
UMA IDÉIA NO TEMPO

Há algo novo
para o sujeito?
Hoje, muitos cientistas defendem que estados
de nível mais alto dos sistemas biológicos acabam
por influenciar níveis mais baixos, tão básicos
como as manifestações dos genes

Durval Mazzei Nogueira Filho

Cada vez mais professores, orientado-
res, coordenadores pedagógicos e pais têm
admitido que crianças agitadas, inquietas
ou desatentas recebam algum tipo de medi-
cação psiquiátrica para controlar seu com-
portamento. Se um problema como esse
- nem sempre tão grave assim - é objeto
de um ato tão direto e transparente, ima-
gina-se que outros problemas semelhantes
sejam encaminhados do mesmo modo. Ora,
não há nada mais preocupante do que a ado-
ção imediata e não-reflexiva, nessa área, de
procedimentos simplificadores como esse.
Por isso, é necessário buscar uma outra via
para tratar desta questão, mais óbvia mas
não menos complexa: discutir os efeitos do
discurso tecnocientífico contemporâneo na
noção de sujeito e, conseqüentemente, na
educação do futuro cidadão.

Um acontecimento no campo da psi-
quiatria colaborou, de forma decisiva, para
o estabelecimento dessa perspectiva: a pu-
blicação, em 1980, da terceira edição do
manual de orientação diagnostica e esta-

tística (DSM-III, na sigla em inglês) pela
Associação Psiquiátrica Americana (APA).
Esse manual reorganizou o campo de estu-
do e de prática da psiquiatria. A partir de
então, a psiquiatria, que era praticada sob
a orientação de grandes pensadores (Krae-
pelin, Bleuler, Freud, Jaspers etc.), tornou-
se uma prática médica orientada para diag-
nósticos operacionais e pragmáticos. Uma
psiquiatria de reflexão teórica que permitia
uma ação criteriosa foi substituída por ou-
tra, cuja ação tem de ser decidida de ma-
neira rápida e sem influência de um pilar
teórico. A noção de que as perturbações
mentais são fenômenos naturais circuns-
critos e definidos por comitês de especialis-
tas, reunidos em simpósios de consenso, to-
mou de assalto a clínica psiquiátrica. Logo
após a publicação do DSM-III, a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) imprimiu
a décima edição do Código Internacional
das Doenças (CID-X, em 1993), claramen-
te influenciado pelo esquema consagrado
pelo manual dos norte-americanos. Desde



esse evento, o que se restringia a um fenô-
meno autóctone da América do Norte ex-
pandiu-se pelo mundo. Daí o que descreve-
mos anteriormente: a simplificação de uma
manifestação infantil perturbadora passou
a receber uma resposta pragmática e re-
solutiva baseada na evidência de que uma
criança inquieta tem seu comportamento
controlado pela prescrição de uma droga.

Mas em que medida uma reflexão sobre
esse tema nos ajudaria a resolver e atenuar
os problemas que envolvem o sujeito con-
temporâneo? Não seria mais simples depo-
sitar a esperança na marcha do progresso
científico e aguardar que os problemas que
vivemos, mais cedo ou mais tarde, venham
a ser resolvidos por algum novo procedi-
mento médico-psiquiátrico?

Nesse sentido vale a pena aludir ao que
o neurocientista Steven Rose, um profis-
sional insuspeito, disse sobre o Transtor-
no do Déficit de Atenção e Hiperatividade
(TDAH), cujas características centrais são
o fraco desempenho da criança na escola e a

incapacidade dela de concentrar-se e de ser
controlada pelos pais. Rose comenta que a
literatura atual defende que a causa desse
distúrbio é uma função cerebral defeituosa
associada a uma substância química, a do-
pamina, e esse defeito se originaria, por sua
vez, de uma alteração genética. Assim, tal
explicação acaba relativizando, sem som-
bra de dúvida, o efeito decisivo dos pro-
cedimentos educacionais e socializadores
usuais nas crianças. Além disso, há uma
espécie de dramatização das conseqüências
desse transtorno, ou seja, caso a criança
não seja tratada por meio de uma substân-
cia chamada metanfetamina (metilfenidato,
de nome comercial Ritalina), ela pode se
tornar mais tarde um dependente químico
ou até mesmo um criminoso. Steven Rose
se pergunta então, do alto de sua insus-
peitada condição de neurologista, se essa
seria uma abordagem médico-psiquiátrica
adequada a uma condição inequivocamente
patológica ou se ela configuraria um mero
quebra-galho para evitar o questionamen-
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to da escola, dos pais e do contexto social
em torno.

Como se vê, essa espécie de desloca-
mento de responsabilidades, do aparato fa-
miliar e educacional para o científico, preo-
cupa até mesmo um neurocientista como
Rose, que enxerga aí uma forma tanto da
família quanto da escola de não responde-
rem às eventuais faltas e falhas na educação
de seus filhos e alunos.

Um procedimento desse tipo não é nem
novo nem estranho no dia-a-dia escolar. É
muito comum as escolas recomendarem

aos pais que recorram a psicólogos, psica-
nalistas e outros profissionais quando seus
filhos demonstram alguma dificuldade des-
se gênero. Não obstante, boa parte desses
profissionais termina por implicar pais e,
eventualmente, a própria escola na questão
que o aluno manifesta. A responsabilidade,
portanto, nesse caso, não é simplesmente
deslocada e transferida: é repartida. Trata-
se, dessa forma, de um discurso que respei-
ta a história e a singularidade da situação.
Por outro lado, isso jamais aconteceria se a
criança caísse nas mãos de um profissional

"Um ser constrói-se
durante a vida,

constróí-se na luta para
aceder à linguagem do

grupo... Constrói-se
nos jogos infantis"



que aposta todas suas fichas num cérebro
bioquimicamente defeituoso, definido por
seus genes. Pois, para ele, tanto a educação
familiar quanto a social afinal não têm o
poder, ou tal poder é pequeno, de interfe-
rir nos miasmas- biológicos. Nesse sentido,
um alerta como o de Rose, que critica de
maneira nítida e clara o equívoco existen-
te em um deslocamento desse tipo, é de
capital importância.

É preciso salientar, entretanto, que a
posição firmada por Steven Rose não se
esgota simplesmente na questão prática,
pois há uma concepção de sujeito, de ser,
de indivíduo, de espírito, de liberdade nela
embutida. A concepção essencialmente
sustentada na biologia — o organismo como
uma mônada que deve ser bem alimenta-
da e aquecida para desenvolver-se bem
-joga no lixo a perspectiva de que um ser
constrói-se durante a vida, constrói-se na
luta para aceder à linguagem do grupo,
constrói-se enquanto percebe o desejo do
outro, constrói-se ao ouvir o que desejam
dele. Constrói-se ao ouvir o professor na
sala de aula. Constrói-se nos jogos infantis.
Essa tarefa é substituída pela idéia de que o
ser obedece a um bem urdido e complexo
programa, escrito nas profundezas de cada
uma das células do corpo.

Apesar do alerta do neurocientista, a
perspectiva que ele critica torna-se cada
vez mais a forma de saber que irá — ao lado
da realidade virtual, da inteligência arti-
ficial, da simbiose entre carne e máquina
- levar a humanidade a novos parâmetros
culturais e científicos. E, quem sabe, desco-
brir um novo humanismo e introduzir-nos
em uma Nova Era, na qual boa parte das
crenças que a cultura desenvolveu desde
o Iluminismo serão tidas como ilusões de
um espírito ávido por livre-arbítrio. John
Brockman, editor entusiasta dessa perspec-
tiva, escreve que essa nova cultura é cons-
tituída por aqueles cientistas e pensadores
do mundo empírico que, através de suas
investigações e escritos descritivos, ocupa-
ram o lugar do intelectual tradicional desde
que começaram a revelar de forma clara o
sentido último de nossas vidas, redefinindo
quem somos e o que somos. Como se vê, esse
editor de livros e fundador do sítio edge.
org, hospedado na rede mundial, prevê que
o que foi escrito, pensado, especulado como
verdadeiro para o ser está na iminência de
ser substituído por uma dedicada e organi-

zada tarefa empírica. Quer dizer, o sonho
Iluminista de retirar a humanidade do jugo
de uma casta que tudo sabia, centrada no
discurso religioso, está prestes a esboroar-
se, pois uma nova casta, a dos iluminados
científicos, vem aí para dizer como somos,
o que somos e como devemos proceder. Do
sonho da razão Iluminista restam, essen-
cialmente, as promessas científicas.

No entanto, estamos aqui
Há uma canção da banda de rock R.E.M

cujo refrão martela: "é o fim do mundo
como conhecemos, e eu me sinto bem".
Sentir-se bem em um novo mundo é o de-
safio que habita o pensamento de qualquer
sujeito minimamente informado sobre o
que acontece à sua volta. A canção da ban-
da norte-americana fala de como as mu-
danças produzem nos espíritos a sensação
de que logo, logo virá uma derrocada geral,
ao dobrarmos a esquina. A esse respeito, o
filósofo alemão Walter Benjamin disse que

A sensação de derrocada da espécie que temos
em tempos de mudanças profundas dos arranjos
coletivos parece acompanhar o homem desde
sempre, como observaram Benjamin e Paolo Rossi

todas as épocas se vêem modernas e todas
elas crêem estar diante de um abismo imi-
nente. O filósofo italiano Paolo Rossi con-
corda com Benjamin quando afirma que a
percepção de que estamos em meio a uma
crise decisiva é crônica na humanidade.

Se dermos uma rápida olhada no que
alguns pensadores escreveram sobre esse
tema, em épocas distintas da saga huma-
na, teremos de dar razão tanto a Benjamin
quanto a Rossi. O ensaísta escocês Thomas
Carlyle lamentou no ensaio Sinal dos tem-
pos, em 1829, a subordinação dos seres hu-
manos à Revolução Industrial. Afirma que
o coração e a cabeça dos homens passaram
a se comportar de maneira mecânica, tal
como suas mãos. Que todos os esforços,
vínculos, opiniões se transformaram em
mecanismos. Critica a fé no mecanicis-
mo, critica a fé na importância conferida
às coisas físicas e se mostra descontente
diante do fato de seus contemporâneos
acreditarem que o bem verdadeiro está



U M A IDÉIA NO T E M P O fora de cada um e não em seus espíritos. O
médico americano George Beard, nas úl-
timas décadas do século 19, responsabiliza
o trem a vapor, a imprensa, o telégrafo, as
ciências e a atividade mental das mulhe-
res pelo vertiginoso aumento de pessoas
"nervosas" naquela época.

Opinião semelhante a essas, mas muito
mais recente, é a do filósofo francês Geor-
ges Friedmann. Ela é bastante ilustrativa
do que vimos comentando até aqui. Ele
alerta, no início dos anos 1960, que o meio
ambiente cultural encontrava-se instável
devido a variações intensas, bruscas e in-
sistentes, promovendo um entrave e uma
ameaça à evolução psicológica da huma-
nidade. Tais variações seriam provocadas
pela massa de estímulos artificiais a que os
homens estariam submetidos no trabalho,
no lar e no lazer. Esses estímulos viriam
da televisão, do cinema, da iluminação pú-
blica, das novas técnicas e de outras con-
quistas da civilização. Friedmann chega a
comparar o homem de meados do século
20 com o homem da Revolução Industrial
- exatamente o homem atormentado ob-
jeto dos comentários de Carlyle e Beard
— e conclui que aquele teria tido uma vida
bem mais tranqüila. Contemporaneamen-
te e nessa mesma linha, há o psicanalista
francês Charles Melman, que vê sinais de

Para o psicanalista Charles Melman, os

toxicômanos simbolizam o ser que recusa todos

os valores que o ligam à história e são a

representação mais bem construída do mundo atual

obnubilação mental de nossa época no to-
xicômano e no dependente químico. Ele
diz que o toxicômano repudia tudo o que se
refere à representação de si: a distinção se-
xual, o lugar da família, enfim, recusa todos
os valores que ligam o ser à história. Sem
discutir o acerto ou o equívoco da análise
de Melman sobre o dependente químico,
vale notar que esse autor considera o to-
xicômano como o estofo da sociedade de
consumo, como a representação mais ver-
dadeira e mais bem construída do mundo
em que vivemos hoje. Mundo este, por sua
vez, fundamentalmente mercantil, segun-

10 do Melman, em que até os óvulos e esper-

matozóides e, futuramente, o zigoto têm e
terão valor de mercado.

Como se vê, todos esses são exemplos
que dão sustentação à opinião de Benjamin
e de Rossi. Os quatro autores preocupam-se
de maneira desesperadamente honesta com
o destino da humanidade diante do desen-
volvimento da técnica e da aceleração do
consumo patrocinados pelo homem. Todos
eles, sem exceção, não viam com bons olhos
nem o presente em que viviam, tampouco
o futuro que eles mesmos projetavam. E o
mais interessante é que todos eles deram
a entender, nas entrelinhas, que o passado
poderia ter sido desenvolvido de uma outra
forma, por meio da qual chegaríamos mais
perto de um mundo harmonioso, mais dis-
tantes da beira do abismo. Em suma, para
eles, o que ou quem está sempre prestes a
precipitar-se e estatelar-se no fundo, se é
que há um fundo, é a humanidade.

No entanto, insistentemente, ainda es-
tamos por aqui.

O homem máquina
Toda essa história começou, ao que pa-

rece, quando Copérnico, Kepler, Galileu,
seguindo dados observacionais, deitaram
por terra a concepção de que o planeta em
que habitávamos estava excepcionalmente
bem localizado: no centro do universo. E
habitado por seres feitos à imagem e seme-
lhança de Deus. A pesquisa astronômica
demonstrou claramente que, ao contrário
do que se pensava, a Terra não era centro
nem do próprio sistema solar onde orbita-
va. Séculos após, outro mestre da obser-
vação, Charles Darwin, formulou a teoria
geral da evolução. Esta pôs, sob a ótica
do pensamento livre, os habitantes deste
planeta. Retirou-os deste lugar de criação
especial, à imagem e semelhança do divi-
no, e colocou-os como produto da seleção
natural. Ou seja, nossa existência na Terra
é tão casual quanto a de uma mosca, de um
macaco ou de uma lombriga. Entrando no
século 20, outro observador acurado, Sig-
mund Freud, prestou atenção em como es-
ses produtos da seleção natural pensavam,
definiam-se, desejavam. Rompendo com a
máxima cartesiana — "penso, logo existo" -,
que colocava a razão baseada no que o ser
sabe a seu respeito, a consciência do eu, no
centro da atividade cognitiva, Freud propôs
um outro modelo para explicá-la, segundo
o qual haveria, além da consciência, o in-



Obra do americano
Jasper Johns. O filósofo
francês Georges
Friedmann compara o
homem de meados do
século 20 com o homem
da Revolução Industrial
- o homerrí atormentado

consciente - de estrutura e lógica distintas
do pensamento formal. O inconsciente en-
tão, no modelo freudiano, é que coordenaria
a ação global do ser e não as deliberações
definidas somente pelas crenças e valores
do sujeito. Em suma, Freud deslocou o su-
jeito do centro do ser. Afastou-se do cogito
cartesiano - "penso, logo existo" - que fala
de um sujeito que reconhece sua existência
porque pensa, como quis Descartes. Para
Freud, o sujeito pensaria onde ainda não
seria propriamente um ser.

Foi o próprio Freud que descreveu es-
ses três momentos da especulação humana

como as três feridas narcísicas da huma-
nidade. Retirada do centro do universo, a
humanidade, em seguida, foi retirada do
centro da criação e, por fim, do centro da
consciência de si. O psicanalista francês
Jacques Lacan desenvolveu de uma manei-
ra interessante essa história. Desenvolveu-
a com base na noção de discurso. Diz que
o discurso mais antigo, o mais primordial,
é o discurso do mestre, e foi esse discurso
que dominou até que as feridas narcísicas
exercessem efeito sobre ele. A partir de
certo momento, os homens tomaram para
si a tarefa de interferir e, quando possível, 11



UMA IDÉIA NO TEMPO reformar o mundo natural. A conseqüên-
cia disso é a diminuição da importância do
discurso do mestre, representado primor-
dialmente pela noção eclesiástica de que o
mundo foi feito da maneira mais perfeita.
Nesse momento, a era da técnica passa a
ocupar a cena. A possibilidade de interfe-
rir ou reformar o mundo natural torna-se a
ambição mais nítida. Para Lacan, essa ambi-
ção de dominar o mundo natural pelo saber
é característica do discurso universitário.
O discurso universitário, em certo sentido,
teria substituído o discurso do mestre.

Entretanto, até esse momento, havia
um último bastião que resistia a essas mu-
danças: o corpo humano. Os médicos se
preocupavam estritamente em descobrir
como nosso corpo se organizava e como

A idéia de que os seres vivos podem eqüivaler

a sistemas físicos foi a inspiração para que os

cientistas passassem a considerar a possibilidade

de interferir no material genético humano

exercia suas funções. Os aspectos anatô-
micos e fisiológicos foram dissecados. De
Harvey a Claude Bernard. Mas, mesmo
nessa época, não faltou quem se dispuses-
se a afirmar que não havia nada além do
corpo. É do médico francês Julien Offray
de La Mettrie que se fala. Em 1748, ele
publicou sua obra mais controversa: O ho-
mem maquina [L'homme machine]. Nela,
ele defende, como os autores citados aci-
ma, a superioridade da observação e do
experimento sobre qualquer outra forma
de produzir conhecimento. A partir dessa
posição, afirma que o homem é o que come,
que as enfermidades modificam a vida psí-
quica e que a vida psíquica varia de acordo
com o gênero, a idade, a hereditariedade e
o clima. Vida nem um pouco relacionada,
portanto, à alma ou a outro princípio ima-
terial. Acredita que a fisionomia revela a
conformação da alma e do espírito e que
a inteligência depende apenas da consti-
tuição física do cérebro (a quantidade e a
qualidade da massa cerebral). Esse arra-
zoado permite que La Mettrie conclua,
ousadamente (segundo suas próprias pa-
lavras), que o homem é uma máquina e

12 que no universo só há uma substância — a

matéria - com diversas manifestações.
O ponto é que a marcha dessas idéias

não parou aí.

O fim do homem
Um físico, Erwin Schrõdinger, deu con-

tinuidade a essa marcha. Em 1943, minis-
trou no Trinity College de Dublin, na Ir-
landa, uma conferência intitulada "O que é
vida?". Ao formular que os seres vivos po-
diam equivaler-se a sistemas físicos, colo-
cou a última pá de cal no princípio vitalis-
ta. Esse princípio dizia que o fundamento
dos organismos vivos era uma "força vital"
(enteléquia ou élan vital), irredutível aos
fenômenos físico-químicos. Pouco a pouco
a proposta do físico austríaco, francamente
oposta ao vitalismo, foi ocupando o cenário,
além de ser reconhecidamente a inspira-
ção fundamental para o trabalho de James
Watson e Francis Crick. Como se sabe, es-
ses cientistas foram os responsáveis pela
construção teórica que resultou na dupla-
hélice que caracteriza o ácido desoxirri-
bonucléico (o DNA, substância química
complexa que constitui o genoma). Desde
então, a perspectiva de interferir ou refor-
mar o corpo humano, não mais somente
o mundo natural em torno, tomou conta
da ciência. É claro que essa perspectiva é
conseqüência da formulação de Schrodin-
ger: se o organismo vivo, incluindo o orga-
nismo humano, é um sistema físico como
qualquer outro, ele pode ser manipulado
exatamente da mesma maneira como se
manipula o mundo natural. Não há mais,
portanto, limite teórico à ação da ciência.
Se houver algum obstáculo que limite o
espectro da ação científica, este necessaria-
mente deve brotar de outra área do pensa-
mento humano. Para o biólogo molecular
Lee Silver, por exemplo, se a ciência puder
fazer, ela fará. Desde que haja alguém dis-
posto a pagar por isso.

Como é possível deduzir, a marcha do
saber aqui resumida começa no homem
como produto especial da criação dotado
de consciência, dotado de subjetividade,
dotado de livre-arbítrio, dotado da possibi-
lidade de escolha e com um destino gran-
dioso e termina num homem que não passa
de um aglomerado físico-químico. Não são
apenas os biólogos ou os neurocientis-
tas que declaram, com todo o prazer, ser
a crença na consciência, na subjetividade,
no livre-arbítrio e na escolha nada além



de uma ilusão. Tudo aquilo que vivemos
e sentimos como uma experiência pessoal
e intransferível é, simplesmente, um efei-
to secundário, de pouco valor substancial,
oriundo deste aglomerado muito bem or-
ganizado do mundo natural.

Se tal perspectiva fosse formulada es-
pecificamente nas assim chamadas ciên-
cias naturais (física, química, biologia)
não seria uma surpresa; entretanto, algo
similar acontece nas ciências humanas.
De acordo com o cientista político Fran-
çois Ewald, a etnologia, a antropologia,
o estruturalismo já deram mostras de
que não foram feitas para reconstituir o
homem, mas que, pelo contrário, estão
aí para classificá-lo, deixando-o fora de
sua subjetividade.

Jacques Derrida, filósofo francês, repre-
senta de maneira muito cristalina o indica-
do por Ewald. Derrida é bastante claro e
eloqüente ao referir-se à impossibilidade de,
a partir das ciências humanas, definir um
centro, uma substância, um traço que re-
constitua a humanidade. Diz que o centro —
algo como o traço definidor da humanidade
— recebe sucessivamente formas ou nomes
diferentes; e que a história do Ocidente é a
história desses nomes, caracterizados qua-
se de modo uniforme como fundamento,
princípio, ou centro. E cita algumas dessas
denominações: essência, existência, subs-
tância, sujeito, verdade, transcendência,
consciência, Deus. Faz tais citações para
afirmar que nenhum desses nomes susten-
tou-se como definição e que, na ausência

Desenho do italiano
Francesco Clemente:
no auto-retrato uma
possibilidade de colocar-
se em contato com um
mundo idealizado, que a
virtualização promete

13



UMA IDÉIA NO TEMPO de um centro ou de uma origem, tudo se
torna jogo de linguagem, no qual o signifi-
cado central, originário ou transcendental,
nunca está presente fora de um sistema de
diferenças. Isto é, nada existe por si. Nem
a consciência, nem o ser. Se reconhecermos
um ou outro é pela diferença que há entre
esse objeto e todos os outros. E completa,
esclarecendo que há duas interpretações
possíveis. A primeira procura decifrar uma
verdade ou uma origem que escapem ao
jogo de linguagem, uma verdade ou uma
origem que seria suficiente para definir o
traço distintivo da humanidade. A outra,
abraçada por Derrida, não se volta à ori-
gem, afirma o jogo de linguagem e procura

Nos desenhos da
australiana Patrícia

Piccinini, criaturas
geneticamente

modificadas convivem
com crianças, numa

situação ambígua que
mistura medo e conforto
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superar o homem e o humanismo. Restrin-
ge o homem, de uma forma diferente dos
cientistas naturais, a um sonhador que, ao
longo da história da metafísica, sonhou a
presença plena, o fundamento tranqüiliza-
dor, a origem e o fim do jogo.

Posto isto, a reflexão possível, e arris-
cada, que se nos apresenta vem em forma
de interrogações: afinal, o que resta? O
que resta, em particular, para o educador?
A idéia clássica da educação, familiar ou
escolar, é a transformação da criança em
cidadão. Ou seja, ela deve ter acesso ao
saber, às regras de convivência, a ponto
de se tornar um ser apto às escolhas. Para
o bem ou para o mal. Ora, se as ciências

humanas não reconstituem a definição do
que é o homem e, mais que isso, não têm
como fazê-lo fora de um jogo de lingua-
gem, não há âncora que segure esse bar-
co. Resta olhar para as ciências naturais.
Ao fazermos isso, encontramos muito
mais coisas do aquilo que o visionário La
Mettrie anunciou no século 18: o homem
é uma máquina. Sem alma, sem espírito,
sem pensamento, sem nada além da ma-
téria que o conforma. E, ainda por cima,
dependente da qualidade e da quantidade
de massa cerebral. Isto é, seres definidos
em seu valor desde antes do nascimento.

Em suma: o homem morreu?

O buraco é mais em cima
Alguns, decerto, se dão por satisfei-

tos com o "sim" como resposta. Steven
Pinker, em seu livro Como a mente fun-
ciona (1998), por exemplo, aposta todas
suas fichas que as novas ciências que es-
tudam a natureza humana (a ciência cog-
nitiva, a neurociência, a genética do com-
portamento e a psicologia evolucionista)
bastam para englobar o que há para ser
englobado sobre o homem. O ponto é que
todas essas ciências relativizam marcada-
mente a existência como fonte de novi-
dade. São ciências que procuram esclare-
cer como nossa existência é dirigida, ou
seja, como pensamos, como desejamos,
como assassinamos, como amamos, como
violentamos, como solidarizamos. A al-
ternativa que abrem foi preparada por
Schrodinger, quando este equiparou os
sistemas vivos aos sistemas físico-quími-
cos: a manipulação. Não é à toa que, vez
por outra, os jornais diários trazem fotos
de um coelho fosforescente, de um rato
com uma orelha humana no dorso, sem
falar nos olhos negros de Dolly, a ovelha
clonada. Desse ponto de vista, portanto,
isso tudo quer dizer que é perfeitamente
possível manipular o ser a partir da bio-
logia que o funda. Manipulando-o, aper-
tando os botões biológicos corretos, cons-
truímos o que desejamos, controlamos o
que queremos. Saber quem deve ficar no
controle desta voracidade manipuladora
não é uma questão supérflua.

Mas há um contraponto a essa certe-
za que não será discutido neste espaço,
além da pequena notação a seguir. Não
são poucos os neurocientistas que perce-
bem que há uma série de dados que esca-



pam a esse rol de certezas. O citado Ste-
ven Rose é um deles. E também Richard
Lewonthin, Humberto Maturana, David
Chalmers, pesquisadores que alertam que
o buraco é mais acima. Essa paráfrase é
precisa. O buraco não é mais para baixo,
como quer Pinker, esse psicólogo norte-
americano, como boa parte de seus pares,
que esposa a perspectiva reducionista. O
reducionismo aposta que tudo que é mais
complexo é esclarecido pelas partes mais
simples. Exemplo: o ato de um sujeito, por
mais que pareça sustentado por valores,
desejos, crenças, oportunidades, na verda-
de é movido por certa tendência genética.
Assim procede o reducionismo, visão mais
em voga entre os pesquisadores contem-
porâneos: para eles o buraco é sempre em-
baixo. Há outros, no entanto, que apostam
no abandono dessa perspectiva. O fisiolo-
gista Denis Noble afirma que os estados
de nível mais alto nos sistemas biológicos
chegam a influenciar níveis mais baixos
tão básicos como a expressão dos genes.
Segundo Noble, não progrediremos sem
reconhecer a validade das explicações em
todos os níveis: o buraco, portanto, é mais
em cima! Isto é, a explicação genética, o
mais longe a que pode chegar a explicação

reducionista, não é suficiente para esclare-
cer a razão de um sujeito agir deste ou da-
quele modo. Pelo contrário: se acreditar-
mos em Noble, não é nada impossível que,
ao agirmos dessa ou daquela maneira, es-
taremos influenciando e interferindo, seja
em que magnitude for, no determinismo
genético. Se tal constatação é suficiente
para se afirmar que o homem não morreu,
não se sabe. Mas, pelo menos, abre-se a
perspectiva de a dúvida em relação a qual-
quer formulação científica que acredite ter
encontrado uma solução persistir e voltar-
se para as idéias do campo oposto.

Assim, não há como saber, como quer
o cantor da banda R.E.M, se diante deste
novo mundo que se abre à experiência do
ser iremos nos sentir bem. Ou ainda se, de
fato, estamos às vésperas de uma revolução
capitaneada por novas perspectivas cientí-
ficas, ou se estamos diante, mais uma vez,
de situações já ocorridas em outra época da
história - como no final do século 19 e iní-
cio do 20, quando a solução de problemas
relativos ao bem-estar parecia ao alcance
da ciência, mas não se materializou.

Durval Mazzei Nogueira Filho é
psicanalista e médico-psiquiatra.
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