
A
coisa mais óbvia sobre você é seu Eu. "Você olha para o seu corpo e sabe que 

é seu", diz Todd Heatherton, psicólogo do Dartmouth College, em New 

Hampshire, nos Estados Unidos. "Você sabe que é sua a mão que está con-

trolando, ao estendê-la. Quando tem memórias, você sabe que são suas, e não 

de outra pessoa. Ao acordar de manhã, você logo sabe quem é." 

O Eu pode ser óbvio, mas é também um enigma. O próprio Heatherton evitou o estu-

do direto do tema durante anos, embora viesse explorando autocontrole, autoestima e 

outras questões afins desde a pós-graduação. "Meus interesses giravam todos em torno 

do Eu, mas não da questão filosófica sobre o que constitui o Eu", diz ele. "Evitava espe-

culações sobre o que o Eu significa. Ou tentava, pelo menos." 

Mas as coisas mudaram. Agora, Heatherton e um número crescente de outros cientis-

tas estão atacando de frente a questão, tentando descobrir como o Eu emerge do cérebro. 

Nos últimos anos, eles identificaram certas atividades cerebrais que podem ser essenciais 

para produzir diferentes aspectos da autoconsciência. O intuito é saber como essas ativi-

dades dão origem ao sentimento unificado que todos nós temos de sermos uma entidade 

individual. Essa pesquisa fornece pistas de como o Eu pode ter evoluído em nossos ances-

trais hominídeos. Em princípio, ela pode ajudar os cientistas a tratar da doença de Alzhei-

mer e outros distúrbios que deterioram a consciência do Eu e, em alguns casos, a destro-

em totalmente. 



A visão de alguém 
sendo tocado fazia 

uma paciente se sentir 
como se estivesse 
sendo tocada no 
mesmo ponto do 

próprio corpo 

O psicólogo americano William James 

inaugurou o estudo moderno dessa área em 

1890 no livro Os princípios da psicologia. 

"Comecemos pelo Eu em sua acepção mais 

ampla, seguindo-o até sua forma mais de-

licada e sutil", propôs. James argumentou 

que, embora a percepção do Eu fosse de 

algo unitário, ela tinha muitas facetas - da 

percepção do próprio corpo às memórias 

de si e à sensação da posição na sociedade. 

Mas James confessou-se perplexo com o 

modo como o cérebro produzia esses pen-

samentos relacionados ao Eu e reunia-os 

num único ego. 

Desde então, os cientistas encontra-

ram algumas pistas reveladoras por meio 

de experimentos. Em pesquisas sobre 

memórias do Eu, por exemplo, volun-

tários respondiam a perguntas sobre si 

próprios e sobre outras pessoas. Depois, 

os pesquisadores deram aos participantes 

um teste-surpresa para ver o quanto se 

lembravam das perguntas. As pessoas 

lembravam melhor as perguntas sobre si 

mesmas do que sobre outros. "Quando 

rotulamos as coisas como pertinentes ao 

Eu, lembramo-nos delas mais facilmente", 

relata Heatherton. 

Alguns psicólogos argumentaram que 

esses resultados simplesmente significam 

que estamos mais familiarizados com nós 

mesmos do que com as outras pessoas. 

Outros concluíram, em vez disso, que o 

Eu é especial; o cérebro usa um sistema 

diferente, mais eficiente, para processar 

informações sobre o Eu. Mas os testes 

psicológicos não conseguiram escolher 

uma vencedora entre essas explicações 

concorrentes, porque em muitos casos 

as hipóteses faziam as mesmas previ-

sões sobre os resultados experimentais. 

Outras pistas emergiram de lesões que 

afetam algumas das regiões do cérebro 

envolvidas com o Eu. Talvez o caso mais 

famoso seja o de Phineas Gage, um mestre 

de obras de construção de ferrovias do sé-

culo 19. Ele estava no lugar errado na hora 

errada quando uma explosão de dinamite 

arremessou pelos ares uma barra de ferro. 

A barra atravessou a cabeça de Gage, que, 

espantosamente, sobreviveu. 

Seus amigos, porém, notaram que algo 

havia mudado nele. Antes do acidente, ele 

era considerado um funcionário eficiente e 

negociante astuto. Depois, tornou-se deslei-

xado, sem respeito pelos colegas e incapaz 

de traçar planos para o futuro. Seus amigos 

diziam que ele "não era mais Gage". 

Casos como esse mostram que o Eu não 

é o mesmo que a consciência. As pessoas 

podem ter uma sensação debilitada do Eu 

sem estarem inconscientes. Lesões cere-

brais também revelaram que o Eu é cons-

truído de maneira complexa. Em 2002, 

por exemplo, Stan B. Klein, da University 

of California em Santa Bárbara, relatou o 

caso de um amnésico conhecido como D. 

B. O homem tinha 75 anos quando um ata-

que cardíaco lhe causou uma lesão cerebral 

e ele perdeu a capacidade de lembrar tudo 

que havia feito ou vivenciado antes disso. 

Klein testou o autoconhecimento de D. B. 

entregando-lhe uma lista de 60 caracterís-

ticas de personalidade e perguntando até 
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que ponto se aplicavam a ele: nada, um 

pouco, mais ou menos ou muito. Depois 

Klein entregou o mesmo questionário à 

filha de D. B. e pediu que o usasse para 

descrever seu pai. As respostas de D. B. 

corresponderam às da filha de forma signi-

ficativa. De algum modo, D. B. conservou 

uma consciência de si, sem qualquer acesso 

a memórias de quem era. 

Pistas sem Lesões 
Nos últimos anos, os cientistas passaram 

dos cérebros lesionados aos sadios, graças 

aos avanços nas técnicas de imageamento 

cerebral. No University College de Lon-

dres, pesquisadores usam tomografias para 

decifrar como nos tornamos conscientes 

de nosso próprio corpo. "Este é o ponto 

inicial, básico, de menor nível do Eu", 

avalia Sarah-Jayne Blakemore, do UCL. 

Quando nosso cérebro emite um co-

mando para mover uma parte do corpo, 

dois sinais são enviados. Um vai para 

as regiões do cérebro que controlam as 

partes específicas que precisam se mover, 

e outro para regiões que monitoram os 

movimentos. "Gosto de pensar nisso como 

uma cópia 'Cc:' de um e-mail", compara 

Blakemore. "São as mesmas informações 

mandadas para lugares diferentes." 

Nosso cérebro usa então essa cópia 

para prever que tipo de sensação a ação 

produzirá. Um movimento do olho fará 

com que os objetos pareçam se mover por 

nosso campo de visão. Falar fará com que 

ouçamos nossa própria voz. Segurar uma 

maçaneta fará com que sintamos o frio do 

metal. Se a sensação real que recebemos 

não corresponde exatamente à previsão, 

nosso cérebro percebe a diferença. A di-

vergência pode fazer com que prestemos 

mais atenção ao que estamos fazendo 

ou ajustemos nossas ações para obter os 

resultados desejados. 

Mas se as sensações não correspondem 

nem um pouco à previsão, nosso cérebro as 

interpreta como causadas por algo diferente 

de nós. Blakemore e colegas documentaram 

essa mudança fazendo tomografias do cére-

bro de voluntários hipnotizados. Quando 

os pesquisadores lhes disseram que seus 

braços estavam sendo erguidos por uma 

corda, eles os levantaram. Mas o cérebro 

deles reagiu como se outra pessoa estivesse 

levantando seus braços, não eles próprios. 

Uma falta de autoconsciência semelhante 

pode ser a base de certas doenças mentais. 



CARL ZIMMER DESCREVE neste artigo a controvérsia sobre se o 
cérebro trata o Eu como sendo especial - armazenando informações 
sobre o Eu separadamente das informações sobre outros aspectos 
da vida. Alguns argumentam que partes de nosso cérebro ficam 
mais ativas quando pensamos em nós mesmos simplesmente 
porque estamos familiarizados conosco - qualquer outra coisa 
igualmente familiar evocaria a mesma reação. 

Em um estudo sobre esta questão, pesquisadores fotografaram 
um homem chamado J. W„ cujos hemisférios direito e esquerdo 
do cérebro funcionavam de forma independente (devido a uma 
cirurgia que havia rompido as conexões para tratar uma epilepsia 
grave). Eles também fotografaram alguém muito familiar ao homem 
- Michael Gazzaniga, um famoso cientista que havia passado muito 

tempo com J. W. Em seguida, criaram uma série de imagens em 
que o rosto do homem se transformava no de Gazzaniga (ao lado), 
e para cada imagem pediram que respondesse à pergunta: "Este 
sou eu?". Depois repetiram a série, fazendo com que respondesse 
a: "Este é Mike?". Também realizaram o teste com outros rostos 
conhecidos de J. W. 

Eles descobriram que o hemisfério direito de J. W. era mais ativo 
quando reconhecia pessoas familiares, mas o esquerdo era mais ativo 
quando via a si mesmo nas fotos. Essas descobertas fortaleceram a 
hipótese do Eu especial. A questão está longe de ser solucionada, 
embora ambos os lados contem com indícios a seu favor. 

- Ricki Rusting 

Alguns esquizofrênicos se convencem de 

que são incapazes de controlar o próprio 

corpo. "Eles estendem o braço para apa-

nhar um copo, e seu movimento é total-

mente normal. Mas eles dizem: 'Não fui 

eu. Aquela máquina lá me controlou e me 

fez pegar o copo'." 

Estudos com esquizofrênicos indicam 

que previsões erradas de suas próprias 

ações podem ser a origem dos delírios. 

Como suas sensações não correspondem 

às previsões, parece que outra pessoa é 

a responsável. Previsões erradas podem 

também criar alucinações auditivas. Inca-

pazes de prever o som de sua voz interna, 

os esquizofrênicos acham que ela pertence 

a outra pessoa. 

Um motivo pelo qual a sensação do Eu 

pode ser tão frágil talvez seja o fato de que 

a mente humana está constantemente ten-

tando penetrar na das outras pessoas. Os 

cientistas descobriram que os denominados 

neurônios-espelho imitam as experiências 

dos outros. A visão de alguém levando um 

soco, por exemplo, estimula neurônios na 

região da dor de nosso próprio cérebro. O 

grupo de Blakemore descobriu que mes-

mo ver alguém sendo tocado pode ativar 

neurônios-espelho. Eles mostraram recen-

temente a um grupo de voluntários vídeos 

de outras pessoas sendo tocadas do lado 

esquerdo ou direito do rosto ou do pesco-

ço. Os vídeos despertaram, em certas áreas 

do cérebro dos voluntários, as mesmas 

reações de quando eram tocados nas par-

tes correspondentes de seu próprio corpo. 

Blakemore foi inspirada a realizar o estudo 

quando encontrou uma mulher de 41 anos, 

identificada como C., que levava essa em-

patia ao extremo. A visão de alguém sendo 

tocado fazia C. sentir como se estivesse 

sendo tocada no mesmo ponto do próprio 

corpo. "Ela pensava que todos tivessem 

aquela experiência", observa Blakemore. 

A pesquisadora fez uma tomografia 

do cérebro da mulher e comparou suas 

reações à de voluntários normais. As re-

giões de C. sensíveis ao tato reagiam mais 

A carência de uma 
autoconsciência mais 
ampla pode estar na 

base de algumas 
doenças mentais 

fortemente à visão de outra pessoa sendo 

tocada do que em voluntários normais. 

Além disso, uma região chamada insula 

anterior (localizada na superfície do cére-

bro próxima ao ouvido) tornava-se ativa 

em C., mas não em voluntários normais. 

Blakemore considera revelador que a insu-

la anterior também tenha exibido atividade 

em tomografias cerebrais de pessoas vendo 

fotos do próprio rosto ou identificando as 

próprias memórias. É possível que a insula 

anterior ajude a especificar algumas infor-

mações como relacionadas a nós, e não a 

outras pessoas. No caso de C., a região 

simplesmente especificava as informações 

de forma incorreta. 

Tomografias cerebrais também lan-

çaram luz em outros aspectos do Eu. 

Heatherton e colegas de Dartmouth vêm 

empregando a tecnologia para sondar o 

mistério de por que as pessoas lembram 

melhor informações sobre si mesmas do 

que detalhes sobre os outros. Eles obti-

veram imagens de cérebro de voluntários 

que liam uma série de adjetivos. Em alguns 

casos, os pesquisadores perguntaram aos 

voluntários se uma palavra se aplicava a 

eles. Em outros, queriam saber se uma pa-

lavra se referia ao presidente dos Estados 

Unidos. Em outros casos, ainda, apenas 

perguntaram se a palavra estava sendo 

mostrada em letras maiúsculas. 

Os pesquisadores compararam então os 

padrões de atividade cerebral desencadea-

dos por cada tipo de pergunta. Descobriram 

que perguntas sobre o Eu ativavam certas 

regiões do cérebro que perguntas sobre 

outras pessoas não ativavam. Os resultados 

fortaleceram a hipótese do "Eu especial" em 

detrimento da do "Eu normal". 

Essa é uma região que a equipe de He-

atherton descobriu ser importante para o 

pensamento sobre si próprio foi o córtex 

préfrontal medial, localizado na fenda 

entre os hemisférios do cérebro, logo atrás 

dos olhos. A mesma região também havia 

chamado a atenção em outros estudos so-

bre o Eu. Heatherton agora tenta descobrir 

qual é seu papel. 

"E ridículo pensar que existe algum 

ponto do cérebro que é 'o Eu'", diz. Em 



vez disso, ele suspeita que a área possa unir 

todas as percepções e memórias que ajudam 

a produzir uma sensação do Eu, criando 

um sentimento de individualidade. "Talvez 

seja algo que reúna informações de maneira 

significativa", considera Heatherton." 

Se ele tiver razão, o córtex pré-frontal 

medial talvez represente o mesmo papel 

para o Eu que o hipocampo representa 

para a memória. Essa estrutura é essen-

cial para formar memórias novas, mas as 

pessoas conseguem conservar memórias 

antigas mesmo quando o córtex pré-fron-

tal está lesionado. Em vez de armazenar 

informações próprias, acredita-se que o 

hipocampo crie memórias ao conectar 

partes dispersas do cérebro. 

O córtex pré-frontal medial poderia 

estar continuamente al inhavando uma 

sensação de individualidade. Deborah 

Gusnard, da University of Washington, 

e seus colegas investigaram o que ocorre 

no cérebro quando em repouso - ou seja, 

não envolvido em nenhuma tarefa especí-

fica. Constata-se que o córtex pré-frontal 

medial se torna mais ativo durante o 

repouso do que quando há outros tipos 

de pensamento. 

"Na maior parte do tempo, divagamos: 

pensamos sobre algo que ocorreu conosco 

ou o que achamos de outras pessoas. Isso 

envolve autorreflexão", avalia Heatherton. 

Outros cientistas investigam as redes 

cerebrais que podem ser organizadas pelo 

córtex pré-frontal medial. Matthew Lie-

berman, da University of California em 

Los Angeles, usa tomografias do cérebro 

para solucionar o mistério de D. B., o ho-

mem que tinha consciência de si, embora 

sofresse de amnésia. Lieberman e seus 

colegas fizeram tomografias do cérebro 

de dois grupos de voluntários: jogadores 

de futebol e atores improvisadores. Os 

pesquisadores prepararam duas listas de 

palavras, cada uma aplicável a um dos 

grupos. (Jogadores de futebol: atlético, 

forte, veloz; atores: expressivo, dramático, 

e assim por diante.) Eles também compuse-

ram uma terceira lista de palavras que não 

se aplicavam especificamente a nenhum 

grupo (desar rumado e confiável, por 

exemplo). Depois mostraram aos voluntá-

rios as palavras e pediram que decidissem 

se cada uma se aplicava ou não a eles. 

Reação por Afinidade 
O cérebro dos voluntários variou quanto 

à reação às diferentes palavras. Termos 

relacionados ao futebol tendiam a aumen-

tar a atividade numa rede diferenciada do 

cérebro dos jogadores de futebol, a mesma 

que se tornava mais ativa nos atores em 

relação a palavras ligadas às artes cênicas. 

Diante de palavras relacionadas ao outro 

grupo, uma rede diferente tornou-se mais 

ativa. Lieberman refere-se a essas duas 

redes como o sistema refletivo (ou sistema 

C) e o sistema reflexivo (ou X). 

O sistema C usa o hipocampo e ou-

tras par tes do cérebro já conhecidas 

por recuperar memórias. Também in-

clui regiões capazes de reter de for-

ma consciente informações na mente. 

Diante de circunstâncias novas, nossa 

sensação do Eu depende de pensarmos 

explicitamente em nossas experiências. 

Mas Lieberman argumenta que, com o 

tempo, o sistema X assume o controle. Em 

vez de memórias, o X codifica intuições, 

utilizando regiões que produzem reações 

emocionais rápidas com base não no 

raciocínio explícito, mas em associações 

estatísticas. O sistema X é lento para 

criar autoconhecimento, porque precisa 

de muitas experiências para formar asso-

ciações. Mas, uma vez que toma forma, 

torna-se poderoso. Jogadores de futebol 

sabem se são fortes ou velozes sem precisar 

consultar a memória. Essas qualidades 

estão intimamente associadas a quem são. 

Em contrapartida, eles não têm a mesma 

intuição sobre se são dramáticos, e nesses 

casos precisam pensar explicitamente 

sobre suas experiências. Os resultados de 

Lieberman podem solucionar o mistério 

do autoconhecimento paradoxal de D. 

B. É possível que sua lesão cerebral tenha 

eliminado o sistema refletivo, mas não o 

sistema reflexivo. 

A neurociência do Eu, embora seja 

agora um campo fértil, tem seus críticos. 

"Muitos desses estudos não são restrin-

gidos, portanto não dizem nada", afirma 

Martha Farah, neurocientista cognitiva da 

University of Pennsylvania. Os experimen-



tos, argumenta, não foram projetados com 

cuidado suficiente para eliminar outras ex-

plicações - por exemplo, a de que usamos 

certas regiões do cérebro para pensar em 

qualquer pessoa, inclusive nós mesmos. 

Heatherton e outros cientistas envolvi-

dos nessa pesquisa acreditam que Farah 

está sendo rigorosa demais num campo 

novo. Mesmo assim, concordam que ainda 

precisam descobrir muita coisa sobre a rede 

neuronal do Eu e como ela funciona. 

Percepção Complexa 
Desvendar essa rede poderá permitir aos 

cientistas entender como a nossa sensação 

do Eu evoluiu. Os ancestrais primatas 

dos humanos provavelmente t inham a 

autoconsciência corporal básica estudada 

por Blakemore e seus associados. (Estudos 

sobre macacos indicam que eles fazem 

previsões sobre suas próprias ações.) Mas 

os seres humanos desenvolveram uma 

sensação do Eu inigualável em comple-

xidade. Pode ser significativo o fato de 

o córtex pré-frontal medial ser a região 

"mais t ipicamente humana" , segundo 

Lieberman. Além de ser maior nos huma-

nos do que nos primatas, tem também um 

tipo de neurônio de aspecto singular. Os 

cientistas ainda desconhecem o papel desse 

neurônio, mas suspeitam que desempenhe 

atividade fundamental no processamento 

das informações. "Parece que há algo es-

pecial ali", considera Lieberman. 

Heather ton acredita que a rede do 

Eu humano pode ter se desenvolvido em 

resposta à vida social complexa de nossos 

ancestrais. Durante milhões de anos, ho-

minídeos viveram em pequenos bandos, 

cooperando para encontrar alimentos e 

compartilhar o que achavam. "A única ma-

neira de isso funcionar é pelo autocontro-

le", avalia ele. "E preciso haver cooperação, 

e é preciso haver confiança." E esse tipo de 

comportamento, argumenta ele, requer uma 

consciência sofisticada do Eu. 

Se o Eu humano plenamente desenvol-

vido foi produto da sociedade de hominí-

deos, esse elo explicaria o porquê de tantas 

sobreposições intrigantes entre como 

pensamos sobre nós mesmos e como pen-

samos sobre os outros. Essa sobreposição 

não se limita à empatia física estudada por 

Blakemore. Humanos também são singu-

larmente hábeis em inferir as intenções e os 

pensamentos de outros indivíduos de sua 

espécie. Adotando essa teoria da mente, 

cientistas mapearam o cérebro de pessoas 

sob determinadas tarefas, e algumas das 

regiões que se tornam ativas fazem parte 

da rede usada para pensar no Eu (incluindo 

o córtex pré-frontal medial). "Entender 

o Eu e ter uma teoria da mente são coi-

sas intimamente associadas", considera 

Heatherton. "Um ser humano funcional 

precisa das duas coisas." 

Desenvolvimento 
Psicólogos reconhecem que leva algum 

tempo para as crianças adquirirem uma 

sensação estável de quem são. "Elas têm 

conflitos de autoconceito que simplesmen-

te não as incomodam", comenta Lieber-

man. "Criancinhas não tentam dizer a si 

mesmas: 'Ainda sou a mesma pessoa'. Elas 

simplesmente parecem não juntar os pe-

quenos fragmentos do conceito do Eu." 

Lieberman e seus colegas questiona-

vam se conseguiriam rastrear a mudança 

do conceito do Eu das crianças com a 

tomografia. Começaram a estudar um 

grupo delas e planejam tomografar seu 

cérebro a cada 18 meses, dos 9 aos 15 

anos. "Pedimos a crianças que pensassem 

em si mesmas e depois em Harry Potter", 

explica. Ele e sua equipe compararam a 

atividade cerebral em cada tarefa e, depois, 

compararam os resultados com os obtidos 

com adultos. 

"Quando se examinam crianças de 10 

anos, elas mostram as mesmas ativações 

dos adultos do córtex pré-frontal medial", 

diz Lieberman. Mas outra região que 

se torna ativa em adultos, o pré-cúneo, 

mostra-se diferente. "Quando pensam 



nelas mesmas, as crianças ativam essa 

região menos do que quando pensam em 

Harry Potter." Lieberman suspeita que 

nas crianças a rede do Eu ainda está se 

conectando. "Elas têm o aparato, mas não 

o aplicam." 

Mas a rede do Eu, depois que se conec-

ta, trabalha arduamente. "Mesmo com 

o sistema visual, posso fechar os olhos e 

dar-lhe um descanso", comenta William 

Seeley, neurologista da University of Ca-

lifornia em São Francisco. "Mas nunca 

consigo escapar de viver no meu corpo ou 

da consciência de que sou a mesma pessoa 

de dez segundos ou dez anos atrás. Não 

consigo fugir disto; portanto, esta rede 

deve ser atarefada." 

Quanto mais energia uma célula con-

some, maior o risco de se danificar com 

subprodutos tóxicos. Seeley suspeita que 

os atarefados neurônios da rede do Eu são 

particularmente vulneráveis a esse dano. 

Ele argumenta que essa vulnerabilidade 

pode ajudar os neurologistas a entender 

certos distúrbios do cérebro que deterio-

ram o Eu. "É curioso não acharmos certas 

alterações patológicas do Alzheimer ou 

outras demências em espécies não huma-

nas", compara Seeley. De acordo com ele, 

os resultados de estudos sobre o Eu com 

uso de imagens cerebrais reforçam as des-

cobertas dele e de outros sobre vítimas da 

doença de Alzheimer e outras demências. 

Os portadores de Alzheimer desenvolvem 

proteínas emaranhadas nos neurônios. 

Algumas das primeiras regiões a sofrer na 

doença são o hipocampo e o pré-cúneo, 

envolvidos em memórias autobiográficas. 

"Elas ajudam a trazer à mente imagens 

do passado e futuro e a lidar com elas", 

observa Seeley. "As vítimas da doença 

de Alzheimer são menos capazes de. se 

movimentar fluidamente para trás e para 

a frente no tempo." 

Por maior que seja a agonia de ver 

um ente querido sucumbir à doença de 

Alzheimer, outros t ipos de demência 

têm efeitos ainda mais devastadores. Em 

um distúrbio conhecido como demência 

frontotemporal, faixas dos lobos frontal 

e temporal degeneram. Em muitos casos, 

o córtex pré-frontal medial é danificado. 

Quando a doença começa a destruir a 

rede do Eu, as pessoas podem sofrer 

estranhas mudanças de personalidade. 

Um dia será possível 
um diagnóstico de 

tomografia cerebral 
verificar se a perda 

de capacidades 
cognitivas, como a 

que ocorre na doença 
de Alzheimer, já 

chegou a destruir o 
Eu de alguém 

Uma das pacientes de Seeley, uma 

mulher que sempre colecionara jóias, 

de repente passou a colecionar animais 

empalhados, aos 62 anos. Politicamente 

conservadora durante grande parte da 

vida, passou a repreender os comprado-

res de livros conservadores nas livrarias 

e declarou que "os republicanos deviam 

ser expulsos da Terra". Outros pacientes 

subitamente se converteram a religiões 

novas ou se to rnaram obcecados por 

pintura ou fotografia. No entanto, eles 

têm pouca noção do motivo de não serem 

mais como antes. "Eles dão explicações 

superficiais como 'Esta é minha maneira 

de ser agora'", relata Seeley. Em poucos 

anos, a demência frontotemporal pode 

levar à morte. 

Desafio Ético 
Michael Gazzaniga, diretor do Centro de 

Neurociência Cognitiva de Dartmouth 

e membro do Conselho Presidencial de 

Bioética, acredita que decifrar o Eu pode 

representar um novo t ipo de desafio 

ético. "Acredito que serão descobertos 

os circuitos do Eu - memória autorre-

ferencial, autodescrição, personalidade, 

autopercepção", diz. "Haverá uma noção 

do que precisa funcionar para que o Eu 

esteja ativo." 

É até possível, diz Gazzaniga, que uma 

tomografia possa vir a verificar se a doença 

de Alzheimer ou alguma outra demência 

destruiu o Eu de uma pessoa. "Alguém 

dirá: 'Onde está vovô?'", ele prevê. "E 

será possível tirar uma foto de vovô sob 

certas condições e dizer: 'Esses circuitos 

não estão funcionando'." 

Gazzaniga questiona se as pessoas 

começarão a levar em conta a perda do 

Eu ao redigirem seus testamentos. "Di-

retrizes avançadas entrarão em jogo", 

prevê. "A questão será se você fornece 

assistência médica. Se as pessoas pegam 

pneumonia, você fornece antibióticos ou 

deixa que morram?" 

Seeley faz uma previsão mais conserva-

dora, argumentando que uma tomografia 

cerebral não oferecerá nenhuma informa-

ção mais profunda sobre o Eu do paciente 

do que as próprias observações do médico. 

Ele acredita que o verdadeiro valor da ciên-

cia do Eu virá do tratamento da doença de 

Alzheimer e outras demências. "Quando 

soubermos quais regiões do cérebro estão 

envolvidas na autorrepresentação, acho 

que poderemos examinar mais de perto as 

células importantes e, depois, olhar ainda 

mais profundamente e dizer quais molécu-

las dentro das células e quais genes que as 

governam levam a essa vulnerabilidade", 

ele diz. "Se fizermos assim, chegaremos 

mais perto dos mecanismos das doenças 

é das curas. Essa é a melhor razão para 

estudar tudo isso. Não é algo apenas para 

informar filósofos." 

Text Box
Fonte: Scientific American Brasil, São Paulo, n. 40, p. 6-13, 2010.




