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Neurocientistas confirmam
haver consciência nos animais
Por Elaine Pereira

Para quem convive ou já observou os animais é fácil perceber que eles sentem, sofrem e se alegram a depender da circunstância em que estão inseridos.
Pessoas das mais diversas áreas têm trabalho para legalizar juridicamente os direitos dos animais, que apesar de estarem resguardados perante a Constituição
Federal, ainda carecem de fiscalização mais apurada.
A boa notícia veiculada por neurocientistas de alto gabarito, em julho deste
ano, na Conferência de Cambridge (Reino Unido), foi da comprovação científica
de haver consciência em todos os mamíferos, aves e outras criaturas, como o
polvo. A pesquisa liderada pelo neurocientista canadense Philip Low, afirma que
“as estruturas cerebrais que produzem a consciência em humanos também existem em animais”. Ele e outros 25 pesquisadores de todo o mundo assinaram
nesta data o Manifesto de Cambridge, que revela que “estruturas do cérebro
responsáveis pela produção da consciência são análogas em humanos e outros
animais”. Segundo Low “os animais possuem as estruturas nervosas que produzem a consciência, o que quer dizer que os animais também sofrem. Afirmar
que animais não têm consciência sempre foi fácil. Agora, temos um grupo de
neurocientistas respeitados que estudam o fenômeno da consciência, o comportamento dos animais, a rede neural, a anatomia e a genética do cérebro. Não é
mais possível dizer que não sabemos disto. Podemos dizer, contudo, que a habilidade de sentir dor e prazer em mamíferos e seres humanos é muito semelhante.
A sociedade deverá discutir sobre estas questões e poderá formular novas leis,
realizar mais pesquisas para entender a consciência dos animais e protegê-los
de alguma forma”.
Bem, diante disto, a sociedade como um todo precisa rever a forma como
se relaciona com os animais, bem como as leis de proteção.
É importante salientar que o termo “consciência”, do ponto de vista da
Filosofia refere-se ao entendimento que uma criatura tem sobre si e seu lugar
na natureza. Alguns atributos definem a consciência, como ser senciente, ou
seja, sentir o mundo à sua volta e reagir a ele; estar alerta ou acordado ou ter
consciência sobre si mesmo. Para a Ciência, considera-se as percepções sobre o
mundo e as sensações corporais, junto com os pensamentos, memórias, ações
e emoções, ou seja, tudo o que escapa aos processos cerebrais automáticos e
chega à nossa atenção. O conteúdo da consciência geralmente é estudado usando exames de imagens cerebrais para comparar quais estímulos chegam à nossa
atenção e quais não.
O americano Steven Wise, advogado e especialista em direito dos animais,
afirmou a importância do manifesto. “Dizer que os animais têm consciência pode
trazer várias implicações para a sociedade, bem como o modo como os animais
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são tratados. O papel dos advogados e legisladores é transformar conclusões científicas como esta em legislação que ajudará a organizar a sociedade. Queremos que
esses animais recebam direitos fundamentais, que a justiça os enxergue como pessoas, no sentido legal. Isto quer dizer que esses animais teriam direito à integridade
física e à liberdade, por exemplo. Temos que parar de pensar que os animais existem para servir aos seres humanos”. Wise é professor nas Faculdades de Direito de
Harvard, Vermont, Miami, John Marshall e Lewis & Clark, e na Medicina Veterinária
da Tufts, em Massachusetts e diretor do Non-Humans Rights Project (Projeto pelos
Direitos dos Não-Humanos), organização que reúne 40 pesquisadores. Ele nos faz
refletir quando diz que “faz apenas 60 anos desde que os seres humanos decidiram
não fazer testes em outros seres humanos sem o consentimento deles. E cerca de
um século e meio desde que humanos deixaram de escravizar outros humanos. Será que essas coisas que costumávamos fazer uns aos outros e só agora admitimos
serem grotescamente imorais, podem ser repetidas em outros seres considerados
não-humanos?"
Segundo as pesquisas está comprovada a consciência nos animais. Como a
sociedade passará a se organizar perante estes dados? É triste ver que os maustratos a animais ainda é uma prática indiscriminada e apesar de no Brasil já haver
um entendimento junto ao Ministério da Cultura contra a utilização de animais em
eventos, eles ainda acontecem. Até quando veremos estes episódios e negligenciaremos o Direito dos Animais?
Em todo o mundo há pessoas que funcionam como pontos de luz, faróis
que nos mostram como a vida seria muito melhor se a convivência pacífica e harmoniosa com estes irmãos do reino animal fosse uma realidade mundial. Por isso
mostramos aqui algumas fotos que ilustram esta convivência respeitosa e de colaboração. São da coleção da Real Men Are Kind to Animals, você poderá ver muito
mais em www.mundodosanimais.pt. O que dizer da primeira foto que mostra um
tigre-dourado de 160 kg que curva a cabeça e coloca a pata junto à mão de uma
pequena criança que o observava pelo vidro? As imagens falam por si.

