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o pt:nsarnento evolucionário de Darwin influenciou diversas ciências, 
dentre elas a psicologia. (bmo um dos seus efeitos, ~nim~is p~~ram 11 ser utili
zados em investigações de processos psicológicos, sendo eslc uso justificado pela 
suposição de que os processos básicos são oomuns às diferentes espécie.,. Nestes 
estudos, o animal é utilizado apenascomo um meio c não como o objeto de inves
tigação, sendo a eompreem;ão do comportamento humano o seu objetivo rinaJ.lJ) 

Fazcndo-sc uma avaliação relrospediva, é inegável a relevãncia do co
nhecimentu acumulado por meio destas investigações. Por exemplo, ao nível clí
nico, estudos psicológicos com animais têm contribuído para a análise (c, indire
tamente, tratamento) da depressão, ansiedade, psicose.<;, (obias, dependência a 
drogas, além das mais diferentes doenças lIão convencionalmellte consideradas 
psicológicas (AIDS, câncer, entre outras). Contribuiçõcs igualmentc relevantes 
!Cm sido orerecidlls para as diversas áreas ellVolvidas com o comportamento hu
mano, tais como educação, produção industrial, economia, urbanismo, propagan
da, arquiletum, política, cinema, etc. 

Se, por um lado, o olhar retrospectivo nâo deixa dúvidas sobre a relevân
cia que os estudos com animais tiveram para se aumentar li comprccns.'io sobre o 
comportamento humano, o olhar para o presente pode sugcrir um esgotamento 
desta estratégia: confonne aprc.~cntarei adiHnte, h~ uma série de dados que ~uge
rem que, apesar do estudo do comportamento animal ser hoje uma área muito 
desenvolvida, cle vem se tornando menos freqüente, c t.1lvez menos prestigiado, 
como um meio de investig.1çiio dos processos p~icológicos. 

Historicamente, pode-se consultar que houve um períooo em que os pes
quisadores do comportamento animal foram prestigiados dentro da psicologia de 
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forma mais acentuada que nos dias atuais. Um levantamento feito por Innis (1992) 
sobre os 100 anos de existência daAmerican PsychologicalAssocw/ion (MA), 
mostra que entre 1912 e 1961 praticamente metade dos presidentes eleitos anual
mente pela APA foi composla por pesquisadores que utilizavam animais em SU3S 

investigações. Considerando-sc que a eleição para a presidência de uma associa
çãu cientílic;l é equivalente ao reconhecimento do trabalho do eleito, pode-se dizer 
que em 1912, anu di! eleição de Edward Thorndike, a psicologia americana est.wa 
recunhecendo nos trabaHws com animais uma alternativa de investigação rele
vante p;tr:l a área. Conforme mostra a Tabela I, ao longo destes 50 anos foi 
frequente que os psicólogo, membros da APA, elegessem como seu representante 
máximo um pesquisador do comporlamento animal. Contudo, depois de Neal 
M iller, eleito em 1961, estas escolhas cessaram abruptamente. 

Tabela! 
Pesquisadores do comportamento animal eleitos presidentes da American 
P~ychologjcal Associa/íon (APA) (adaptado de Innis.I992). 

ANO PRESIDENTE DA MA 

1912 EDWARD THORNDlKE 
1915 JOHN WATSON 
1917 ROBERT YERKES 
1920 SHEPARD FRANZ 
1921 MARGARETWASBURN 
1926 HARVEYCARR 
1929 KARLLASHLEY 
1932 WALI"ER HUNTER 
1935 JOSEPH PETERSON 
1936 CLARKHULL 
1937 EDWARDTOLMAN 
1938 JOHN DASHIELL 
1940 LEONARD CARMICHAEL 
1941 HERBERT WOODROW 
1942 CALVIN STONE 
1945 EDWIN GUTHRJE 
1954 O.H. MOWRER 
1958 HARRY HARLOW 
1959 WOLFGANG KOHLER 
1960 DONALD HEBB 
1961 NEALMILLER 



Segundo lnnis, a eleição de Thorndikc coincidiu com o período em 
que as suas publicações sobre inteligência animal causavam grande repercus
são. Nesta época, uutros psicólogos de destaque (Watson, por exemplo) tam
bém argumentavam rortcmentecontra o mentalismo, propondo uma aborda
gem mais objetiva para a psicologia. Portanto, Thorndike, Watson e seus 
seguidores representavam, em 1912, a ~nova ordem~ que propunha mudan
ças para o desenvolvimento de uma psicologia objetiva. O fato de que depois 
de 1961 nenhum estudioso do compurtamentu animal rui eleito para esta pre
sidência (nem mesmo Sk.inner que, dado seu cnormcprcstígio, foi muitas ve
zes proposto para este cargo) indica mudanças nas prioridades da psicologia: 
~parenlemente, na década de 60u estudu du cumpurtamento animal passou a 
ser parte da ~velha urdem~. 

Outro aspecto que merece amílise é o decréscimo do uso de animais 
dentro das instituições voltadas para pesquisa e ensino de psicologia. Nos 
Estados Unidos, Foi Feito um extenso levantamento do uso de animais nos 
cursos de graduação dos melhorescollcgcl·do país (Benedict eStolurr, 1991) 
e nus depart~mentus de psiculugia com cursos de pós-graduaçiio (Gallup e 
Eddy, 1990). Os resultadus de amhas as pesquisas apuntaram uma tendência 
dcncs.:cntc para se utilizarem animais nestas instituições. No geral, encon
trou-se que embora 2/3 dos departamentos mantivestem colônias de animais, 
17,6% deles estavam discutindo a sua desativação. Dentre us que não man
tinham biotérios, praticamente metade os havia desativado recentemente, 
mnstnmdo que o decréscimo no uso de animais é fruto de um processo que 
ainda estlÍ em l:lIrso. Por rim, estas pesquisas revelaram também que das 
escolas que utilizavam animais para ensino, 40% o faziam apenas em uma ou 
du~s disciplinas. 

No Reino Unido, esta tendência decrescente parece ser ainda mais 
acentuada. Analisando 62 departamentos de psicologia, Thomas e 61ackman 
(1992) compararam os dHdus encontradus em 1977 e 1989, e constatmam 
grandes mudanças ao longu deste período: 
I. houve redução de 25% no número de dcpnrtnmcntos que orereciam condições 

para se trabalhar com animais; 
2. os departamentos que mantiveram u uso de animais no ensino e pesquisa 

reduziram em cerca de 70% a pupulação dos seus biotérios; 
3. o envolvimento com pe."'iquis.1 caiu 35% entre os prorissionais e 62% entre os

alunos de pós-graduação. 
Nu ritstro dCSt.1SpCllquisas., foi feito um levantamento preliminar na Uni

versidade de S~u Paulo (USP) sobre o uso de animais no ensino e pesquisa em 



psicologia.l') Em 1994, das 50 disciplinas obrigaLÓriasofereddas aos graduandos 
em psicologia, apenas uma utilizava o trah~lho direto com animais (Psicologia 
Experimental I). Outras disciplinas utilizavam material di~tico relacionado ao 
comportamento animal, porém sem colocar o aluno em contato direto com este 
tipo de experimentação. Uma disciplina optativa (Treino em Pesquisa, níveis 1,11 
e 111) podia ou não envolver trabalhos com animais dependendo do orientador 
escolhido. Além destas, atividades práticas com animais foram realizadas apenas 
em disciplinascomplementarcs (Fisiologia e Farmacologia). Portanto, dentre os 
alunos que atualmente se graduam em psicologia na USP, a maioria não tem mais 
que 2% da sua formaçào em trabalhos diretos com animais. 

Ao nível de pós-graduaçào, este levantamento mostrou que das 20 
disciplinas oferecidas na área de concentração em Psicologia Experimental em 
1994, apenas duas utilizavam o trabalho direto com animais, ou seja, 10% delas. 
Outras disciplinas utilizavam a literatura decorrente de pe5quisascom animais, 
mas não ofereciam o trabalho direto com estes sujeitos como estratégia de ensino. 
Quanto às dissertações e teses defendidas em Psioologia Experimental, este levan
tamento mostrou uma tendência decrescente no uso de animais entre 1971 e 1994 
(Figuf'd 1). Agrupando-se estes trabalhos por períodos sucessivos de 8 ano!, pode
se constatar que dentre as 196 disserlaÇÕe5 e 124 teses defendidas, a proporção 
dos trabalhos realizados com animais caiu de 66,0% para 32,8% enlreo primeiro 
e ultimo período. Analisando-se separadamente os trabalhos de Me.'Itraoo e Dou
torado, verifica·se em ambos uma queda na proporção de trabalhos realizados 
com animais, sendo que no período final (1987.1994) esta queda foi mais lICentu
ada nas teses de Doutorado: enquanto que no Mestrado o uso de animais caiu de 
66,0%, no período inicial, para 46,3%, no período final, no Doutorado ele caiu de 
66,7% para 20,(1.1). Assim, estes dados sugerem não apenas a redução do uso de 
animais pelos pós-graduandos em Psicologia Experimenlill da USP, como que 
esta queda está mais acentuada entre os doutorandos. Considerando·se que cada 
Doutor é um orienllujor em potencial - portanto formador de nO\los pesquisadores 
- estes dados permitem que se faça uma projeção de que o uso de animais será 
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ainda menor entre us futuros psioologos experimentais, li menos que algo modifi
que esta tendência atual. 
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Figura 1. Porcentagem de dissertações C/ou teses utilizando animais, defendidus 
no Instituto de Psicologia da USP, na área de eoneentraçâo em Psicologia Experi
mental, entre 1971 e 1994: Glohal repre."o;enta 11 somn de dissertaçóe<> teses; 
mestl"lldu diz respeito à porcentagem de dL~sertaçôcs e dOlltor.ldo à de teses 
dcrelldidas. 

o conjunto dos dados (."Qletados na USP s<"iu coincidentescum os apresen
tados anteriormente. A~ ,Jmíliscs americanas c européias sohre as causas desta 
tendência apoRtam \.[Jnto para os altos custos financeiros, quanto para as restri
ções murais/éticas, ambos docorrenles dos muvimentos pelus dircitos unimais. 
Por exemplo, nas escolas ,Jmericanas, o elL~to financeiro da manutenção de ani
mais tem sido um rorte argumento para a desativação de biotérios, uma vez que o 
ativismo em prol dos direitos animais exigiu que se fizessem melhorias que au
ment~r~m enormemente seus custos; nas c.s<:olas inglesas. a forte mobiliznç:"io 
dos alunos que consideram ~politicamente im:orreto" u uso de anim~isem pesqui
sas científicas tem sido llpontada como um dos fatores erltieas para 11 reduçâo do 
uso de animais em ensino e pesquisa em psicologia. Foi também sugerido queo 
aumento da burocracia nt:eessária 11 apruvaçiio de projetos de pesquisa cum ani
mais, decorrenlc destes movimentos, tem criado dificuldadc.~ adicionais a c.~te 
tipo de investigação. 

Esta anõÍlise nãu parece ser suficiente para explicar u panordma geralaljui 
esboçado. Por exemplo, não se pode dizer que a política dos direitos animais 
tenha grande respunsabil idade pelos dados apresentados na Figurn 1. Ao contrá
riu di! Europa e dos Estados Unidos, este movimento não tem interferido de forma 
signj(jcativa na re.aliZ<lção de pesquisas com animab no Brasil. As tentativas de 



se criem leis regulamentadoras do u.<;o de animais em pesquisas científicas tim 
tido o apoio dos pcsquislidores brasileiros, no sentido de regulamentar códigos de 
ética que já vinh3m sendo respeitados nos bons laoora16rios. 

Pode ser argumentado queos dadoscoletados na USP foram innuencia
dos por diversas mudam,as nH instituiçiio que ocorreram ao longo dos 24 anos 
annlisados. De falo, li DepartamenlO de Psicologia Experimental da USP sofreu 
uma grande ampliação do seu corpo de orientadorc.'i, o que trouxe maior diversi
ficação das áreas de pesquisa oferecidas aos alunos, principalmente de pesquisas 
\cÓrieas ou experimentais com humanos. Contudo, este tipo de argumentação apenas 
wnstata n filIO que est.'Í sendo apontado aqui: se na ampliação do departamento 
anHlisado IIS iÍrcas voltadas pam estudos teóricos e experimentais com humanos 
têm crescido proporcionalmente mais que as que realizam estudos com comporta
mento animal, 11:10 seria este fato, em si, um indieativo de mudanças naspriorida
des atuais dll psicologia? 

Um outro rator mais geral a ser considerado é que atualmente existem 
procedimentos bastante sol"isticados para a investigação hásica de processos psi
cológicos com lwmanus. Estes procedimentos podem estar simdiando que os 
estudos com :mimais deixaram de ser os meios mais adequados para se cheg3r à 
compreenS.10 do comportamento humano. Eslll argumentação, embora atraente, 
não hasta: se alguns pmccs.",",s psicológicos, nntcrionnente estudados em ~nimais, 
podem hOJe ser satislÍlkJriamentc invcstigadosem humanos, ruí outros que, por ques
LÕcsiticas ou ordem prática, só S.10 passíveis de serem invc.~tigados com animais. 

Talvez um furte motivo pam esta tendêncill decrcscenle dos traba!hoscom 
animai~ esteja a~sociado ;i cvolução da psicologia, que atualmente se torna 
crescentemcnte mcntalista: se no começo do século a ~nova ordem" era a mudan
ça para a psicologia objetiva, que d~scarl<lva a mente como seu objeto de estudo, 
nesh: fim de!oiculo observa-se um movimenkJ contnírio de trazer li mente para o 
eentro d~s inYestigil\iUes. Embora a mente pussa ser atribuída tanto aos homens 
quanto 1I0S demais seres (numa visãu cumpatível com o darwinismo), ainda é 
predominante a noç~u de qneela i própria IIpenas du ser humano. 

Neste Luntexto IItual, os estudiosos do comportamento animal aca
bam t~ndu maior identirica~~o com prulissionais deolltras ~rcas, scndo freqüente 
sua incorporação n~s neurociéncias, onde "eérebro e comportamento" represen
tam hoje a nova ordem. É significmivo o fato de que nestas lÍTeas não exista a 
discu~siío oobre a importância do uso de animais em pesquisas. Possivelmen
te uma diferença mareanle enlre psicologia e neurociéncias esteja nas suas 
bases como ciênciils humilnas e biol6gicas, respectivamente. Tantosanos a(lÓs 
Darwin, há ainda resistência entre os humanistas para aceitar as implicaçues 
do Homem como parte do contínuo evolucionário. Com o crescente menllllismo 
na psicologia, associildo ao viés humanislll, pude-se eumpreender porque esta 
ciência esteja dando menos ênfase aos estudos com animais. 



Em resposta à pergunta feit.l do título, eu diria, portanto, que o uso 
de animais, como meio de investigacão psicológica, é atualmente uma estratégia 
menos (reqüente mas não ultrapassada, uma vez que ela não se esgotou. Ela pode 
ser dispensável em algumas ~reall unde u estudo direlo com humanos permite um 
avançu satisFatório deconhecimentus. Contudo, há um grande nlÍmero de proces
sos psiculógicos que estão para ser invcstig~dos, para os quais u uso de animais 
pode representar uma contribuição indispensável. A pfÓpria comparação entre os 
processos psicológicos observados em ~nim~is e humanos tem, em si, um interes
se tcórico muito grande. O qu~dru aqui delineado parece ser fruto de um conjunto 
de eventos que ocorrem no momento atual. Ele poderá ser altemdo na medida que 
surgir uma "nova ordem", ou seja, que qucstõ~ consideradas relevantes para a 
psil.""Ologiil venhmn H ser melhor r~pondidas, 110 menos inicinlrnente, dentro do 
IHooratório. Até lá, só nos rcsta torcer para que esta redução das pesqUiSolS com 
lmimais - cuju crescimcntu nu passaoo representou uma forte contribuição para o 
desenvolvimento da psicologia como ciência - não venha comprometer as suas 
bases científicas. 
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