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Mecanismo pelo qual a atividade eletroquímica dos neurônios se transforma na experiência 
subjetiva ainda é um mistério.  
 

 
 
Quadro no "Fantástico" aos domingos, livros de divulgação, exposições, sites e, claro, novos e 
interessantes avanços científicos conseguiram virar o cérebro do avesso elucidando muito de sua 
autonomia e de seu funcionamento. A complexa interligação dos mais de cem bilhões de 
neurônios no interior do nosso crânio está em alta aos olhos do público. Todo mundo quer saber 
como eles controlam movimentos, comportamento, emoções, lembranças, desejos. Ou, ainda 
mais fundo, como genes, ambiente, sinapses e neurotransmissores interagem de modo a 
permitir escolhas e orientar nossa liberdade de agir. 
 
"Como é possível que dessa massa borrachuda e gosmenta desponte o mistério de uma vida 
interior?", espanta-se o economista Eduardo Giannetti da Fonseca, no prefácio do livro "Em Torno 
da Mente", de Ana Carolina Guedes Pereira, lançado agora pela Perspectiva. Pois é, já existe até 
a neuroeconomia, o estudo de como o cérebro interage com o ambiente externo para tomar 
decisões sobre investimentos e comportamento do mercado. 
 
"A possibilidade de traduzir informações e levantar dilemas foi uma das questões que me 
motivaram a escrever esse livro", conta Ana Carolina, médica e neurocientista paulista, 
atualmente no Harvard Medicai School, em Boston, em entrevista para o Valor. "É uma tentativa 
de estabelecer uma ponte entre as ciências que abordam o funcionamento do mundo físico e as 
humanidades, que se referem à natureza da experiência humana." Com a vivência de quem 
trabalha no "olho do furacão" ou no centro de conhecimento sobre o assunto, Ana Carolina 
explica que o cérebro deixou de ser a tradicional "caixa-preta" a partir dos anos 90, quando as 
neurociências tiveram um progresso espantoso. 
 
Agora, os cientistas conseguem desde entender como os genes dão origem às moléculas 
cerebrais até simular em computador conjuntos de neurônios. A evolução na tecnologia de 
imagens permitiu, por exemplo, mapear o cérebro em funcionamento e monitorar quais áreas 
são ativadas em cada situação. Ana Carolina mostra, nos 15 ensaios do livro, o entendimento 
mais recente de como ocorrem percepções, memória, emoções, atividades motoras e suas 
disfunções, como a perda cognitiva com o envelhecimento, o mal de Alzheimer, a depressão e os 
transtornos de ansiedade. 
 
"Hoje se sabe que todo e qualquer comportamento é proveniente de funções cerebrais", diz a 
pesquisadora, enfatizando que a separação entre corpo (diga-se cérebro) e mente é inconcebível, 
lembrando os textos do português Antônio Damásio, outro neurocientista que trouxe essas 
questões para o dia a dia. 



 
Mas se os avanços no estudo do cérebro são grandes e de importância incalculável na aplicação 
médica e terapêutica, o funcionamento da mente continua misterioso. Esse quebra-cabeça final, 
ou seja, o mecanismo exato por meio do qual a atividade eletroquímica dos neurônios se 
transforma na experiência subjetiva de cada indivíduo, carrega em si um imenso mundo de 
significados que vão além do que a ciência objetiva pôde determinar até agora. No caso específico 
da memória, por exemplo, graças ao neurocientista Eric Kandel, Prêmio Nobel de Medicina, não 
por coincidência supervisor do trabalho de Ana Carolina, hoje se sabe que o aprendizado de novas 
informações e o seu armazenamento causam alterações estruturais no sistema nervoso — as 
funções e as moléculas específicas de alguns neurônios mudam quando se aprende uma resposta 
comportamental. 
 
Psiquiatra de formação, Kandel é formado em letras e literatura, além de medicina, o que fez que 
unisse a experiência do laboratório com a sua profunda curiosidade pela mente humana para 
entender como o cérebro se reinventa a partir de experiências e memórias. Seguindo a mesma 
linha, nesse livro cheio de referências literárias, filosóficas e algumas reflexões éticas, Ana 
Carolina se pergunta: "Podemos entender completa e biologicamente o profundo afeto que os 
pais nutrem pelos filhos? Um amor efervescente, como na metáfora shakespeariana de Romeu e 
Julieta? E o momento deparado pelo poeta Fernando Pessoa ao contemplar da janela do seu 
quarto uma menina na rua e descrevê-lo no poema 'Tabacaria'? Tudo isso é resultado de 
memórias, interpretações próprias; reflexos da singularidade de cada cérebro, de cada história 
de vida, da combinação genética de cada indivíduo". 
 
O mistério, contudo, não afugenta nem tampouco assusta os cientistas; ao contrário, atrai e 
motiva a continuidade dos estudos e a pesquisa sistemática. "Acho que esse é um dos grandes 
desafios nas décadas por vir e tanto as neurociências como a microbiologia têm muito a contribuir 
nesse sentido", afirma a escritora. Para ela, o estudo do cérebro é um exemplo de como a ciência, 
com sua base empírica estruturada, pode resolver pelo menos algumas questões filosóficas que 
são debatidas desde a Antigüidade Clássica seguindo correntes antagônicas: por exemplo, 
enquanto Platão postulava que a mente e o universo psíquico são independentes do corpo, não 
tendo propriedades físicas, Demócrito defendia que tudo tem propriedades físicas, inclusive a 
mente. 
 
Damásio, na sua trilogia ("O Erro de Descartes", "O Mistério da Consciência" e "Em Busca de 
Espinosa"), explica que não pode haver uma separação abissal entre o corpo e a mente como até 
recentemente propunha o método científico por influência de Descartes. Os conhecimentos da 
moderna neurociência mostram que o corpo e a mente são, sim, dois aspectos diferentes de 
mecanismos biológicos, como previu Espinosa. 
 
Ou como afirma Giannetti da Fonseca, citando o biólogo francês François Jacob, também 
ganhador do Nobel, para resumir o significado da obra de Ana Carolina. Giannetti lembra que, no 
seu livro "O Rato, a Mosca e o Homem", Jacob termina suas análises e reflexões com uma 
avaliação sobre os avanços da ciência: "Somos uma temível mistura de ácidos nucleicos e 
lembranças, de desejos e proteínas. O século que termina se ocupou muito de ácidos nucleicos e 
de proteínas. O seguinte vai concentrar-se sobre as lembranças e os desejos. Saberá ele resolver 
essas questões?" O biólogo francês se referia ao século XX já estamos no século XXI e ainda não 
temos todas as respostas. O que não quer dizer que não se deve parar de procurá-las ou que o 
conhecimento deixará de caminhar para o entendimento do ser humano e de suas complexas 
relações com o mundo.  
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