesmente se abaixando. As aves tentaram 
capturar o alimento em pleno voo, mas a carne 
estava fortemente presa às cordas e a estratégia 
invariavelmente falhava. Depois de repetidas 
tentativas fracassadas, os corvos passaram a 
ignorar o alimento.

REALCE LOCAL
Seis horas depois do início do teste, um corvo 
repentinamente resolveu o problema: alcançou a 
corda abaixo de si com o bico, puxou para cima o 
pedaço da corda que podia controlar, prendeu-a 
com suas garras, alcançou e prendeu novamente 
a corda formando uma pilha, e repetiu a operação 
até içar por completo a carne. Assim como no 
caso dos chimpanzés de Köhler, não foi observa
da nenhuma evidência de tentativa e erro.

Após vários dias, um segundo corvo tam
bém resolveu o problema. Embora tivesse tido 
a oportunidade de observar as tentativas bem- 
sucedidas do primeiro pássaro, esse indivíduo 
puxou para cima a corda e a prendeu com as 
garras ao longo do poleiro, formando uma linha

com a corda em vez de uma pilha. A solução de 
um terceiro pássaro consistiu em dar laços da 
corda ao redor da vara. E houve um corvo que 
nunca resolveu o problema; curiosamente, ele 
também não aprendeu que voar para longe com 
a carne sempre levava a um súbito e desagradável 
repelão ao esgotar-se a extensão da corda.

A primeira vista, é surpreendente que os cor
vos não tenham se mostrado capazes de aprender 
uns com os outros, tendo pelo contrário desen
volvido soluções independentes entre si. Na ver
dade, existem poucas evidências de aprendizado 
observacional em animais não primatas. A grande 
parte (mas não tudo) do que os investigadores 
inicialmente supuseram ser aquisição observacio
nal de uma técnica revelou-se, afinal, apenas um 
“realce local”: em lugar de aprender como outros
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indivíduos colhem o alimento, aprender apenas 
onde estes se congregam.

Como entusiastas de longa data do gato e do 
cão, nós éramos originalmente tão céticos quan
to muitos leitores a respeito da ideia de que os 
animais raramente aprendem a copiar comporta
mentos. Um gato, por exemplo, que alcança uma 
maçaneta para obter ajuda para sair do quarto 
parece imitar parte do comportamento humano 
associado à abertura da porta. Na verdade, entre
tanto, verifica-se que os estiramentos verticais são 
parte do comportamento inato de solicitação em 
felinos. Se existe raciocínio do gato neste caso, 
seria na iniciativa de realizar o comportamento 
de solicitação junto à porta quando desejasse sair. 
Este exemplo, como muitos outros envolvendo 
cópia ostensiva, é uma aplicação inteligente de 
um comportamento inato ou condicionado a uma 
situação nova, através do realce local.

Uma conduta que animais inteligentes pa
recem compartilhar é o jogo, definido como a 
execução enérgica de comportamentos aparente
mente sem sentido que observadores humanos 
subjetivamente consideram brincadeiras. Polvos, 
por exemplo, lançam jatos d’água em objetos 
flutuantes. Papagaios nadam de costas e fazem 
bolas de neve. Golfinhos e baleias saltam no ar 
sem nenhuma razão óbvia e perseguem objetos 
na superfície. Corvos lançam pedras uns para os 
outros em pleno ar e deslizam repetidamente 
ladeira abaixo em morros cobertos de neve. E

os primatas são famosos por se pendurarem de 
cabeça para baixo em galhos sobre córregos para 
espirrar água ruidosamente, ou por cobrirem seus 
olhos com uma folha para brincar de cabra-cega 
no topo das árvores. Embora não possamos saber 
o que se passa na mente dessas criaturas, mesmo 
o observador mais criterioso deve questionar se 
não está diante de animais inteligentes e ente
diados injetando alguma diversão em sua vida.

Um importante aspecto da lógica é a habilida
de de reconhecer e atuar sobre as relações entre 
objetos e indivíduos. Talvez o primeiro exemplo 
bem documentado de quanto os animais sabem 
uns dos outros seja o trabalho de Robert M. 
Seyfarth e Dorothy L. Cheney em macacos-verdes- 
africanos. As interações de dominância já haviam 
sugerido que cada animal desses compreende 
a posição dos outros na hierarquia do bando. 
Seyfarth e Cheney executaram experiências en
genhosas para investigar melhor o que cada 
indivíduo sabe. Eles descobriram que os macacos 
também se mantêm a par dos filhotes e do status 
social de suas mães. Quando os investigadores 
expunham o bando a gravações das vocalizações 
aflitas de um fi lhote, sua mãe olhava diretamente 
para o alto-falante escondido, enquanto todas as 
fêmeas restantes olhavam para a mãe.

As operações lógicas que permitem o com
portamento específico de macacos-verdes são 
essenciais às interações sociais do grupo. Os 
estudos de Frans B. M. de Waal, primatologista da
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Universidade Emoryde Atlanta, sobre as intrinca
das manobras sociais observadas em grupos de 
chimpanzés em cativeiro demonstraram como 
esse tipo de conhecimento pode ser utilizado. 
Mais dramáticas, porém, são suas descrições do 
uso da mentira entre os chimpanzés, anterior
mente relatado em animais livres na Natureza 
por Jane Goodall.

O mestre da dissimulação em um dos ban
dos observados por Frans de Waal era o macho 
de hierarquia inferior chamado Dandy. Geral
mente os machos dominantes (denominados 
alfa) não permitem que outros machos copu
lem com as fêmeas. Dandy e sua amiga favorita 
encontravam-se como que por acaso atrás das 
rochas ou dos arbustos. O desaparecimento 
simultâneo de uma fêmea e de um macho de 
hierarquia inferior geralmente provoca suspeita 
nos machos-alfa, mas Dandy e sua namorada 
escolhiam pontos de encontro que escondiam 
apenas a parte inferior do corpo deles. O ardil 
permitia que copulassem enquanto fingiam 
coletar alimentos, e a fêmea chegava mesmo a 
suprimir os gritos e gemidos que normalmente 
acompanham o coito dos chimpanzés.

LÓGICA SOCIAL
Dandy também tirava vantagem de distrações 
ocasionais dos machos-alfa para copular, ou as 
provocava ele mesmo: uma vez, correu para a 
frente da jaula e começou a gritar em direção a 
todos os humanos que passavam. Os alfas se 
apressaram para ver o que acontecia, e Dandy 
escapou no meio da confusão para copular. Em 
outra ocasião, ele percebeu que outro macho de 
hierarquia inferior cortejava sua fêmea favorita. 
Em lugar de demonstrar irritação - que seria a 
resposta típica na situação - Dandy foi em busca 
do alfa mais próximo e deixou que este lidasse 
com o transgressor.

Esses e muitos outros exemplos em que 
Dandy utilizou a lógica social de modo hábil im
plicam uma habilidade de pensar e planejar - e 
até mesmo tramar-em um nível impressionante. 
Combinados a muitas outras observações de 
chimpanzés selvagens e em cativeiros seminatu- 
rais mais controlados, esses exemplos sugerem 
fortemente uma continuidade evolutiva da habi
lidade de analisar situações e imaginar soluções. 
Na ausência de palavras, as operações mentais 
envolvidas nessa habilidade devem ser necessa

riamente pictóricas; certamente a língua permite 
à nossa espécie conceber planos muito mais 
elaborados, sem falar de fantasias e autoilusões.

A linguagem tem desempenhado um papel 
dominante nas discussões sobre pensamento e 
consciência. Alguns filósofos chegam a afirmar 
que a língua é única e essencialmente humana, 
criação de um intelecto consciente, ferramenta 
necessária ao planejamento e pensamento. A des
coberta de linguagens simbólicas dos macacos- 
verdes às abelhas domésticas foi uma lição de 
humildade; as evidências quase avassaladoras 
de planejamento não verbal têm restringido 
ainda mais a autoridade de tais generalizações 
arrebatadoras. Mas nada murchou tanto a so
berba humana quanto a descoberta de que o 
reconhecimento de consoantes, o processamento 
da língua e mesmo a gramática são em grande 
parte habilidades inatas.

Nossa posição única enquanto espécie parece 
depender de uma especialização genética não 
muito mais elaborada que a que confere o poder 
de eco-locação aos morcegos. No entanto, a 
língua adicionou à habilidade filogeneticamente 
difundida de raciocinar e planejar uma capacidade 
evolutivamente nova de elaboração, comunicação 
e coordenação capaz de catapultar nossa espécie 
a uma posição de espantoso potencial intelectual. 
Quando observamos a fauna fascinante com que 
compartilhamos o planeta, devemos nos lembrar 
de que, se não fosse a lógica errática da evolução, 
nossa espécie seria apenas outra variedade de 
primata desarticulado e conspirador. n«c
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Caixa de texto
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, n. 39, p. 10-19, 2013, Especial animais.




