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SOBRE A HISTÓRIA DO ESTUDO 
DO COMPORTAMENTO ANIMAL

Luís Vicente

As minhas incursões na disciplina de História do Pensamento 
Biológico começaram há anos com um desafio do Prof. Carlos Almaça 
para que introduzisse no programa um bloco de aulas sobre a história 
do estudo do comportamento animal que eu ministraria. Mais tarde 
sugeriu-me que escrevesse sobre o assunto, o que, por uma ou outra 
razão, nunca veio a acontecer. Assim, nesta homenagem ao saudoso 
amigo e mestre, será este tema que finalmente abordarei por escrito, 
respondendo assim à sua proposta.

Resumo

Professor Carlos Almaça (1934-2010) - Estado da Arte em Áreas Científicas do Seu Interesse. 
Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Lisboa, 2014, pp. 121-160.

Abstract

My forays into the discipline of History of Biological Thought 
began years ago with a challenge of Prof. Carlos Almaça to introduce, 
in the program, a block of lessons on the history of the study of animal 
behaviour, lectured by me. Later he suggested I  should write about this 
topic, which, for a reason or another, never came to pass. So, in this 
tribute to my late friend and master, I will finally discuss this theme, 
thus fulfilling his proposal. 
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Porque está aquele animal a fazer aquilo? É a questão fundamental que 
se coloca aos estudiosos do comportamento. O comportamento é uma das 
manifestações mais importantes da vida animal. É a ponte entre os aspectos 
moleculares e fisiológicos da Biologia e o aspecto ecológico – é o elo entre 
organismos e ambiente, entre o sistema nervoso e o ecossistema. Pode dizer-
-se que o comportamento é a propriedade do organismo interagir com o seu 
ambiente.

Nenhuma disciplina científica é estanque, ou sobrevive isolada. Não é 
independente, nem da sociedade onde se desenvolve, nem das outras áreas 
científicas, nem sequer da história dos homens. A Ciência, quer considerada 
como um todo, quer cada uma das suas divisões taxonómicas, vive em 
permanente diálogo e interacção com o “meio” e com o passado, e determina 
o futuro.

Em grande parte, a tese que configura este texto é que a pressão social é o 
constrangimento determinante que tende a configurar a Ciência. Neste sentido 
e na área do comportamento animal, ambientes sociais mais conservadores 
sobrevalorizam o determinismo genético, enquanto sociedades em mudança 
se preocupam mais com o que pode ser adquirido por pressão social. Aliás, é 
este o debate epistemológico de toda a história da filosofia ocidental – inatismo 
versus construtivismo. Veremos como e porquê.

O comportamento animal, interagindo e servindo-se de outros campos 
científicos dentro e fora da Biologia, é ele próprio uma área da Biologia.

Entre finais do séc. XIX e inícios do séc. XX começam a delinear-se duas 
escolas que abordam diferentemente o estudo do comportamento animal. 
A perspectiva dita “etológica”, de tradição naturalista e que se preocupa 
fundamentalmente com o estudo comparado do comportamento animal na 
natureza, em particular na sua vertente pressupostamente hereditária, e a 
perspectiva da chamada “psicologia experimental” que se dedica a estudos 
laboratoriais de comportamento animal, centrando-se sobretudo em questões 
relacionadas com a aprendizagem.

Mais recentemente, o desenvolvimento da Etologia com a integração de 
novos conhecimentos e ferramentas, principalmente das áreas da ecologia e 
da genética, levou a que muitos autores considerassem a existência de um 
salto qualitativo na abordagem do comportamento animal, permitindo-         
-se considerar um novo domínio científico que inicialmente denominaram 

O QUE É O COMPORTAMENTO ANIMAL?

Luís Vicente
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O comportamento dos animais é uma curiosidade antiga. Era uma questão 
de sobrevivência possuir conhecimentos fiáveis sobre o comportamento dos 
animais que poderiam constituir uma ameaça, ou sobre os hábitos dos que 
se caçavam ou pescavam, ou ainda sobre os que se mantinham em rebanhos. 
Nas pinturas rupestres de Altamira (de 30000 aC a 12000 aC) e de Lascaux (de 
15000 aC a 10000 aC) essa curiosidade é já patente.

Depois, nos textos de Heródoto (484-425 aC), no Fédon de Platão (428-
347 aC), na História dos Animais de Aristóteles (384-322 aC), na História 
Natural de Plínio o Antigo (23-79), nos textos de Plutarco (46-125) e de Galeno 
(131-201), ou já na Idade Média, no Livro dos Animais de Al-Jahiz (780-869), 
nos escritos de Avicena (980-1037) e de Averróis (1126-1198), na majestosa 
obra De Arte Venandi Cum Avibus de Frederico II von Hohenstaufen (1194-
1250) ou em De Animalibus de Alberto Magno (1193-1280) são evidenciados 
interessantes conhecimentos sobre comportamento animal. No Renascimento, 
com a Histoire Naturelle des Estranges Poissons Marins (1551) e também com 
a Histoire de la Nature des Oiseaux (1555), ambas de Pierre Belon (1517-
1564), com os textos ictiológicos de Guillaume Rondelet (1507-1566), com 
a Historia Animalium de Konrad Gesner (1515-1565), ainda com os escritos 
do fundador da zoologia moderna John Ray (1627-1705) ou também com as 
observações sobre o comportamento dos morcegos de Lazzaro Spallanzani 
(1729-1799), esses conhecimentos começam a sistematizar-se e a adquirir 
identidade científica.

Com efeito, será a partir do Renascimento que as ciências da natureza 
iniciam o seu processo de independência. A “História Natural” (denominação 
corrente nos séculos XVIII e XIX) tinha um carácter fundamentalmente 
descritivo, de acumulação e estruturação de informação. Os naturalistas 
ocidentais dedicavam-se à descrição das floras e faunas dos seus próprios 
países e das terras que iam sendo descobertas e colonizadas. Acumulado um 
razoável conhecimento da diversidade biológica do Planeta, colocavam-se 
importantes desafios aos naturalistas. Os dados careciam de compreensão e a 
colheita de dados passaria progressivamente a ter como objectivo a resolução 

ATÉ AO RENASCIMENTO

Sobre a História do Estudo do Comportamento Animal

“eco-etologia” e posteriormente “ecologia comportamental”. Outros, com 
referências nas ciências cognitivas, vieram também a fundar um novo domínio 
de síntese entre estas e a Etologia, que denominaram “Etologia Cognitiva”.



124

de problemas determinados. Terá sido este o grande salto qualitativo das 
Ciências da Vida no Ocidente: a passagem de uma perspectiva descritiva a 
uma perspectiva interpretativa.

Naturalmente, a reflexão sobre os conhecimentos acumulados começou 
a gerar problemas. Refira-se que em Ciência um problema (no sentido de 
Khun) pode ser despoletado por observações anteriores, mas também pela 
tomada de consciência de lacunas num determinado conhecimento. Por 
exemplo, o estudo da distribuição geográfica de uma certa espécie levanta 
o problema da causalidade dessa mesma distribuição. O teste às hipóteses 
geradas pela formulação de um modelo sobre a origem monofilética de um 
determinado grupo leva o naturalista a procurar características de particular 
significado filogenético nas espécies do grupo que estuda. Em resumo, um 
problema científico pode ser definido como a diferença entre o que se sabe e o 
que se deseja ou necessita de saber, ou seja, o interesse dum problema é função 
da própria dissemelhança entre o conhecido e o desconhecido.

É sempre reducionista tentar explicar as origens de uma dada corrente 
de pensamento ou de uma determinada área científica por um ou poucos 
acontecimentos que cronologicamente as antecederam. Os antecedentes 
históricos são sempre diversos e multifacetados, pois é a conjugação e a 
interacção entre fenómenos sociais, pensamentos filosóficos, actos políticos, 
etc., que determina a evolução do pensamento.

Já com Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon (1707-1788), e a 
publicação dos primeiros volumes da sua História Natural em 1749, a 
abordagem naturalista ao comportamento dos animais começara a tomar 
forma.

Mas, ao falar-se da história recente do pensamento científico na área do 
comportamento animal deverão referir-se, entre outras influências próximas, 
as de quatro grandes pensadores: Lamarck, Darwin, Marx e Freud.

Em 1793, em pleno tumulto revolucionário, o Muséum National 
d’Histoire Naturelle de Paris vê a luz do dia. Lamarck (1744-1829), reconhecido 
botânico, escolhe a cadeira… des animaux sans vertèbres... zoologie des insectes, 
vers et animaux microscopiques. É de salientar que Lamarck foi um destacado 
revolucionário que aderiu com entusiasmo à Revolução Francesa, tendo 

O PARADIGMA CONCEPTUAL NA ABORDAGEM HISTÓRICA 
E AS FONTES IDEOLÓGICAS

Luís Vicente
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militado no Clube dos Jacobinos, o mais radical dos grupos políticos nesse 
tempo.

Lamarck apresenta pela primeira vez em 1800 a sua teoria sobre a 
transformação das espécies no seu Discours d’ouverture du cours de l’an VIII (do 
calendário revolucionário). Para o professor do Muséum “... foram os hábitos, 
a maneira de viver e todas as circunstâncias influentes que, com o tempo, 
constituíram a forma do corpo e das partes dos animais. Com novas formas, 
novas faculdades foram adquiridas, e, pouco a pouco, a natureza chegou ao 
estado em que nós a vemos actualmente.”

Lamarck expõe a sua teoria do transformismo na sua obra Philosophie 
Zoologique, obra fundadora da Biologia publicada em 1809. Aqui está 
omnipresente a ideia do comportamento como motor de evolução e é 
apresentado o conceito de estímulo externo como desencadeador do 
comportamento.

Cinquenta anos depois, em 24 de Novembro de 1859 Charles Darwin 
(1809-1882) publica On the Origin of Species, onde expõe a ideia de evolução 
por selecção natural que partilhava com Alfred Russell Wallace e, em 1872, 
publica The Expression of the Emotions in Man and Animals, uma abordagem 
científica e sistemática do comportamento animal e humano do ponto de vista 
da Biologia Evolutiva (abordagem essa, aliás, já esboçada no capítulo 8 do seu 
livro On the Origin of Species).

Para Darwin, dado que os humanos evoluíram a partir de outros 
animais, a mente humana apenas difere em complexidade da daqueles (Lei da 
Continuidade). É nesta abordagem das raízes do comportamento humano que 
Darwin postula a continuidade intelectual do mundo vivo.

Entretanto Karl Marx (1818-1883), na sua ruptura com o idealismo de 
Hegel, formula o primado da matéria. Por exemplo, em 1873, no posfácio à 
2ª edição alemã do Kapital, Marx postula que a vida é um produto da matéria 
e o pensamento um produto não só do cérebro, mas também das condições 
históricas concretas. Ou seja, “o pensamento é o reflexo do movimento 
real transportado e transposto no cérebro humano”. A matéria determina a 
consciência. O comportamento tem um substrato material, resulta da actividade 
nervosa que tem uma base material, o sistema nervoso, mas também da própria 
experiência, da interacção dialéctica entre o próprio sistema nervoso e o meio.

Refira-se que Lamarck já tinha, antes de Marx, sublinhado o primado da 
matéria no seu Système analytique des connaissances positives de l’homme..., 

Sobre a História do Estudo do Comportamento Animal
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de 1820. Não fora tão longe como Marx, não considerara a importância da 
História na génese do pensamento, mas já defendia que “o pensamento não 
é seguramente um objecto metafísico (...); é, pelo contrário, um fenómeno 
orgânico e, consequentemente, inteiramente físico.”

Por seu lado, Sigmund Freud (1856-1939) terá sido o primeiro a 
sublinhar a espontaneidade dos instintos e a analisar os motivos subjectivos 
do comportamento social do Homem, adoptando o ponto de vista das ciências 
naturais. É o primeiro a falar dos “motores inconscientes da vida do sujeito“ 
(veja-se a título de exemplo o seu trabalho de 1905, Three Essays on the Theory 
of Sexuality).

Temos então os ingredientes necessários à construção de um paradigma 
e ao nascimento de uma Ciência: o comportamento tem um substrato 
material que é o sistema nervoso (Lamarck e Marx), resulta de um processo 
histórico (Marx), é uma resposta a estímulos exteriores (Lamarck), tem 
motores inconscientes (Freud) mas constrói-se na interacção dialéctica entre 
o organismo e o meio (Lamarck, Darwin e Marx). Os seres vivos evoluem 
(Lamarck e Darwin), o comportamento é o motor (ou um dos motores) 
dessa evolução (Lamarck e Darwin), e o comportamento também evolui em 
ressonância com a morfologia (Lamarck e Darwin).

Assim, a conjugação das ideias destes quatro pensadores, Lamarck, 
Darwin, Marx e Freud, vai constituir a base conceptual da moderna ciência do 
comportamento animal.

Luís Vicente

Em 1910, na Alemanha, Oscar Heinroth (1871-1945) fez observações em 
patos e gansos, demonstrando a existência nos comportamentos de homologias 
a todos os níveis comparáveis às que se observam nos caracteres morfológicos.

E que Alemanha é esta onde Heinroth funda, de facto, a Etologia? É a 
orgulhosa Alemanha do II Reich, territorialmente reforçada graças à vitória de 
Sedan a 2 de Setembro de 1870 e à rendição de Paris a 28 de Janeiro de 1871. 
O seu território europeu abrange então 540.858 km2: 1300 km de Memel à 
fronteira suíça, 760 de Trèves a Breslau, e 900 da fronteira dinamarquesa à 
fronteira austríaca ao sul de Munique.

No II Reich a burguesia alemã está bem individualizada. São funcionários, 
professores universitários, juristas, médicos, engenheiros, industriais, 
comerciantes, sem esquecer os membros do clero, pelo menos os da Igreja 

A ETOLOGIA NOS ALVORES DO SÉCULO XX
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Sobre a História do Estudo do Comportamento Animal

Luterana, constituindo um meio onde as desigualdades de riqueza não 
ofuscam a identidade profunda do estilo de vida e, mais ainda, da concepção 
geral que se tem da sociedade e do Estado. Naturalmente inclinada a respeitar 
os poderes estabelecidos, a burguesia alemã constitui um dos mais sólidos 
apoios do II Reich.

Ao longo deste período, o sucesso da economia alemã leva ao 
desenvolvimento de uma mentalidade que poderemos classificar de 
imperialista, marcada por duas vertentes, uma económica e outra cultural. 
Trata-se de facto, não só de um imenso império económico, mas também 
cultural.

Durante o II Reich, a Alemanha, está orgulhosa da sua cultura, onde vê 
um dos elementos da sua proeminência. Para além dos inúmeros nomes da 
Ciência e da arte, é preciso mencionar a organização perfeccionista do trabalho 
científico nas universidades e laboratórios e a riqueza da vida musical.

E é neste contexto de patriotismo, de riqueza e de estabilidade aparente 
que nasce Oscar Heinroth o qual, em 1910 (ou 1911), identifica o fenómeno 
de imprinting em aves precociais, denominando-o prägung, que significa 
impressão ou estampagem com carimbo ou impressora de prensa tipo 
Gutenberg.

Observando os anatídeos, Heinroth reconheceu nestas aves movimentos 
expressivos que se revelaram idênticos em todos os membros de uma mesma 
espécie. Considerou estes esquemas motores como caracteres hereditários 
específicos, podendo ser utilizados como critérios taxonómicos da mesma 
forma que os caracteres morfológicos. As observações de Heinroth e da sua 
mulher foram publicadas entre 1925 e 1933, em quatro volumes, sob o título Die 
Vögel Mitteleuropas (As Aves da Europa Central), obra fundamental que viria a 
dar um impulso sem precedentes à observação sistemática do comportamento 
de numerosas formas animais.

É tal a sua importância, que numa carta a Heinroth, Konrad Lorenz 
expressa o seu entusiasmo: “Tem noção de que é o verdadeiro fundador de 
uma Ciência, da Psicologia Animal como ramo da Biologia? (...) o seu livro 
suscitou em mim numerosos projectos para o futuro.”.

Assim, a Etologia nasce das observações levadas a cabo por zoólogos que 
abordam o estudo das “estruturas comportamentais” numa perspectiva da 
sistemática.

Em 1973, o alemão Karl von Frisch (1886-1982), o austríaco Konrad 
Lorenz (1903-1989) e o holandês Nikolaas Tinbergen (1907-1988) partilhavam 
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o prémio Nobel da Medicina e Fisiologia pelas suas descobertas relativas à 
origem e organização dos padrões de comportamento social e individual. Com 
as suas descobertas tornam-se os fundadores oficiais de uma nova disciplina 
da Biologia – a Etologia. A Etologia (do grego ethos = hábito) é o estudo 
comparado do comportamento animal na natureza. 

Luís Vicente

A Etologia é herdeira da História Natural dos séculos XVIII e XIX e terá 
surgido da necessidade sentida pelos naturalistas, numa fase essencialmente 
descritiva do mundo vivo, de ampliar o âmbito dos caracteres taxonómicos 
utilizados na classificação animal. Procura fenótipos não-morfológicos, mas 
operacionais nas actividades classificativas. É a história desta busca que é 
a história dos alvores da Etologia e é a esta procura que o termo “etologia” 
inicialmente se vincula.

Surgindo assim como disciplina acessória da taxonomia animal, a Etologia, 
naturalmente, começou por se preocupar mais com os comportamentos 
estereotipados que se consideravam geneticamente determinados e com a sua 
evolução, do que com os comportamentos aprendidos e com a sua causalidade, 
em que as determinações ambientais poderiam ser mais valorizadas. É, de facto, 
aquilo que tem vinculação genética que terá valor evolutivo e que começou por 
ser considerado pelos pioneiros da Etologia.

As suas fontes históricas mais próximas encontra-as a Etologia dita 
“clássica” (ou objectivista) nos trabalhos dos prémios Nobel da Medicina e 
Fisiologia de 1973.

Konrad Lorenz dedicou-se sobretudo a estudos sobre comportamento 
de anatídeos e sobre o papel das experiências precoces na modulação do 
comportamento adulto (imprinting). O termo imprinting refere-se a um 
processo de impregnação que possibilita aos indivíduos aprenderem certas 
características dos seus conspecíficos. A função biológica evidente é permitir, 
durante um período precoce de sensibilidade, o estabelecimento de vínculos 
entre os jovens e os seus progenitores. Este fenómeno pode também interferir, 
de uma forma mais geral, nos processos de reconhecimento entre indivíduos 
aparentados, de reconhecimento específico e de escolha de parceiro sexual. O 
conceito de imprinting fomentou numerosos estudos comparativos, incluindo 
na espécie humana, e está na origem do conceito de vinculação desenvolvido 
nos anos 60 e 70 do século passado a partir dos trabalhos de John Bowlby.

A ETOLOGIA – “ESCOLA OBJECTIVISTA”
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Sobre a História do Estudo do Comportamento Animal

Nikolaas Tinbergen contribuiu de forma igualmente importante para 
a actual biologia do comportamento. Estudou os mecanismos de percepção 
dos estímulos ambientais e demonstrou que alguns destes possuem um papel 
desencadeador de comportamentos. Apresentou também a primeira síntese 
moderna sobre a abordagem etológica do comportamento. Formulou os 
diferentes objectivos a atingir pela Etologia: descrever os comportamentos, 
estudar os mecanismos internos que lhes são subjacentes (percepção e integração 
de informação, bases motivacionais, etc.), estudar o desenvolvimento dos 
comportamentos ao longo da vida, determinar as funções adaptativas sociais e 
ecológicas do comportamento e compreender a evolução dos comportamentos 
e o seu papel nos processos evolutivos.

Contrariamente a outras abordagens objectivas do comportamento (por 
exemplo a abordagem behaviorista), a abordagem etológica reclama como 
objectivo o conhecimento dos mecanismos comportamentais.

Em 1963 Tinbergen publicaria On aims and methods of ethology. Neste 
artigo o autor enfatiza a necessidade de compreensão do comportamento 
através de abordagens diversas. Uma abordagem filogenética (evolução), 
uma adaptativa (função), uma outra ontogenética (ontogenia) e uma última 
mecânica (causalidade).

Portanto, o núcleo conceptual do “programa” etológico (sensu Lakatos, 
1974), consiste em assumir que todo o comportamento tem uma história 
evolutiva, uma função biológica, um mecanismo neuronal subjacente e uma 
história ontogenética, e que estas interagem de muitas formas.

Karl von Frisch desenvolveu os seus estudos sobre abelhas numa linha 
paralela às de Lorenz e Tinbergen. Descobriu comportamentos e mecanismos 
fisiológicos novos, como por exemplo a dança das abelhas que lhes permite 
comunicar informações sobre o seu ambiente, a capacidade de aprendizagem 
e a percepção da luz polarizada que favorece a orientação em relação ao Sol 
mesmo com céu encoberto.

Certos modelos de organização do sistema nervoso central propostos nos 
anos 50 do século passado perderam a sua actualidade mas, pelo contrário, 
outros conceitos foram confirmados pelos resultados recentes da neurobiologia 
integrativa e da neuropsicologia. Por exemplo, em muitas espécies animais 
(incluindo o Homem), existem vias neuronais especializadas que intervêm no 
reconhecimento da face. No homem estas vias neuronais distribuem-se em 
três regiões cefálicas principais tratando diferentes aspectos perceptivos.
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Assinale-se que a palavra “etologia” tinha já sido usada por John Stuart 
Mill (1806-1873) em 1843 para se referir estritamente ao estudo do carácter 
humano e da sua formação, bem como por Isidore Geoffroy Saint-Hillaire 
(1805-1861) que introduz o termo para descrever o estudo dos animais no 
seu habitat natural e ainda por William Morton Wheeler (1865-1937) que 
em 1902 utiliza o termo já no seu sentido actual. Esta só se tornará de facto 
conceptualmente mais abrangente e adquirirá foros de ciência preditiva com 
Frisch, Lorenz e Tinbergen.

Como foi referido, Heinroth, um ornitólogo alemão a trabalhar no zoo de 
Berlim durante o II Reich defendeu que as atitudes e movimentos que podemos 
observar nos animais são diferentes de espécie para espécie e constituem 
caracteres que permitem uma identificação específica tão discriminante 
como os caracteres morfológicos, tais como a forma, a coloração e os índices 
biométricos obtidos pela medida relativa de certos segmentos do corpo.

Dito de outra forma, a organização sensório-motora dos actos é parte 
integrante do fenótipo e constitui assim uma expressão macroscópica das 
potencialidades genéticas da espécie. Comportamento é fenótipo! Num 
ambiente social conservador como foi o do II Reich, o que foi valorizado foi o 
que podia ser interpretado como hereditário.

Do outro lado do Atlântico, já em 1898, Charles Otis Whitman (1842-
1910) constatara que os columbídeos executavam movimentos característicos 
que diferiam de espécie para espécie e que pareciam exclusivamente 
determinados por factores de ordem interna (a que chamou “movimentos 
endógenos”). Com estas observações concluiu que estas formas específicas 
de conduta apresentavam uma constância comparável à dos caracteres 
morfológicos classicamente utilizados pelos sistematas. Esta descoberta 
atribuía um lugar importante aos estereótipos comportamentais na filogenia 
e permitia utilizá-los como verdadeiros critérios taxonómicos. Para Whitman 
“o instinto e a estrutura devem ser estudados do ponto de vista filético (…) 
os instintos, como as estruturas, têm uma filogenia (…) o principal suporte 
de estudo da filogenia do instinto deve ser o comparativo”. Os trabalhos de 
Whitman apenas foram publicados em 1918 pelo seu estudante e continuador 
Wallace Craig (1876-1954).

Assim, Whitman e Heinroth chegaram, independentemente um do 
outro, a conclusões idênticas: a invariabilidade específica de certos padrões 
comportamentais permite o estabelecimento de homologias e tem interesse 
taxonómico. Os etólogos aperceberam-se assim do carácter rígido e 

Luís Vicente
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estereotipado das coordenações motoras.
Neste contexto, os comportamentos característicos de cada espécie, 

para os quais se aceita, como para as característica físicas específicas, um 
fundo hereditário, devem ser compreendidos numa perspectiva evolutiva e 
comparada, em termos de filiações, de divergências evolutivas e de adaptações.

Uma das características fundamentais da Etologia, desde o seu início 
histórico, é que o animal, ou conjunto de animais em estudo, devem ser 
considerados na totalidade das suas acções e interacções e observados no seu 
“mundo próprio”. É aí que os comportamentos adquirem valor funcional e 
encontram sentido adaptativo.

Um acontecimento histórico que importa referir é a publicação em 1914, 
nos Proceedings of the Zoological Society of London daquele que é considerado 
o primeiro artigo científico na área da Etologia: “The courtship habits of the 
Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) with an adition to the theory of sexual 
selection” (Proc. Zool. Soc. Lond., 2: 491-562), da autoria de Julian Sorell 
Huxley (1887-1975). Neste artigo Huxley refere o comportamento nupcial do 
mergulhão-de-crista constatando, como Whitman e Heinroth, a importância 
do comportamento no domínio da taxonomia. Neto do fervoroso darwinista 
Thomas Huxley e irmão de Aldous Huxley (o autor de Admirável Mundo 
Novo), Julian foi o primeiro a notar que as paradas nupciais derivam de 
acções quotidianas do animal. Assim, nos mergulhões-de-crista, a oferenda 
de algumas ervas aquáticas acompanhada por movimentos que evocam a 
alimentação dos juvenis tornou-se, sob uma forma mais estereotipada, num 
elemento indispensável para a união do casal. A este processo de evolução que 
faz de um comportamento banal um sinal específico facilmente identificável, 
Huxley chamou “ritualização”.

Torna-se então possível definir comportamento animal no universo 
conceptual da Etologia. Para Konrad Lorenz o “comportamento animal 
consiste numa série de movimentos estereotipados, regularmente repetidos (ou 
combinações de movimentos), tão característicos da espécie, como qualquer 
outro carácter taxonómico”. A estes comportamentos, com estas características, 
Lorenz chama “padrões fixos de acção”, afirmando que são provocados por um 
(ou poucos) aspectos chave do ambiente, ou “estímulos-sinal”, e reforçando 
a sua fixidez equivalente à de qualquer carácter morfológico utilizado em 
taxonomia.

A partir de Lorenz, aquela a que hoje chamamos a “abordagem clássica” 
(ou objectivista), concentra-se nas bases evolutivas do comportamento 
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animal. Havendo a ideia de que a selecção natural só poderia actuar no que 
era geneticamente determinado, parecia natural que o interesse dos etólogos 
preocupados com a evolução do comportamento se concentrasse nos padrões 
comportamentais supostamente hereditários.

Questões relacionadas com o desenvolvimento do comportamento 
foram também consideradas de grande importância. De facto a Etologia 
clássica demonstrou o papel da aprendizagem precoce na adaptação (escolha 
de parceiro sexual, escolha de habitat, desenvolvimento do canto em certas 
aves, etc.) ao longo da ontogenia comportamental.

No contexto da ontogenia do comportamento interessa ainda referir o 
contributo de John Paul Scott (1909-2000), discípulo dilecto de Sewall Wright. 
Há um velho dito dos etólogos que afirma: “se o cão é o melhor amigo do 
Homem, Scott foi certamente o melhor amigo do cão”. Para os etólogos, John 
Paul Scott foi o prémio Nobel que faltou. O seu contributo em nada fica atrás 
dos de Lorenz, Tinbergen ou Frisch.

Referindo-se à sua manifesta falta de notoriedade, em 1994 Scott 
escreveu: ”So much of what I’ve done has become common knowledge. No one 
realizes someone had to document when puppies first open their eyes. It’s actually 
gratifying that so many are familiar with my results – even if they don’t know 
how they came about.”

Os seus principais interesses científicos foram a genética do 
comportamento, a ontogenia e o comportamento social. Foram importantes 
os seus estudos sobre o comportamento social do ratinho-doméstico (Mus 
domesticus).

Com John Fuller desenvolveu um programa de investigação em cães 
realizando uma longa série de trabalhos sobre genética e ontogenia do 
comportamento. Introduziu o conceito de período crítico e foi o pai da teoria 
geral sobre o papel da experiência precoce na organização do comportamento. 
Criou a expressão “período crítico de socialização” e introduziu nas ciências do 
comportamento o termo “sociobiologia”.

Foi monumental o que nos deixou sobre a genética e o comportamento do 
cão. Escolheu criteriosamente cinco raças para os seus estudos: basenji, beagle, 
cocker spaniel, pastor Shetland e fox-terrier. Descobriu o período crítico para 
a vinculação no cão, da mesma forma que Lorenz descobriu o imprinting no 
ganso.

Foi Scott que identificou os seis períodos do desenvolvimento 
comportamental do cão e outros mamíferos: neonatal, de transição, de 
socialização, juvenil, púbere e parental. O cão (Canis lupus familiaris), se não 
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foi o primeiro, terá sido um dos primeiros animais a ser domesticados pelo 
Homem. Uma das questões fundamentais que se colocavam aos etólogos 
era “porquê?”. Porquê, no sentido de “porque será possível a domesticação?” 
ou “porque será que uns animais são facilmente domesticáveis e outros 
não?”. Para responder a esta questão Scott descobre um novo fenómeno 
comportamental: o “duplo imprinting” – um imprinting primário à própria 
espécie e, sequencialmente, um imprinting secundário a outra espécie, no caso 
da domesticação, ao Homem.

Numa época em que o conhecimento dos genomas, em particular do 
humano, revela de forma inesperada o pequeno número de genes implicados 
(cerca de 38000 para o Homem), é primordial saber de que forma estes 
genes interagem com os factores ambientais para produzir a diversidade 
fenotípica observada. Neste contexto postgenómico, a Etologia tem um papel 
fundamental a desempenhar para explicitar as interacções genes-ambiente 
no domínio do comportamento. Esta linha deverá desenvolver-se sem 
negligenciar o contributo importante da aprendizagem social no decurso do 
desenvolvimento individual.

A Etologia estuda, portanto, comparativamente os comportamentos dos 
animais, num quadro de referência neodarwinista.

Mas a Etologia que, como vimos, é uma das abordagens possíveis no 
estudo do comportamento animal, nasce de observações de campo conduzidas 
por zoólogos que abordam o estudo do comportamento numa perspectiva 
taxonómica e, consequentemente, num contexto evolutivo. É uma tentativa de 
compreender o comportamento dos animais no seu ambiente natural. Outras 
abordagens existem.

As ciências do comportamento nasciam então dos dois lados do Atlântico, 
a partir de três pólos fundamentais: como já foi referido, na Alemanha do II 
Reich com Heinroth, nos jovens Estados Unidos da América, por um lado 
com Whitman que se revia na escola etológica germânica, mas também com 
Watson que criava o Behaviorismo, e na velha e tumultuosa Rússia czarista 
onde Pavlov iniciava a Reflexologia.

Na América o contexto sociopolítico era diferente do da velha Europa. 
Nos alvores do século XIX diferenças essenciais separavam já o Velho do Novo 
Mundo. A Europa era predominantemente conservadora, enquanto a América 
atravessava um importante período de emancipação e afirmação.

A PSICOLOGIA COMPARADA
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A América, jovem, cheia de vida, resplandecia de dinamismo, encontrava-
-se na vanguarda do progresso humano. Andrew Jackson (presidente dos 
Estados Unidos entre 1829 e 1837) defendia que uma ordem social que 
protegesse os ricos em detrimento dos pobres era imoral, nociva e repugnante. 
A igualdade política sobre a qual se devia construir a sociedade americana 
pressupunha igualdade económica. A doutrina de Jackson veio acentuar ainda 
mais a tensão entre o capital e o trabalho.

Para Jackson o caminho era que os Estados Unidos formassem um único 
país do Atlântico ao Pacífico, um país cujas riquezas seriam repartidas por 
todos, no espírito de uma profunda democracia. Totalmente entregues aos seus 
próprios interesses e aos seus problemas, os americanos voltavam as costas ao 
Velho Mundo. Proclamavam oficialmente a independência total da República 
Norte-Americana. É no rescaldo desta política revolucionária, neste grande 
país em cisão com a velha e conservadora Europa que se veio a desenvolver a 
Psicologia Experimental, à qual também se usa chamar Psicologia Comparada1, 
ou ainda Behaviorismo. 

Mas vejamos os antecedentes. Já na antiguidade Aristóteles (384-322 
AC) tinha reconhecido quatro processos de associação de ideias: semelhança, 
diferença, continuidade temporal e contiguidade espacial. John Locke 
(1632-1704) e David Hume (1711-1776), filósofos empiristas do iluminismo 
britânico, debruçando-se sobre o problema da aprendizagem, postularam 
que a mente aprende combinando simples e irredutíveis elementos por 
associação. As suas teses ficaram conhecidas por “associacionismo”. Mais 
tarde nos Estados Unidos, William James (1842-1910) estabeleceria na 
universidade de Harvard o primeiro laboratório de Psicologia Experimental 
(1875). Fortemente influenciado pelo pensamento de Darwin, James seria 
o fundador da Psicologia Funcional: “a mente é uma parte utilitária e 
funcional do organismo”. O pensamento evolucionista de Darwin estabelece 
claramente uma ligação entre a estrutura e a função. O “funcionalismo” 
de James enfatiza a natureza interactiva da mente e do corpo. Para ele os 
processos mentais são funcionais na medida em que auxiliam os indivíduos 
nas suas tentativas de se adaptarem ao seu ambiente: “Man, whatever else 
he may be, is primarily a practical being, whose mind is given him to aid in 
adapting him to this world’s life.”.

1 A expressão Psicologia Comparada foi utilizada pela primeira vez por Pierre Flourens em 1864, 
significando o estudo dos animais em laboratório (Marie Jean Pierre Flourens, 1794–1867, foi 
um importante fisiologista francês que demonstrou a existência de um centro respiratório na 
medula espinal dos vertebrados, e a função do cerebelo na coordenação muscular).

Luís Vicente
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Importa também referir Jacques Loeb (1859-1924), alemão de nascimento, 
formado na Universidade de Estrasburgo e a ensinar, a partir de 1886, na 
universidade de Wurzbourg. Em Wurzbourg, Loeb torna-se amigo do botânico 
Julius von Sachs (1832-1897) ao qual Darwin tinha confiado o seu filho Francis. 
Sachs referiu a Loeb um assunto que muito lhe interessava, o dos movimentos 
das plantas denominados “tropismos”. O “fototropismo”, por exemplo, sob 
a acção da luz, ou o “geotropismo”, em relação com a gravidade. Em 1891 
Loeb foi para os Estados Unidos (Universidade de Chicago e Universidade 
da Califórnia). Associacionista no sentido de Locke e Hume, envolveu-
se na psicologia quando comparou a actividade dos animais aos tropismos 
observados nas plantas que lhe tinham sido mostrados por Sachs. Procurando 
uma explicação simples para os fenómenos comportamentais, isenta de 
termos então considerados dúbios como “consciência”, Loeb considerou 
os animais estruturados de forma a reagir, positiva ou negativamente, a 
estímulos energéticos, mecânicos e químicos. Desenvolveu assim uma teoria 
do comportamento animal baseada no conceito de tropismo, um movimento 
involuntário forçado, determinado pela influência de um determinado 
estímulo. Para ele a resposta de um animal seria função directa e autónoma 
de um estímulo. Por outras palavras, o comportamento seria forçado por 
um estímulo e não requereria qualquer explicação em termos de consciência 
animal. Portanto, para Loeb, todo o comportamento poderia ser explicado em 
termos de reacções físico-químicas a estímulos.

A palavra tropismo conserva-se hoje em dia para designar os movimentos 
de orientação dos animais que vivem fixos, e o termo “taxia” veio qualificar nos 
animais que se deslocam livremente, os movimentos de orientação em relação 
a um estímulo fixo. Por exemplo, “fototaxia”, “quimiotaxia” e “geotaxia”.

Outro nome determinante neste contexto é o de John Dewey (1859-
1952). Formou-se na Universidade de Vermont e leccionou nas universidades 
de Michigan, Chicago e Columbia. Fortemente influenciado pelos textos 
darwinistas de Thomas Henry Huxley (1825-1895), o histórico bulldog 
de Darwin, Dewey cedo aderiu ao darwinismo. A teoria da evolução por 
selecção natural exercia uma longa e persistente influência no pensamento de 
Dewey, sugerindo-lhe a inconsistência dos modelos estáticos da natureza e a 
importância da interacção entre organismo e ambiente.

Em finais do século XIX nos Estados Unidos, Edward Lee Thorndike 
(1874-1949) dedicar-se-ia inicialmente ao estudo das capacidades de 
aprendizagem dos pintos, e posteriormente ao comportamento de gatos. Com 
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o apoio de William James, Thorndike desenvolveu os seus estudos. Com base 
nos seus trabalhos sobre gatos generalizou a todo o reino animal uma “lei do 
efeito”, considerando que qualquer comportamento, por mais complexo que 
se apresentasse, apareceria sempre por acaso, e instalar-se-ia em função das 
suas consequências. Por exemplo, um animal que vire acidentalmente uma 
pedra e encontre um insecto comestível, repetirá essa acção. Essa acção será 
“reforçada“ se, sob outras pedras, voltar a encontrar insectos comestíveis.

Mas o grande nome da Psicologia Experimental americana é o do 
fundador do Behaviorismo. John Broadus Watson (1878-1958) foi delinquente 
juvenil, depois diplomado em Psicologia e a seguir professor na Universidade 
de Chicago onde tinha sido aluno atento de Loeb e Dewey. Watson defendia que 
a Psicologia nada teria a ver com a “mente”, ou com a “consciência” humana. A 
Psicologia apenas teria a ver com o comportamento e, neste sentido, o Homem 
poderia ser estudado objectivamente como os outros animais. Watson, 
fortemente influenciado por Pavlov, defenderia que os humanos apenas 
reagiam a estímulos da mesma forma que os outros animais.

Em 1920, Watson abandonou compulsivamente o meio académico. 
Teve a infelicidade de responder aos estímulos emitidos por uma das suas 
estudantes, tendo o seu comportamento sido positivamente reforçado por 
algumas recompensas subsequentes. A sua mulher tentou recondicioná-
lo a outros sentimentos através de reforços negativos sob a forma de cartas 
anónimas, o que não resultou. Acabou por tornar-se publicista, condicionando 
muitos americanos ao consumo de certos produtos.

Para J. B. Watson, o papel da hereditariedade no comportamento 
humano seria negligenciável. Defendia que o comportamento era socialmente 
condicionado, negando a existência de instintos no Homem e recusando um 
carácter hereditário aos aspectos mentais. A psicologia do comportamento 
que Watson exporia pela primeira vez em 1913, não se pode compreender 
sem estudar os seus antecedentes, como os já referidos William James, Jacques 
Loeb e John Dewey.

Em 1890, William James (1842-1910) aplicara já à Psicologia, nos seus 
Principles of Psychology, a teoria evolutiva de Wallace e Darwin. Em 1896, John 
Dewey exporia a ideia de que no par E-R (estímulo-resposta) E e R apenas 
adquirem significado pela acção recíproca de um sobre o outro, e inseparáveis 
do contexto no qual aparecem como E e R. O arco reflexo seria “um acto global, 
uma coordenação sensório-motora”, sendo E e R funções. Dewey em 1898 e 
James em 1904 defendiam que a consciência não existe ou, mais precisamente, 
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que não poderia ser objecto da Psicologia. O Behaviorismo de Watson é assim 
herdeiro do pragmatismo experimental e da Psicologia Funcional de James e 
de Dewey, psicologia do comportamento e não da consciência.

Assim, o Behaviorismo de Watson seria uma síntese entre o 
associacionismo de Locke e Hume, o funcionalismo de James e o darwinismo, 
fortemente influenciado por Loeb e Dewey.

Por último deverá ser referido o contributo mais recente de Burrhus 
Frederic Skinner (1904-1990) que leccionou Psicologia nas universidades de 
Minnesota, Indiana e Harvard.

Skinner nasceu a 20 de Março de 1904 na pequena cidade de Susquehanna 
na Pennsylvania. Através do estudo de pombos desenvolveu os conceitos 
de “condicionamento operante” e de “moldagem” (do anglo-saxónico, 
shaping). Ao contrário do condicionamento clássico de Pavlov, em que um 
comportamento existente (e.g. salivação perante comida) é associado a um 
novo estímulo (e.g. toque de um sino), o “condicionamento operante” é uma 
forma de aprendizagem que se baseia em premiar um acto, que pode ou não 
ter inicialmente sido praticado por acaso.

Possivelmente o conjunto mais importante de experiências sobre este 
tipo de aprendizagem foi realizado por Skinner e pelos seus colaboradores. A 
ferramenta clássica é a chamada “caixa de Skinner”. Uma “caixa de Skinner” 
é uma gaiola contendo um mecanismo que consiste numa pequena alavanca 
ligada a um alimentador. Quando o animal acciona essa alavanca, obtém como 
recompensa uma pequena porção de alimento. Se um rato é colocado numa 
destas caixas, desenvolve inicialmente uma intensa actividade exploratória. 
Ocasionalmente, por mero acaso, pressiona a alavanca e o alimento é 
fornecido. Observa-se que ao fim de algum tempo, o animal passa a accionar 
voluntariamente a alavanca, a fim de obter a recompensa alimentar. 

Quando o comportamento tem consequências favoráveis a probabilidade 
de que seja repetido aumenta. Isto resulta do facto de o animal aprender a 
executar um comportamento para ser recompensado.

Este tipo de aprendizagem chama-se “condicionamento operante” 
para enfatizar que o animal “opera” (interfere) no ambiente para produzir 
consequências. O condicionamento deverá ser espontâneo (não estimulado) 
e o resultado favorável, ou “reforço”, deve seguir-se de imediato, permitindo 
o estabelecimento de uma relação causal. No condicionamento operante o 
comportamento é então afectado pelas suas consequências. Por definição, 
o estímulo que altera a probabilidade de um comportamento ser repetido 
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denomina-se “reforço”. “Positivo”, se aumenta a probabilidade de repetição, 
“negativo”, se aumenta a probabilidade de não-repetição.

Herdeiro da tradição behaviorista, Skinner considerou todas as formas 
complexas de comportamento compostas de elementos simples, musculares 
e glandulares, que poderiam ser observados e medidos. Para ele seria 
fundamental a objectividade nos estudos comportamentais, a qual poderia ser 
concretizada através da correcta utilização de ferramentas estatísticas.

Assim, o ambiente social da América revolucionária onde dominava uma 
filosofia concordante com a transformação da sociedade, veio a favorecer o 
primado do adquirido sobre o geneticamente determinado.

Luís Vicente

Retorne-se à velha Europa. Na capital russa eclode uma revolução a 
22 (9) de Janeiro de 1905. A grande crise económica da primeira década do 
século XIX atinge sobretudo o proletariado e o campesinato. Os estudantes, 
descontentes, também se manifestam em Moscovo, Kharkov e Kiev em 1901, 
preparando um terreno de agitação sobre o qual, a partir de 1903 (greve de 
Rostov) se alicerça a acção dos comités revolucionários cujas reivindicações 
deixaram de ser profissionais e passaram a ser políticas. A tensão social acentua-
-se e o governo vacila, tornando-se impotente para a suster. Prefiguram-se os 
acontecimentos de 1917. Revoltas camponesas, motins militares e o nascimento 
dos sovietes de marinheiros e operários em São Petersburgo e em Moscovo 
que tentam organizar um poder político, marcam os últimos meses de 1905. 
Enquanto o soviete de São Petersburgo (dominado pelos mencheviques e 
presidido por Trotsky) constitui um governo revolucionário, o de Moscovo 
decreta a insurreição popular armada e será esmagado pelo exército czarista 
em Dezembro. Uma feroz repressão faz recuar o movimento contestatário, 
mas a revolução já está inexoravelmente em marcha. A partir de 1910 o 
movimento operário reconstitui-se e leva atrás de si, em 1912, uma massa de 
mais de 700.000 trabalhadores, entre os quais uma elite politizada que segue as 
palavras de ordem dos partidos revolucionários. As greves e as manifestações 
operárias, como as revoltas camponesas, revelam o carácter político de uma 
agitação organizada favorecida pelos excessos de poder.

Concomitante com esta agitação revolucionária que abala a grande Rússia, 
desenvolve-se um imenso capital cultural. Nas universidades (Moscovo, São 
Petersburgo, Kiev, Tartu, Kharkov, Kazan, Odessa criada em 1865, Tomsk em 
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1888, Saratov em 1909), o número de estudantes ultrapassa os 34.000 ao qual 
se juntam os alunos das escolas superiores, cerca de 400.000. O recenseamento 
de 1897 mostra que 22% da população sabia ler e escrever, atingindo nas 
cidades os 50%. Pela sua elite, a Rússia participava no progresso científico 
internacional. Tem os seus sábios de reputação mundial, o químico Mendeleev 
(1834-1907), o biólogo Metchnikov (1845-1926), prémio Nobel em 1908, o 
físico Iablotchkov (1847-1894), e o fisiologista Pavlov (1849-1936), prémio 
Nobel em 1904.

É Pavlov o pai do comportamento animal russo. Também ele, como 
Watson na América, valorizaria a componente não hereditária dos processos 
comportamentais, dando particular importância ao papel do ambiente na sua 
modulação.

Ivan Petrovitch Pavlov nasceu no dia 4 (pelo calendário antigo, que 
corresponde ao dia 17 do actual) de Setembro de 1849, na velha cidade russa de 
Riazan, quase a duas centenas e meia de quilómetros a sudoeste de Moscovo.

Em 1904 recebe o prémio Nobel da Medicina, pela primeira vez atribuído 
a uma personalidade russa e também pela primeira vez a um fisiologista.

O regime czarista impôs-lhe uma vida de dificuldades financeiras e 
miséria, pois considerava-o “avançado de ideias” e por isso perigoso.

Só com a revolução de 1917 as circunstâncias viriam a mudar, contava 
Pavlov já 68 anos. No Inverno de 1919, quando a jovem república se debatia 
com gravíssimos problemas, entre os quais a fome, uma comissão presidida 
pelo escritor Maximo Gorki dirige-se, por influência de Lenine, a Pavlov com o 
fim de criar rapidamente melhores condições de vida e de trabalho ao cientista. 
E a 24 de Janeiro de 1921 é publicado o histórico decreto assinado por Lenine: 
“tendo em atenção os méritos científicos perfeitamente excepcionais do 
académico I. P. Pavlov que são de enorme importância para os trabalhadores 
de todo o mundo, o Soviete dos Comissários do Povo decretou organizar, em 
conformidade com a proposta do Soviete de Petrogrado, uma comissão especial 
com plenos poderes e composta pelo camarada Maximo Gorki, pelo director 
dos estabelecimentos de ensino superior de Petrogrado, camarada Kristi, pelo 
membro da junta administrativa do Soviete de Petrogrado, camarada Kaplun. 
Esta comissão fica encarregada de no mais curto prazo criar as condições mais 
favoráveis ao trabalho científico do académico Pavlov e seus colaboradores”. No 
referido decreto, para além da criação de condições de investigação a Pavlov 
e de vida digna para ele e sua família, decide-se “encomendar à Editorial do 
Estado uma edição de luxo, impressa na melhor tipografia da república, da 
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obra científica já realizada pelo académico Pavlov, e bem assim da recolha dos 
resultados dos seus trabalhos nos últimos 20 anos, ficando os direitos editoriais 
reservados ao académico Pavlov, tanto na Rússia como no estrangeiro”.

Pavlov, quando estudava a fisiologia digestiva dos cães, observou que, 
enquanto lhes preparava o alimento, estes salivavam. Ocorreu-lhe que os 
animais teriam aprendido a associar o cheiro da comida à própria comida. Esta 
observação levá-lo-ia a formular a célebre “hipótese do reflexo condicionado”.

Segundo o próprio Pavlov, “o equilíbrio de um dado organismo (homeostasia) 
e, por conseguinte, a sua integridade são assegurados pelos reflexos simples, 
como a tosse, por exemplo, quando um corpo estranho penetra nos órgãos 
respiratórios, assim como pelos mais complicados, designados vulgarmente 
por instintos (...) Estes reflexos tanto são desencadeados por agentes internos, 
que surgem no próprio organismo, como por agentes externos, o que garante 
a perfeição do equilíbrio. Mas o equilíbrio assegurado pelos reflexos só seria 
perfeito se o meio exterior fosse constante. Como o meio exterior, para além 
da sua extrema diversidade, está ainda em estado de movimento contínuo, os 
reflexos absolutos enquanto conexões permanentes não bastam para assegurar 
este equilíbrio e devem ser completados por reflexos condicionados – ligações 
temporárias. Por exemplo, não basta que o animal agarre o alimento que está 
à sua frente, porque permaneceria esfaimado e poderia morrer à fome, mas 
deve ainda ir procurar a sua alimentação e descobri-la por indícios diversos, 
ocasionais e temporários, que são estímulos condicionais, estimulando os 
movimentos do animal para o alimento e apreensão deste, ou seja, sinais 
que no conjunto provocam um reflexo alimentar condicionado. O mesmo se 
poderá afirmar em relação a tudo o que respeita à manutenção do bem-estar 
do organismo e da espécie, no sentido positivo e negativo. Isto é, aquilo que 
deve ser obtido do meio ambiente e o que se deve evitar”.

A influência de Darwin fez-se sentir precocemente nos textos do seu 
amigo e discípulo George John Romanes, cujo trabalho visava estabelecer 
uma continuidade de estados mentais entre o homem e o animal (Lei da 
Continuidade de Darwin). Em 1882 Romanes foi o primeiro a propor 
métodos para o desenvolvimento de um embrião de Etologia Cognitiva, na 
continuidade das ideias de Darwin. Designava o seu método por “inferência 
subjectiva”, o qual consistia em considerar que os comportamentos dos animais 
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seriam análogos aos dos humanos, e que os estados mentais associados no 
Homem a esses comportamentos estariam também presentes nos animais. 
Para Romanes a legitimidade dos resultados das investigações era assegurada 
pela convergência de impressões de vários observadores.

Outra noção central, quer no pensamento etológico mais tradicional, 
quer no domínio da Etologia Cognitiva é a noção de “mundo próprio” atrás 
referida. Foi inicialmente proposta por Jacob von Uexküll sob a designação 
alemã de “umwelt” (Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen, 
1934). O conceito de “mundo próprio” de von Uexküll diz respeito ao mapa 
cognitivo que cada animal realiza através da percepção e da experiência que 
adquire do seu meio ambiente. Neste contexto, umwelt é específico e particular 
a cada animal. Nas palavras de von Uexküll, “nós sabemos hoje que não 
existem apenas um espaço e um tempo, mas que existem tantos espaços e 
tantos tempos quantos os sujeitos que os percebem, uma vez que cada sujeito 
está contido no seu próprio ambiente, o qual possui o seu próprio espaço e o 
seu próprio tempo”.

A ideia, à partida, poderá parecer complicada, mas não o é. Aquilo que 
von Uexküll pretendia explicar, é que cada animal tem uma representação 
da realidade que difere consoante as suas características fisiológicas e as 
componentes do meio com as quais interage. A representação mental que um 
ser humano tem de, por exemplo, um refeitório será certamente diferente para 
um gato ou para uma mosca. De certa forma, pode dizer-se que corresponde 
àquilo que nas técnicas audiovisuais se denomina “bolha cenográfica”.

Ainda outro conceito importante que se deve a von Uexküll é o de 
estímulo-sinal. Para von Uexküll “o umwelt contém certos estímulos-sinais 
(…) que desencadeiam determinados comportamentos”.

A partir dos trabalhos fundadores, a Etologia progrediu sob a influência 
das disciplinas afins, em particular da Psicologia Experimental. A partir dos 
anos 70 do século passado distinguiram-se particularmente os estudos dos 
mecanismos nervosos do comportamento, os da função do comportamento 
no seio das populações animais (Ecologia Comportamental) e a valorização 
das representações mentais e das emoções (Etologia Cognitiva).

Os fundamentos da Etologia Cognitiva actual encontravam-se assim na 
Etologia clássica.

Poderá dizer-se com propriedade que foi no decurso dos últimos 30 anos 
do século passado que ocorreram duas “revoluções científicas” na área do 
comportamento animal: uma abordagem cognitiva com origens na Psicologia, 
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e uma abordagem etológica com origens na Biologia. Progressivamente 
assistiu-se a uma síntese destas duas abordagens, a qual foi baptizada por 
Donald Griffin com a designação de Etologia Cognitiva.

A forma mais simples de caracterizar a Etologia Cognitiva é considerá-la 
como uma associação entre a Ciência Cognitiva e a Etologia.

A expressão “Ciência Cognitiva” refere-se a um conjunto de abordagens 
psicológicas que se propõem explicar o comportamento com base no 
processamento de informação, bem como em noções ditas mentalísticas 
(neologismo, do inglês mentalistic), tais como “conceito” e “conhecimento”. 
Ciência Cognitiva é portanto um termo abrangente para abordagens 
convergentes do estudo da mente em Linguística, Inteligência Artificial, 
Psicologia Cognitiva e Neurociências. 

A Etologia clássica enfatiza a importância da observação dos animais 
sob condições preferencialmente naturais, com o objectivo de compreender 
a evolução, a função, a causalidade e o desenvolvimento dos reportórios 
comportamentais típicos das espécies (species typical behaviors). A Etologia 
clássica não se intrometeu, considerando fora do seu campo, na possibilidade 
de compreensão do funcionamento da mente dos animais através de 
metodologias científicas.

Em ruptura parcial com a Etologia clássica, a Etologia Cognitiva acaba 
por nascer formalmente em 1976 com a publicação por Donald Griffin do 
livro The Question of Animal Awareness – Evolutionary Continuity of Mental 
Experience. Esta obra enfatizava o estudo da consciência animal e as questões 
ontológicas e epistemológicas com ele relacionadas. Como fazer para saber se 
os animais possuem consciência? A Etologia Cognitiva estuda os processos 
cognitivos dos animais tendo em conta que esses processos não podem ser 
observados directamente, mas podem ser deduzidos do comportamento.

Refira-se que Griffin foi um notável cientista da Rockefeller University 
em Nova York que desenvolveu os seus trabalhos a partir da análise física e 
fisiológica da ecolocação em quirópteros. Em meados da década de setenta 
do século passado começou a romper com as restrições impostas pelo 
Behaviorismo, por estas inibirem qualquer discussão sobre os “estados 
mentais” dos animais.

Griffin fundamenta a Etologia Cognitiva em duas perspectivas 
complementares (estes fundamentos são normalmente conhecidos por 
“Programa de Griffin”). A primeira é teórica e refere-se ao tipo de questões 
que devem ser colocadas sobre as mentes animais. Considera que não devem 
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ser ignoradas questões acerca de intencionalidade (no sentido técnico 
introduzida pelo psicólogo alemão do séc. XIX, Franz Brentano), pensamento 
e experiência consciente dos animais. A segunda é metodológica e diz respeito 
aos meios pelos quais devem ser procuradas respostas em relação às mentes 
animais. A melhor forma será a observação do comportamento dos animais 
em condições naturais, centrando-se na solução de problemas para os quais 
a sua “inteligência” se teria adaptado por evolução (a inteligência pode 
ser definida como a capacidade de resolver situações problemáticas novas 
mediante reestruturação dos dados perceptivos).

Expectavelmente, o Programa de Griffin foi duramente criticado. A 
componente teórica, considerando que as noções mentalísticas de pensamento 
e consciência são demasiado imprecisas para uma abordagem científica. 
A componente metodológica, considerando que as observações de campo 
propostas careceriam do controlo requerido pelo teste científico de hipóteses.

Obviamente que existe a possibilidade de aceitar, rejeitar ou alargar cada 
componente do Programa de Griffin. Assim, uns aderem à sua orientação 
metodológica, mas recusam a sua adesão teórica a termos do folclore 
psicológico, enquanto outros aceitam que a intencionalidade nos animais é 
um objecto legítimo de estudo, mas só sob estrito controlo laboratorial. A 
controvérsia é muito maior no que respeita a consciência animal como objecto 
legítimo de investigação.

Segundo Griffin os animais são dotados de uma experiência mental que 
lhes permite pensar na fluidez temporal de eventos e de intencionalidade que 
lhes permite projectar eventos futuros colocando-os numa dimensão espácio-
temporal.

Griffin considera ainda muito mais razoável admitir que cada ser vivo é 
dotado de uma “consciência de si”, do que afirmar que este não é mais que uma 
marionete de ordens pré-codificadas nos seus genes. Em termos ergonómicos, 
dispor de um “eu” autónomo, capaz de se adaptar ao inesperado, é claramente 
mais rentável do que depender de uma bateria de registos cromossómicos 
capazes de fazer face a todas as situações possíveis. Defende Griffin que até 
uma formiga dispõe de livre-arbítrio, pois esta faculdade é simplesmente 
indispensável à sua sobrevivência.

No seguimento dos trabalhos de Griffin, o estudo dos processos 
cognitivos nos animais emergiu como uma importante área de estudo, como é 
demonstrado pela imensidão de livros de texto que tem vindo a ser publicada.

Desde então muitos fenómenos comportamentais têm sido abordados 
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numa perspectiva cognitiva. Fenómenos tradicionalmente estudados por 
etólogos como o canto das aves ou a orientação espacial em abelhas, aves e 
mamíferos, ou então fenómenos normalmente estudados por psicólogos, 
como a gestão do tempo ou os sistemas de comunicação simbólica.

Mantêm-se contudo algumas fragilidades, e uma das mais notáveis é a 
clara ausência de consenso numa definição de cognição animal. Muitos dos 
textos relativos a esta temática evitam definições explícitas, caindo na tentação 
de definir cognição através de exemplos relativos a certos fenómenos.

No entanto, e tendo em conta as formulações epistemológicas de Lakatos, 
a cognição animal não pode ser o estudo de “certos fenómenos” mas terá que 
ser a abordagem de um conjunto de problemas.

Neste contexto, como poderá ser caracterizada a Etologia Cognitiva? 
Pode dizer-se que o paradigma central é o de que os animais possuem um 
qualquer tipo de representação interna do mundo que lhes é exterior. Bons 
exemplos poderão ser os mapas cognitivos nas aves.

Estas representações relacionam-se de duas formas com o mundo 
exterior: um processo de codificação da informação externa adquirida e 
um processo de resposta comportamental. Uma boa parte das hipóteses 
testadas prendem-se com esta relação de ‘input-output’ entre as assumidas 
representações internas e o mundo exterior. Em 1994 num interessante texto 
intitulado Spatial Cognition and Navigation in Insects, Dyer escrevia que as 
abordagens cognitivas (em oposição às não-cognitivas) postulam processos 
de organização da informação sensorial em modelos internos coerentes de 
acontecimentos externos, permitindo ao animal responder em conformidade 
a estímulos, mesmo que estes surjam em novos contextos.

Luís Vicente

O Cânon de Morgan e o Programa de Griffin

Desde sempre os homens observaram o comportamento animal e 
explicaram-no com base na sua própria experiência: “Os insectos fogem dos 
homens porque têm medo e tentam evitá-los!” “Quando o picanço come uma 
minhoca magoa-a e fá-la sofrer!” “As aves amam as suas crias, alimentam-nas 
e protegem-nas!”.

Estas afirmações poderiam ser cientificamente inaceitáveis se não 
houvesse evidência científica de que ter medo, sentir dor ou amar, ou mesmo 
querer fazer qualquer coisa tenha algum significado quando aplicado a 
insectos, minhocas ou aves.
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À partida, tais interpretações seriam projecções nos animais de sensações 
que os seres humanos experimentam em circunstâncias semelhantes. Mas as 
sensações são produtos dos sistemas nervosos. Os insectos e as minhocas 
têm sistemas nervosos tão diferentes que as extrapolações poderão ser 
cientificamente ilegítimas. Os mesmos argumentos podem ser aplicados 
(embora com muito menos força) às comparações entre aves e homens.

Existe um princípio da lógica chamado regra de Ockam (deve-se ao 
franciscano William of Ockam que, excomungado, acabou os seus dias na 
fogueira da Santa Inquisição, c.1285-c.1349) que defende que, de entre as 
diversas explicações para um fenómeno, a mais simples deve ser a utilizada ou, 
por outras palavras, as explicações não necessitam de ser mais complicadas 
que o necessário (entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem).

A transposição da regra de Ockam para o estudo do comportamento 
animal foi formalizada em 1893 por Conwy Lloyd Morgan (1852-1936) na sua 
Introduction to Comparative Psycology, e é designada por “Cânon de Morgan” 
ou “Princípio da Parcimónia”: “em nenhum caso devemos interpretar uma 
acção como resultado de uma elevada faculdade psicológica, se esta puder 
ser interpretada como resultado de uma actividade psicológica de nível 
hierárquico inferior” (“In no case may we interpret an action as the outcome of 
the exercise of a higher psychical faculty, if it can be interpreted as the outcome 
of one which stands lower in the psychological scale”).

Obedecendo ao Cânon de Morgan, o que poderemos então dizer a 
respeito, por exemplo, dos insectos que “decidem fugir por terem medo”?

A aplicação deste cânon aos nossos exemplos deverá ajudar a eliminar as 
interpretações antropomórficas. Tendo por base o Princípio da Parcimónia, 
poderíamos ser levados a considerar uma explicação do seguinte teor: “o 
insecto recebe um estímulo visual do homem que se aproxima, a informação é 
integrada e processada e, como consequência, os impulsos nervosos atravessam 
os circuitos reflexos estimulando os músculos efectores do voo... e o insecto 
voa”. Esta explicação é compatível com a observação e parece muito mais 
simples do que uma que assuma que o insecto “conscientemente experimenta 
uma sensação de medo e decide fugir”. Numa leitura simplista do Cânon de 
Morgan, “medo” e “decisão” não poderiam ser aplicados ao comportamento 
dos insectos. Não parecem existir quaisquer bases para o assumir. Nem “amor”, 
nem “desejo”, nem “sofrimento”.

De facto, uma análise superficial pode sugerir uma potencial contradição 
entre o Cânon de Morgan e o Programa de Griffin. Do corpo central deste faz 
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parte o postulado da existência de experiências mentais nos animais. Porém, 
o conhecimento da obra de Morgan mostra-nos que este estava convencido 
da existência de tais experiências. Então, qual o objectivo de Morgan ao 
formular o seu cânon? Na realidade, o que Morgan pretendia era definir 
um conjunto de regras razoáveis para manter o antropomorfismo dentro de 
limites cientificamente aceitáveis. O ponto de vista behaviorista, de que é 
antropomorfismo postular qualquer tipo de experiência mental nos animais, 
deverá ter resultado da vulgar confusão de precaução científica parcimoniosa 
com sentimentos não científicos de superioridade humana. De facto não 
existe nenhuma dúvida de que os observadores entusiastas dos animais 
correm permanentemente o perigo de interpretar o seu comportamento em 
termos mais complexos do que seria necessário. Postular que os animais 
têm experiências mentais envolve a responsabilidade de ser extremamente 
cauteloso antes de o admitir. 

Mas de forma alguma o cânon de Morgan exclui a interpretação de um 
acto particular como resultado de um elevado processo mental, desde que haja 
evidência científica suficiente que demonstre a sua ocorrência.

Os behavioristas usam este cânon de uma forma reducionista: consideram 
que os comportamentos são, ou geneticamente determinados ou resultantes de 
mecanismos de aprendizagem. Mas a explicação de muitos comportamentos 
só faz sentido com recurso a processos psicológicos de alto nível.

A Etologia Cognitiva é uma ciência, possui um núcleo conceptual teórico 
inspirado no modelo darwinista e nas teorias da mente, possui programas 
de investigação no sentido exposto por Imre Lakatos em The Methodology of 
Scientific Research Programs, equivalentes aos paradigmas de Thomas Samuel 
Khun, por este referidos no livro The Structure of Scientific Revolutions, e é 
dotada de um “anel” protector de hipóteses auxiliares específicas, testáveis ou 
refutáveis.

Nas suas obras, Griffin chama a atenção para o facto de ser muito mais 
parcimonioso assumir alguma continuidade de consciência através do mundo 
animal (Lei da Continuidade de Darwin), do que tentar explicar toda a riqueza 
do comportamento animal através de modelos exclusivamente mecanicistas.

É interessante notar que a continuidade de consciência que Griffin 
postula não corresponde à visão hierárquica comum, com os seres humanos 
no topo da pirâmide e os invertebrados ou os organismos ainda aparentemente 
mais simples na base. Griffin distancia-se claramente da tendência para 
atribuir consciência apenas aos organismos mais semelhantes a nós. Nos seus 
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trabalhos considera que mesmo os insectos são dotados, em determinado 
grau, de consciência inovadora.

Para os behavioristas mecanicistas os comportamentos do escaravelho 
que ilude a detecção pela sua presa térmita camuflando o seu corpo com 
pequenos pedaços da termiteira, ou os das formigas-tecelãs africanas que 
claramente utilizam discretas mímicas para comunicar sobre actividades 
específicas e mesmo transmitir informação “em segunda-mão”, estarão 
inteiramente programados no ADN. Griffin argumenta que é uma presunção 
tanto mais insustentável quanto mais se assumir que, ainda por cima, tão 
complexos programas hereditários deveriam estar adaptados às contingências 
da situação imediata em que o organismo se encontra.

Foi por estas razões que Erwin Schrodinger no seu texto Mind and Matter, 
se opôs à restrição da consciência aos humanos. Sugeriu que consciência deverá 
ocorrer sempre que o organismo necessite de se ajustar a situações novas. Neste 
contexto Griffin é mais cauteloso. Duvida simplesmente da possibilidade de 
instruções genéticas armazenadas num sistema nervoso poderem considerar 
todos os detalhes das acções exibidas, por exemplo, por formigas ou outros 
insectos, e sugere que o comportamento das formigas pode ser motivado por 
pensamentos simples tais como “vamos juntar estas duas folhas”. Isto deverá 
ser muito menos complicado que um programa inteiramente determinado, 
especificando todos os movimentos, flexões e extensões de cada apêndice. 
Por outras palavras, Griffin sugere que deva ser bem mais simples para o 
material genético codificar a predisposição para certas imagens mentais gerais, 
ou “pensamentos”, do que codificar todos os comportamentos específicos 
directamente.

O Programa de Griffin e a visão de Dawkins

Em 1976 são publicadas duas obras fulcrais para o desenvolvimento 
da Etologia Cognitiva. A já referida de Griffin e o livro de Richard Dawkins 
The Selfish Gene. Obras em aparente contradição mas, de facto, reforçando-
-se reciprocamente. A posição de Griffin não parece muito longe da de 
Dawkins. Este último abre as portas ao Programa de Griffin ao lembrar que 
os genes controlam a síntese proteica, uma forma eficiente de manipular o 
comportamento, mas de actuação muito lenta. Contudo, como postula 
Dawkins, muitos comportamentos caracterizam-se por ser rápidos. Por vezes 
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a diferença entre a vida e a morte será apenas uma fracção de segundo. A fuga 
a um predador que surge pela calada da noite ou o ataque de surpresa a uma 
presa constituirão respostas instantâneas que os genes não poderão dar em 
tempo real.

Assim, na visão de Dawkins, os genes só podem “operar por antecipação”, 
presidindo à construção e programação de um “computador” executivo rápido, 
dotando-o de um conjunto de “conselhos” e regras (informações) sobre como 
lidar com as eventualidades do dia-a-dia da vida de um organismo ou, diria 
Griffin, dotando-o de capacidade cognitiva.

O dia-a-dia oferece uma infinidade de eventualidades impossíveis de 
serem antecipadas ou previstas na sua totalidade. Assim, os genes têm de 
“instruir” os seres vivos, não em especialidades, mas em “estratégias e truques 
gerais da arte de viver”. Como diz Dawkins, os genes têm de realizar uma tarefa 
análoga à previsão. Quando um ser vivo está a ser construído, os perigos e os 
problemas da sua vida encontram-se no futuro.

Portanto, e de acordo com o modelo proposto por Dawkins, por 
problemas de desfasamento temporal, tudo o que os genes podem fazer é 
preparar os seres vivos de antemão e, de acordo com Griffin, preparar os seres 
vivos de antemão significa dotá-los de alguma forma de consciência, o que é 
ergonomicamente menos dispendioso que a programação para um conjunto 
infinito, ou quase, de eventualidades. E se é mais simples é parcimonioso e está 
de acordo com o Cânon de Morgan.

Luís Vicente

Consciência

Obviamente que a definição de consciência é uma questão complexa.
De Platão a Descartes, a cultura ocidental sempre identificou consciência 

com o acto de pensar. O cogito ergo sum cartesiano estabelece o pensamento 
como a mais pura consciência, considerando os seres humanos diferentes de 
todos os outros animais. Para Descartes, enquanto os animais são autómatos 
inteiramente mecânicos carecendo totalmente de consciência subjectiva, os 
homens possuem, para além do seu corpo mecânico, uma alma imaterial que 
interage com o corpo e que é fonte de todos os pensamentos.

René Descartes propõe assim o dualismo das substâncias (que seriam 
uma entre duas coisas: res cogitans ou res extensa). Mas a ciência moderna 
não se compadece com este dualismo. Há que encontrar soluções alternativas, 
monistas ou epifenomenalistas.
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Os dicionários enciclopédicos e os tratados de psicologia dão 
definições vagas de consciência. Definem geralmente consciência como uma 
qualidade psíquica, um atributo do espírito, da mente, ou do pensamento, 
o que, convenhamos, é vago e nada operacional. A mais satisfatória que 
encontrei define consciência como “o estado de estar plenamente ciente 
dos acontecimentos ou factos, ser consciente ou ter consciência, é estar no 
mundo. Ser consciente não é exactamente a mesma coisa que perceber-se no 
mundo, mas ser no mundo e do mundo. A consciência ora se aproxima do 
todo, macrocosmo, ora se aproxima da parte, microcosmo. Há a consciência 
de si mesmo e do outro, através do confronto dos desejos do indivíduo com 
as limitações que lhe impõe o grupo social a que pertence ou o ambiente em 
que vive”.

Manfred Frank em Self-consciousness and Self-knowledge apresenta a 
relação entre consciência, auto-consciência e auto-conhecimento da seguinte 
maneira:

1. Consciência pressupõe auto-consciência. Não há possibilidade de estar 
consciente de alguma coisa sem estar consciente de estar consciente dessa coisa. 

2. A auto-consciência é pré-reflexiva. Se a auto-consciência fosse o 
resultado da reflexão, então só haveria auto-consciência após haver consciência 
de alguma coisa que fosse dada à reflexão. Mas isso não pode acontecer, pois 
consciência pressupõe auto-consciência. Logo, a auto-consciência é anterior à 
reflexão.

3. Auto-consciência e consciência são distintas logicamente, mas 
funcionam de forma unitária. 

4. O auto-conhecimento – isto é, a consciência reflexiva ou consciência 
de segunda ordem – pressupõe a consciência pré-reflexiva, isto é, a auto-
consciência. 

De acordo com o esquema acima, a auto-consciência será o elemento 
fundamental da consciência. Sem ela não haverá consciência nem reflexão 
sobre a consciência.

Ora a Etologia Cognitiva postula a existência de consciência nos animais, 
defendendo que este postulado cumpre o Princípio da Parcimónia. Ou seja, é a 
capacidade psicológica mais simples que permite explicar, por exemplo, a fuga 
de uma mosca ao seu predador. Ou existirá alguma faculdade psicológica de 
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nível inferior capaz de explicar a fuga da mosca?
Será ainda legítimo interrogarmo-nos sobre se o acto reflexo pode ser 

considerado como capacidade psicológica. Ou o acto reflexo é simplesmente 
uma capacidade neuromotora, mas não psicológica? Se consciência é 
capacidade psicológica e acto reflexo capacidade neuromotora, poderemos 
escaloná-las?

Contudo, se nos permitirmos, contrariamente às recomendações dos 
behavioristas estritos, postular experiências mentais nos animais, então 
temos que reconhecer também que qualquer experiência mental do animal 
não necessita de ser idêntica, ou mesmo semelhante, à que os seres humanos 
experimentam sob condições comparáveis. Desta forma este postulado 
abre-nos um largo espectro interpretativo mas, ao mesmo tempo, dificulta a 
aquisição de dados convincentes. É este o grande desafio da Etologia Cognitiva.

Luís Vicente

Em resumo, herdeiras da História Natural dos séculos XVIII e XIX, 
as ciências do comportamento animal, após os seus desenvolvimentos e 
com as suas especializações recentes, situam-se numa encruzilhada inter-
disciplinar, entre as ciências da Natureza e as ciências do Homem, confinando 
por um lado com a fisiologia e a genética, integrando por outro a psicologia 
comparada, a sociologia animal e humana, as ciências da linguagem e as 
teorias da aprendizagem, e enfim, interagindo com a taxonomia, a biologia 
molecular, a paleontologia e a antropologia física. Não perderam, no entanto, 
a sua identidade. A sua perspectiva não deixou de ser filogenética de filiação 
neodarwinista; a sua essência comporta a articulação íntima de modelos 
teóricos com métodos de observação e registo de comportamentos. Estudam 
portanto, comparativamente, os comportamentos dos animais num quadro de 
referência evolutivo.

Do gene ao organismo completo, o animal é um sistema que implica 
diversos níveis funcionais e, com o seu ambiente físico, biológico e social, 
forma um sistema ainda mais vasto. Querer restringir a um único nível a 
explicação dos comportamentos é uma tarefa limitada e infrutífera.
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