
DEUS
no cérebro

Sofisticados exames de imagem mostram que as
raízes do sentimento religioso podem estar em
processos neurológicos complexos. Pesquisadores
buscam o lugar do divino na cabeça do homem

POR DAVID BIELLO

máquina na forma de uma rosquinha engole a freira

vestida com uma camiseta simples e calças folgadas

_ em vez de seu hábito marrom e do longo véu. Ela está

usando tampões no ouvido e descansa a cabeça em almofadas

de espuma para diminuir o barulho do dispositivo, tão alto

quanto um motora jato. Imãs gigantes super-resfriados geram

campos intensos ao redor de sua cabeça. O uso de tantos re-

cursos tecnológicos é uma tentativa de ler sua mente enquanto

ela experimenta sentimentos de comunhão com a divindade

na qual crê, a ponto de lhe dedicar a própria existência.

Em nome da ciência, a freira carmelita e mais 14 colegas

trocaram temporariamente sua vida no mosteiro pelo tubo

azul claustrofóbico. Cada uma delas respondeu a um pedido

requisitando voluntários que tivessem tido uma experiência

de intensa união com Deus e concordaram em participar de

um experimento projetado pelo neurocientista Mario Beaure-

gard, da Universidade de Montreal. Usando tomograrla por

ressonância magnética funcional (fMRI), Beauregard procura

localizar as áreas do cérebro que estão ativas quando as freiras

relembram a mais poderosa epifania religiosa de sua vida, mo-

mento em que elas vivenciaram uma conexão profunda com o

divino. A pergunta é: há um lugar para Deus no cérebro?

A busca espiritual pode ser tão antiga quanto a raça hu-

mana, mas nos últimos anos há um novo local para procurar:

dentro de nossa cabeça. Usando a fMRI e outras ferramentas

da neurociência moderna, pesquisadores estão tentando de-

terminar com precisão o que acontece no cérebro quando as

pessoas vivenciam sensações místicas, no momento da prece e

da meditação, ou durante declarações espontâneas, inspiradas

pelo fervor religioso.
Tais esforços para revelar os correlates neurais do divino

- uma nova disciplina cujas várias denominações, como

"neuroteologia" e "neurociência espiritual", ainda disputam

o título oficial - não apenas reconciliam religião e ciência,

como também ajudam a apontar maneiras de produzir sen-

timentos místicos prazerosos em pessoas que não os têm ou

que, por algum motivo, não podem evocá-los. Por causa do

efeito positivo de tais experiências naqueles que as vivenciam,

alguns pesquisadores especulam que a capacidade de induzir

pessoas a essa experiência, artificialmente, tornando-as mais

felizes, saudáveis e com maior capacidade de concentração.

Em última análise, no entanto, os neurocientistas estudam essa

questão porque querem entender melhor a base neural de um

fenômeno que representa papel central na vida de tanta gente.

Essas experiências existem desde a aurora da humanidade e têm

sido relatadas em todas as culturas. "É tão importante estudar

a base neural da experiência religiosa como é investigar a

base neurológica da emoção, da memória ou da linguagem",,

acredita Beauregard.

Há muito tempo, cientistas especularam se o sentimento

religioso pode ser ligado a um lugar específico no cérebro.

Em 1892, compêndios sobre doença mental apontavam um
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elo entre o "emocionalismo religioso"
e a epilepsia. Quase um século mais
tarde, em 1975, o neurologista Nor-
man Geschwind, do Hospital da Ad-
ministração dos Veteranos de Boston,
descreveu clinicamente uma forma de
epilepsia na qual os ataques se origi-
navam de falhas elétricas nos lobos
temporais, grandes seções do cérebro
situadas entre as orelhas. Epilépticos
que têm essa forma de distúrbio com
freqüência, relatam experiências reli-
giosas intensas, levando Geschwind e
outros, como o neuropsiquiatra David
Bear, da Universidade Vanderbilt, a
especular que tempestades elétricas
localizadas no lobo temporal do
cérebro podem, algumas vezes, sus-
tentar uma obsessão com questões
religiosas ou morais.

Explorando essa hipótese, o neuro-
cientista Vilayanur S. Ramachandran,
da Universidade da Califórnia em San
Diego, pediu a vários de seus pacientes
que tinham epilepsia do lobo temporal
para ouvir uma mistura de palavras re-
ligiosas, sexuais e neutras enquanto ele
testava a intensidade de suas reações
emocionais, usando uma forma de me-
dição de excitação chamada resposta
galvânica da pele, uma flutuação da

CONCEITOS-CHAVE

resistência elétrica da epiderme. Em
l998, ele relatou em seu livro Phantoms
in the brain, escrito em conjunto com
a jornalista Sandra Blakeslee, que as
palavras com sentido religioso, tais
como "Deus", obtiveram uma resposta
emocional extraordinariamente alta
nesses pacientes, indicando que pes-
soas com epilepsia do lobo temporal
podem realmente ter maior propensão
a sentimentos religiosos. Ramachan-
dran especula que a chave pode ser o
sistema límbico, composto de regiões
interiores do cérebro que governam
a emoção e a memória emocional,
tais como a amígdala c o hipotálamo.
Ao fortalecer a conexão entre o lobo
temporal e esses centros emocionais,
a atividade elétrica epiléptica pode
estimular sensações místicas.

Para selar o caso do envolvimento
do lobo temporal, o pesquisador
Michael Persinger, da Universidade
Laurentian, em Ontário, buscou re-

criar artificialmente os sentimentos
religiosos estimulando eletricamente
essa grande subdivisão do cérebro.
Como recurso para seu experimento,
Persinger criou o "capacete de Deus",
que gera campos eletromagnéticos
fracos e os concentra em regiões
particulares na superfície do cérebro.
Numa série de estudos conduzidos
nas últimas décadas, o pesquisador
e sua equipe utilizaram o dispositivo
nos lobos temporais de centenas de
pessoas. Ao fazer isso, induziram
na maioria delas, a experiência de
uma presença percebida - a impressão
de que alguém (ou um espírito) está
na sala, quando, na verdade, não há
ninguém - ou um estado profundo
de felicidade cósmica que revela
uma verdade universal. Durante as
rajadas de estimulação de três minu-
tos, os participantes do experimento
traduziam essa percepção do divino
em sua própria linguagem cultural e
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religiosa - chamando de Deus, Buda,
alguma presença benevolente ou uma
maravilha do universo.

Persinger defende que a expe-
riência religiosa c a crença em Deus
são apenas resultados de anomalias
elétricas no cérebro humano, mas
que as tendências religiosas, mesmo
que sejam das figuras mais exaltadas
- São Paulo, Moisés, Maomé e Buda,
por exemplo — se originam de tais
peculiaridades neurais. A noção
popular de que tais experiências são
boas é uma conseqüência natural do
condicionamento psicológico pelo
qual rituais religiosos são ligados a
experiências agradáveis, defende Per-
singer em seu livro Neuropsychological
bases of God beliefs (Praeger Publishers,
1987). Rezar antes de uma refeição,
por exemplo, liga a prece com o pra-
zer de comer. Deus, ele afirma, não é
nada mais místico do que isso.

HORIZONTES EXPANDIDOS
Embora uma tentativa feita em 2005
por cientistas suecos, de replicar as
descobertas do "capacete de Deus"
de Persinger tenha falhado, os pes-
quisadores ainda não estão colocando
de lado o papel do lobo temporal em
alguns tipos de experiência religiosa.
Afinal, nem todas as experiências
desse tipo são as mesmas. Algumas
surgem do fato de se seguir uma
tradição religiosa específica, como a
calma que os católicos sentem quando
recitam o rosário. Outras conduzem
a pessoa a uma percepção do contato
com o divino. E uma terceira cate-
goria podem ser os estados místicos
que revelam verdades fundamentais
opacas para a consciência normal.
Assim, é possível que sentimentos
religiosos diferentes surjam de locais
distintos no cérebro.

Também podem existir diferenças
individuais. Para algumas pessoas,
o "assento neural" do sentimento
religioso pode situar-se no lobo

temporal, enquanto cm outras está
alojado em um lugar diferente.

O neurocientísta Andrew New-
berg, da Universidade da Pensilvânia,
e seu falecido colega Eugene dAquili
apontaram para o envolvimento de
outras regiões do cérebro em algumas
pessoas sob certas circunstâncias. Em
vez de induzir experiências religiosas
de maneira artificial, Newberg e
dAquili usaram imagens cerebrais para
"espiar" .a maquinaria neural em fun-
cionamento durante práticas religiosas

emissão de fóton único (SPECT).
O auge desse transe meditativo,

como eles descreveram num artigo
de 2001, estava associado tanto com
uma grande queda da atividade numa
porção do lobo parietal, que abrange
a parte anterior superior do cérebro,
como com um aumento da atividade
no córtex pré-frontal direito, situado
atrás da testa. Como a pane afetada
do lobo parietal normalmente auxilia
a navegação e a orientação espacial,
os neurocientistas supõem que seu si-

tradictonais. Nesse caso, os cientistas
estudaram a meditação budista, por
ser um conjunto de rituais destinados a
alcançar estados espirituais definidos,
tais como a união com o universo.

Segundo os próprios voluntários
budistas, quando eles alcançaram
seu pico de meditação - um estado
no qual perdem seu senso de exis-
tência como indivíduos separados
- os pesquisadores injetaram ne-
les um isótopo radioativo que age
sobre áreas ativas do cérebro. Os
investigadores fotografaram a distri-
buição do isótopo com uma câmera
especial - uma técnica chamada
tomografía computadorizada por

lêncio anormal durante a meditação
está por trás da dissolução percebida
das barreiras físicas e o sentimento
de ser uno com o universo. O córtex
pré-frontal, por outro lado, é encar-
regado da atenção e planejamento,
entre outras tarefas cognitivas, e seu
recrutamento no pico da medita-
ção pode refletir o fato de que tal
contemplação exige que a pessoa se
concentre intensamente num pensa-
mento ou objeto.

O pesquisador Richard J. David-
son, da Universidade de Wisconsin-
Madison, e seus colegas documenta-
ram algo parecido em 2002, quando
usaram a f MRI para examinar o
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cérebro de várias centenas de budistas
do mundo todo, durante as práticas.
A ressonância magnética funcional
rastreia o fluxo do sangue oxigenado
por meio de suas propriedades mag-
néticas, que diferem das do sangue
exaurido de oxigênio.Como o sangue
oxigenado flui preferencialmente para
lugares onde é intensamente exigido,
a fMRI destaca as áreas cerebrais
que estão mais ativas e, portanto, se
presume que sejam as mais utilizadas
- durante determinada tarefa.

A equipe de Davidson também
descobriu que as meditações dos bu-
distas coincidiam com a ativação no
córtex pré-frontal esquerdo, de novo,
talvez refletindo a capacidade de pra-
ticantes experientes se concentrarem
apesar das distrações. Os voluntários
mais experientes mostravam níveis
mais baixos de ativação do que
aqueles com menos treinamento,
possivelmente porque a prática torna
a tarefa mais fácil. Essa teoria está de
acordo com relatos de veteranos da
meditação budista que afirmam ter
chegado a um estado de concentração
sem esforço, diz Davidson.

Além disso, Newberg e d'Aquili
obtiveram resultados similares em
2003, quando fizeram imagens de
freiras franciscanas enquanto reza-
vam. Nesse caso, o padrão era asso-

ciado com um fenômeno espiritual di-
ferente: uma sensação de proximidade
e junção com Deus, como foi descrito
de maneira semelhante pelas freiras
de Beauregard. "Quanto mais estuda-
mos e comparamos os fundamentos
neurológicos de diferentes práticas
religiosas, melhor entendemos essas
experiências", diz Newberg. "Gostarí-
amos de estender nosso trabalho e re-
caitar islâmicos e judeus", afirma. Ele e
seus colegas descobriram ainda outro
padrão de atividade quando exami-
naram o cérebro de cinco mulheres
enquanto elas utilizavam o dom de
línguas - uma expressão espontânea
de fervor religioso na qual as pessoas
balbuciam um idioma incompreen-
sível. Os pesquisadores anunciaram
em 2006 que a atividade nos lobos
frontais - toda a seção frontal do
cérebro - das participantes diminuiu
em relação a cinco pessoas religiosas
que estavam apenas cantando música
gospel. Como os lobos frontais são, de
modo geral, usados no autocontrole,
a equipe de pesquisa concluiu que a
redução na atividade ali permitia a
perda de controle necessária para tais
explosões de tagarelice.

Embora a liberação do controle do
lóbulo frontal possa estar envolvida
na experiência mística, Beauregard
acredita que tais estados profundos

também se utilizam de uma ampla
variedade de outras funções cerebrais.
A fim de determinar exatamente o
que pode dar base a tal fenômeno,
o neurocientista canadense usou a
fMRI para estudar o cérebro de 15
freiras durante três estados mentais
diferentes. Dois dos estados - des-
cansar de olhos fechados e relembrar
uma experiência social intensa - eram
controles com os quais comparavam
o terceiro: relembrar ou reviver uma
experiência intensa com Deus.

Conforme cada freira alternava
entre um desses estados, segundo
a indicação do técnico, a máquina
de ressonância magnética registrava
amostragens de seu cérebro a cada
três segundos, capturando uma ima-
gem geral a cada dois minutos. De-
pois de a atividade neural ser registra-
da, os pesquisadores comparavam os
padrões de ativação nos dois estados
de controle com o do estado religioso
para determinar as áreas do cérebro
que se tornavam mais energizadas
durante a experiência mística.

Embora Beauregard tivesse es-
peranças de que as freiras vivencias-
sem uma união mística enquanto
estavam na máquina, o melhor que
elas podiam fazer, se constatou, era
invocar uma memória de união com
uma força divina, emocionalmente
poderosa. "Deus não pode ser con-
jurado ã vontade"", explicou Irmã
Diane, a diretora do convento carme-
lita em Montreal.

Os pesquisadores descobriram
seis regiões estimuladas apenas
durante a lembrança de comunhão
com o divino. A memória espiritual
era acompanhada, por exemplo,
por aumento na atividade do núcleo
caudado, uma pequena região cen-
tral do cérebro à qual os cientistas
atribuem um papel no aprendizado,
na memória, e recentemente, na
capacidade de se apaixonar,- os neu-
rocientistas supõem que seu envol-
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vimento pode refletir o sentimento
de amor incondicional relatado
pelas freiras. Outro ponto quente
era a insula, um pedaço de tecido do
tamanho de uma ameixa, enfiado no
meio das camadás'mais externas do
cérebro, que monitora as sensações
do corpo e governa as emoções
sociais. Fagulhas neurais nesse local
podem ser relacionadas aos senti-
mentos de prazer visceral associados
a conexões com o divino.

FENÔMENO DA RELIGIÃO
E a atividade ampliada no lobo parie-
tal inferior, cujo papel na percepção
espacial - de maneira paradoxal, o
oposto do que Newberg e Davidson
observaram - pode espelhar o senti-
mento das freiras de serem absorvidas
em algo maior. Uma atividade muito
alta ou muito baixa nessa região
poderia, em teoria, resultar em tal fe-
nômeno, acreditam alguns cientistas.
O resto das regiões destacadas, como
relataram os pesquisadores na edição
da Neuroscience Letters de 25 de setembro
de 2006, inclui o córtex órbito-fron-
tal mediai, que também determina o
prazer de uma experiência,- o córtex
pré-frontal mediai,, que pode ajudar
a governar a percepção consciente
de um estado emocional,- e, por fim,
o meio do lobo temporal.

A quantidade e a diversidade
de regiões do cérebro envolvidas
na experiência religiosa das frei-
ras aponta para a complexidade
do fenômeno da espiritualidade.
"Não há um único ponto de Deus.
Os estados de enlevamento são
mediados por uma rede neural que
é distribuída por todo o cérebro",
acredita Bcauregard.

No entanto, ressonâncias do
cérebro não podem, sozinhas, des-
crever, completamente um estado
místico. Como a fíVlRl depende
do fluxo sangüíneo, que se dá em
questão de segundos, suas imagens

não capturam mudanças em tempo
real no disparo dos neurônios, que
ocorrem em milissegundos. É por
isso que Beauregard se voltou para
uma técnica mais rápida chamada
eletroencefalografia quantitativa,
que mede a voltagem das respostas
somadas de milhões de neurônios
e pode rastrear sua flutuação em
tempo real. Seu grupo de pesquisa-
dores equipou as freiras com toucas
de banho vermelhas, dotadas de
eletrodos que captam, as correntes
elétricas dos neurônios. Essas cor-
rentes se fundem e aparecem como
ondas cerebrais de várias freqüên-
cias que mudam conforme as freiras
relembram uma experiência intensa
com outra pessoa e uma profunda
conexão com Deus.

Beauregard e seus colegas desco-
briram que as ondas cerebrais mais
predominantes são as alfa, longas
e lentas, como aquelas produzidas
durante o sono, consistentes com
o estado relaxado das freiras. Num
trabalho que ainda não foi publica-
do, pesquisadores observaram on-
das de freqüência ainda mais baixa
nos córtex pré-fronta) e parietal e no
lobo temporal, que são associadas
com a meditação e o transe.

Neurocientistas envolvidos nesse
tipo de pesquisa concordam que
o cérebro de algumas pessoas sim-
plesmente se recusa a sucumbir ao
divino. Não importa que correlates
neurais os cientistas encontrem, os
resultados podem jamais provar ou
refutar a existência de Deus. Embora
osateístas, eventualmente, defendam
que encontrar a espiritualidade no
cérebro indica que a religião não é
nada mais do que uma ilusão divina,
as freiras estavam animadas com
os exames do cérebro exatamente
pela razão oposta: eles pareciam
fornecer confirmação às interações
de Deus com elas. Afinal, encontrar
uma fonte cerebral de experiências
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