
F rancis Crick, o gênio da dupla
formada com James Watson.
descobriu a hélice da molécula
de DNA e abriu caminho para

uma revolução na biologia e na medi-
cina. Crick morreu em 2004 obcecado
por uma idéia que lhe parecia ainda
mais extraordinária do que a transmis-
são bioquímica dos caracteres heredi-
tários. Cientista rigoroso, prisioneiro
de uma curiosidade insaciável, Crick
teve na idade madura o que ele chamou
de "estalo", fenômeno recorrente nas
pessoas de alta densidade cultural e in-
tensa atividade intelectual. O estalo
lhe jogou na corrente de pensamento o
seguinte enigma: se, como é sabido, o
volume de informações encapsuladas
na molécula de DNA é insuficiente pa-
ra criar algo tão complexo quanto o
cérebro humano, é válida a hipótese de
que a mente humana deveria ser muito
mais do que apenas o somatório de rea-
ções químicas e elétricas. Crick lem-
brou-se de uma história contada por
Odile, sua mulher. Quando menina, na
Inglaterra, ela ouvia de sua professora
de religião a passagem do catecismo
católico atestando que "the Soul is a li-
ving being withour a body, having reason
and free will" (a alma é um ser vivo
sem corpo, dotado de razão e livre-ar-
bítrio). O pesado sotaque irlandês da
professora fazia "being" soar como
"bean" (feijão), e por muitos anos
Odile se atormentou em silêncio com a

idéia de que a alma fosse um
"feijão vivo". Francis Crick
juntou seu estalo ao feijão ani-
mista da infância da mulher e
daí nasceu uma tese transformada no
livro A Hipótese Espantosa: a Ciência
em Busca da Alma, publicado dez anos
antes de sua morte. Sua hipótese é que
o cérebro humano não é apenas a sede
da alma, do intelecto e dos sentidos,
como já sugerira o grego Hipócrates
400 anos antes do nascimento de Cris-
to. O cérebro é a alma. Portanto, a al-
ma nada mais seria do que o resultado
de interações químicas e elétricas
ocorridas na rede cerebral de células
especiais, os neurônios.

Apesar de toda a genialidade de
Francis Crick e de sua extraordinária
coragem, a questão está longe de ser
resolvida. Alguns neurologistas chega-
ram a sugerir que o cérebro humano,
guloso devorador de energia na forma
de glicose, pesado e frágil, é um ser vi-
vo dotado de razão e livre-arbítrio —
com um corpo. O cérebro seria um
hospedeiro do corpo e manteria com
ele não uma relação simbiótica, mas de
dominação. Crick gostava dessa idéia.
Ela o ajudava a resolver o enigma da
alta complexidade do cérebro e o fato
de isso não poder ter sido determinado
pelo DNA. Se o cérebro não é apenas
um órgão do corpo, mas seu dono — e
um dono dotado de poder incontrastá-
vel —, ele tem capacidade de coman-



dar os processos de modo que o orga-
nismo humano satisfaça suas necessi-
dades metabólicas de crescimento em
tamanho e em complexidade. O grande
neodarwinista de Harvard Ernst Mayr,
morto em 2005, sustentava a tese de
que o surgimento do cérebro humano
foi um evento tão extraordinário, único
e inexplicável na evolução que seria es-
tatisticamente impossível esperar que,
em havendo vida em outros planetas,
haveria também espécies inteligentes.

Os corolários dessas hipóteses es-
pantosas são ainda mais espantosos. O
economista Eduardo Giannetti da Fon-
seca trabalha atualmente na conclusão
de um livraço sobre cérebro e mente
que ele promete lançar no começo de
2010. O livro é uma ficção rigorosa-
mente conduzida pela melhor ciência
neurológica. Nele, Giannetti cria um
personagem que se torna obcecado pe-
lo funcionamento do próprio cérebro.
Entre outras aventuras intelectuais, o
personagem visualiza o escaneamento
das funções cerebrais do grego Sócra-
tes nos instantes que precedem sua exe-
cução, momento em que, a história re-
gistra, o filósofo não sentiu um pingo
de medo. O exame de um organoide ce-
rebral, a amígdala, permitiria dizer com
certeza se Sócrates teve medo ou não
no instante final.

O médico e pesquisador brasileiro
mais próximo de ganhar um Prêmio
Nobel é o paulista Miguel Nicolelis.
Ele lidera, na Universidade Duke. nos
Estados Unidos, o mais avançado gru-
po do mundo no estudo das neuropró-
teses, as interfaces cérebro-máquina.
Nicolelis já conseguiu que um macaco
movesse remotamente um braço robó-
tico usando apenas comandos neuro-
nais. Isso é o começo. Onde essa pes-
quisa vai parar? Nicolelis tem certeza
de que um dia, com a naturalidade de
alguém que pluga um pen drive em um
computador e copia um arquivo ou
programa, será possível digitalizar to-
das as instruções cerebrais do ser hu-
mano e gravá-las em um cérebro artifi-
cial. A alma em um pen drive? Até
Francis Crick ficaria espantado. •
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