




os leitores feita pela Nature mostrou que 20% 
dos 1.427 leitores de 60 países que responde-
ram à pesquisa admitiram ter usado metilfeni-
dato, modafinil ou bloqueadores beta (a última 
moda contra o pânico de falar em público). De 
forma geral, a necessidade de aumentar a con-
centração foi a razão mais freqüentemente cita-
da. As pessoas normalmente conseguem adqui-
rir esses remédios na internet ou de médicos 
que prescrevem produtos aprovados para tra-
tar outro problema (fabricantes de medica-
mentos, no entanto, não podem promover de 
forma legal esse uso "fora da bula"). 

O consumo desses produtos químicos pro-
vavelmente crescerá, em meio a uma popula-
ção em envelhecimento e uma economia cada 
vez mais globalizada. "Se você tem 65 anos e 
mora em um metropólè, suas economias da 
aposentadoria certamente diminuíram bastan-
te. Isso o obriga a permanecer no mercado de 
trabalho e competir, alerta e eficiente, como um 
jovem de 23 anos em Mumbai. Talvez então 
você se sinta pressionado a usar esses medica-
mentos", argumenta Zack Lynch, diretor- exe-
cutivo da Organização da Indústria de Neuro-
tecnologia americana. 

A pressão mais recente para a adoção de re-
gras éticas no comércio dessas drogas parte do 
princípio de que esses produtos são melhores 
que placebos e aprimoram algum aspecto da 
cognição, seja a atenção, a memória ou a "fun-
ção'executiva" (planejamento e raciocínio 
abstrato, por exemplo). Considerando esse 
pressuposto, muitos defendem que os especia-
listas em ética devem levar em conta os efeitos 
da popularidade desses medicamentos. Essa 
lógica, em 2002, fez surgir uma nova discipli-
na acadêmica: a neuroética, cujo objetivo em 
parte é investigar questões morais e sociais sus-
citadas pelo uso de medicamentos e dispositi-
vos (como implantes cerebrais, entre outros) 
aprimoradores de cognição. 

Assumindo posição bastante polêmica, um 
grupo de especialistas em ética e neurocientis-
tas publicaram um comentário na Nature em 
2003, aventando a hipótese de abandonar a 
noção de que as drogas sejam originalmente 
um tratamento para doenças. O artigo sugere 
a possibilidade de fornecer psicoestimulantes 
a pessoas com mente saudável, visando me-
lhorar seu desempenho, na sala de aula ou de 
reuniões, desde que se considerem esses medi-
camentos seguros e eficientes para pessoas sa-
dias. Mencionando pesquisas sobre os bene-
fícios desses remédios para a memória e várias 

melhor em um exame ou a um executivo 
passar com sucesso por uma entrevista com 
a diretoria? Um medicamento que brinca 
com as funções cerebrais básicas é seguro o 
bastante para ser posto à disposição nas pra-
teleiras das farmácias ao lado de analgésicos 
e antiácidos? Todas essas questões provo-
cam discussões acaloradas entre neurocien-
tistas, médicos e especialistas em ética. 

Dissonância Ética 
Deixando de lado as discussões sobre seguran-
ça, justiça e repressão, a procura por aprimo-
radores cognitivos, normalmente prescritos 
para condições como a TDAH, é alta. Basean-
do-se em dados do governo americano coleta-
dos em 2007, mais de 1,6 milhão de pessoas 
nos Estados Unidos usaram estimulantes con-
trolados para fins diferentes da prescrição do 
remédio nos 12 meses anteriores à pesquisa. 
Remédios legais dessa categoria incluem metil-
fenidato (ritalina), a anfetamina Adderall e o 
modafinil (Provigil). Em alguns campi, um 
quarto dos estudantes relatou já ter usado esses 
remédios. Uma pesquisa on-line informal entre 

cos para melhorar o desempenho mental -
principalmente para pessoas sofrendo de de-
mência. Entretanto, um remédio que funcione 
em pacientes com doença de Parkinson ou de 
Alzheimer também poderia ser prescrito por 
médicos de forma muito mais geral a pessoas 
mais velhas com doenças leves. Debates públi-
cos já reforçam a sensação de que pílulas capa-
zes de aprimorar a cognição um dia estarão à 
venda nas farmácias. 

Artigos científicos e jornalísticos indagam, 
porém, se os aprimoradores de cognição con-
ferem a alguns estudantes uma vantagem ilegal 
em exames de admissão na universidade, ou se 
os empregadores estariam ultrapassando limi-
tes aceitáveis caso exigissem que seus emprega-
dos usassem esses produtos para cumprir pra-
zos de produção da empresa. 

Ao mesmo tempo que se publicam arti-
gos sobre o "chefe que virou traficante", 
surgem dúvidas sobre a realidade das dro-
gas que aumentam o poder do cérebro. As 
substâncias desenvolvidas atualmente para 
problemas de atenção ou sonolência exage-
rada realmente permitem a um estudante ir 



formas de processamento mental, os autores 
equipararam o aprimoramento farmacêutico 
à "educação, bons hábitos de saúde e tecno-
logia de informação - modos pelos quais a 
nossa espécie, singularmente inovadora, ten-
ta melhorar a si mesma". 

Seis meses depois da publicação desse artigo, 
um dos autores, John Harris, professor de bio-
ética da University of Manchester na Inglaterra, 
foi mais longe em um comentário no British 
Medical Journal. Editor do Journal of Medical 
Ethics e de um livro chamado Enhancing evo-
lution, Harris notou que, se o metilfenidato foi 
considerado seguro para ser usado por crianças, 
deve ser tido como inocuo o suficiente para o 
consumo por adultos interessados em turbinar 
o cérebro. Em entrevista posterior Harris pre-
viu o relaxamento gradual das restrições, e, se 
não surgirem problemas de segurança, o medi-
camento (substância controlada nos Estados 
Unidos) pode ser liberado, sem necessidade de 
receita para a compra, como a aspirina. 

Essas considerações não ficaram sem res-
posta. Outros pesquisadores e especialistas em 
ética questionaram se os medicamentos que 
modulam os processos mentais algum dia te-
rão um perfil de segurança que justifique sua 
oferta como a de um analgésico, café ou chá. 

"As pessoas dizem que o aprimoramento 
cognitivo é como melhorar a visão usando ócu-
los", compara James Swanson, pesquisador da 
University of California, Irvine, que participou 
de testes clínicos tanto para o Adderall quanto 
para o modafinil no tratamento do TDAH. 
"Ainda não se calcula o risco existente se hou-
ver um grande número de pessoas com acesso 
a essas drogas. Uma pequena porcentagem 
provavelmente se viciara, e algumas delas po-
derão até sofrer diminuição do desempenho 
mental. Essa é a razão pela qual me oponho ao 
uso generalizado." 

Outros cientistas acham esse debate inútil, 
porque o aumento da inteligência talvez só 
seja possível com o exercício entediante de es-
tudar o limite para uma prova de cálculo. Al-
guns pesquisadores que tentaram desenvolver 
medicamentos para reverter a perda de memó-
ria causada pela demência duvidam que o 
aprimoramento das pessoas saudáveis seja 
algo mais que uma possibilidade remota. 

"Não me preocuparia muito com as implica-
ções dos aprimoradores cognitivos nas pesso-
as saudáveis, porque não há aprimoradores 
cognitivos com os quais se preocupar", resu-
me Rusiko Bourtchouladze, autor de um livro 

popular sobre a ciência da memória e pesqui-
sador que contribuiu para o trabalho que deu 
o Prêmio Nobel para Eric R. Kandel em 2000. 

"Também ainda é muito cedo para falar sobre 
o aprimoramento cognitivo; essas drogas po-
dem nem existir durante nossa vida. Há mui-
to barulho sobre esse assunto." 

Segundo esse ponto de vista, a mistura com-
plexa de sinais químicos, enzimas e proteínas 
que colabora na formação de uma memória 
cria um equilíbrio autorregulador, só rompido 
pela doença. O declínio nos processos de pen-
samento e na noção de identidade causado 
pela demência pode ser tratável compensando-
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se as perdas de substâncias químicas-chave, 
mesmo que se corra o risco de efeitos colaterais 
indesejáveis dos medicamentos. No entanto, 
alterar o equilíbrio frágil das pessoas saudáveis 
pode ter consequências indesejáveis: qualquer 
melhora na memória de longo prazo (o lugar 
onde as lembranças da infância e das férias do 
ano passado estão) pode implicar a diminuição 
da capacidade de memória de trabalho (o ras-
cunho mental onde o cérebro guarda tempo-
rariamente um número de telefone). 

Alguns críticos da polêmica ética sobre o 
aprimoramento neuronal atribuem esse pâni-
co atual ao que chamam de "ética especulati-
va". Essa tendência também atinge a nanotec-
nologia e outros esforços tecnológicos nos 
quais especialistas em ética, cientistas e políti-
cos são atraídos por discussões sobre implica-
ções sociais de tecnologias ainda não inventa-
das, sejam as pílulas inteligentes ou nanorro-
bôs amotinados. "Parte significativa do debate 
sobre o aprimoramento humano... sofre com 
expectativas infladas e propaganda tecnológi-
ca exagerada", observa Maartje Schermer, da 
Universidade de Erasmo, em Roterdã, e seus 
colegas da revista Neuroethics. 



Uma História Turbulenta 
A noção de que medicamentos possam 
melhorar a cognição em pessoas saudáveis 
remonta ao início do século passado e produ-
ziu resultados ambíguos. Em 1929, o quími-
co Gordon Alies introduziu para uso médico 
a anfetamina, droga sintética quimicamente 
similar à efedrina, feita com uma erva chine-
sa (Alies também anteviu a droga Ecstasy, 
outra anfetamina). Durante a Segunda Guer-
ra Mundial ambos os lados utilizaram diver-
sas variedades de drogas para manter os sol-
dados despertos e incutir coragem. Alemães 
e japoneses ingeriam metanfetamina, enquan-
to ingleses e americanos usavam Benzedrina, 
droga parecida com o Adderall. 

Cientistas quiseram então comprovar seu 
real benefício. Avaliações psicológicas reali-
zadas por ingleses e americanos durante a dé-
cada de 40 revelaram que os usuários anali-
savam positivamente o próprio desempenho 
em testes para medir rapidez de leitura, mul-
tiplicação e outros fatores. Mas suas notas na 
maioria das tarefas não eram melhores que 
as daqueles que ingeriram apenas cafeína. O 
desempenho, na verdade, poderia até dimi-
nuir em tarefas mais complexas. "Porque 
melhoram o humor, anfetaminas tendem a 
nos fazer sentir as coisas, quando, na verda-
de, não estamos tão bem assim", afirma Ni-
colas Rasmussem, historiador da ciência da 
University of New South Wales, em Sydney, 
e autor do livro On speed (New York Univer-
sity Press, 2008). "Em testes laboratoriais 
mais simples de avaliação de desempenho em 
tarefas maçantes, as anfetaminas proporcio-
naram resultados melhores por aumentar a 
disposição da pessoa, mas isso não é o mes-
mo que fazer uma prova em uma faculdade 
de direito ou voar em combate." 

O metilfenidato, droga similar às anfetami-
nas, surgiu em 1956 como uma forma supos-
tamente mais branda e menos agressiva de es-
timulante ("o meio-termo feliz na estimulação 
psicomotora", nas palavras do fabricante), 
mas tanto seus efeitos bioquímicos quanto psi-
cológicos são os mesmos quando se corrige a 
dose. A era de ouro das anfetaminas ocorreu 
há quase meio século. O consumo americano 
atingiu 10 bilhões de pílulas no fim da década 
de 60, antes que a agência reguladora de ali-
mentos e medicação (FDA, na sigla em inglês) 
as rotulasse como substâncias controladas, 
sendo necessária uma prescrição especial. O 
neurocientista Michael S. Gazzaniga, da Uni-



versity of California, Santa Barbara, um dos 
autores do comentário na Nature, lembra que 
seu pai lhe enviava Benzedrina nos anos 60 
para ajudar nos seus estudos da faculdade. 

Na metade dos anos 90, o uso crescente de 
metilfenidato no tratamento de TDAH levou 
os pesquisadores a empregar novas técnicas de 
produção de imagens do cérebro e testes neu-
rofisiológicos sofisticados para examinar efei-
tos do medicamento em pacientes saudáveis, 
fornecendo uma base para a comparação com 
pacientes com TDAH e outras desordens neu-
ropsiquiátricas. Um artigo de 1997 na revista 
Psycbopbarmacology, de autoria de Barbara 
Sahakian, Trevor Robbins e seus colegas da 
University of Cambridge, demonstrou que o 
metilfenidato melhorava o desempenho cog-
nitivo em diversos aspectos (planejamento e 
memória de trabalho espacial, em especial) em 
um grupo de indivíduos do sexo masculino 
saudáveis, jovens e sem estresse, mas não em 
outros aspectos, como atenção e fluência ver-
bal. A medida que os testes progrediam, os vo-
luntários pareciam cometer mais erros nas 
suas respostas', talvez por causa da impulsivi-
dade induzida pela droga. 

Os mesmos pesquisadores registraram pou-
cos benefícios cognitivos em adultos do sexo 
masculino, saudáveis e mais velhos. Em 2005 
um grupo da Medical School da University of 
Florida, em Gainesville, não conseguiu detec-
tar nenhuma melhora cognitiva trazida pelo 
medicamento em 20 estudantes de medicina 
privados de sono. Outro impedimento para 
colocar o metilfenidato à disposição junto com 
as pílulas de cafeína é seu potencial para causar 
arritmias cardíacas e seu abuso como droga re-
creativa. O vício é raro com a dosagem normal, 
mas nos anos 70 usuários de metilfenidato nor-
malmente se viciavam após inalar ou injetar a 
droga, chamada de "Costa Oeste". 

A Droga do Alerta Permanente 
O legado conturbado das anfetaminas levou 
neurocientistas e médicos a saudar a chegada 
do modafinil como um aprimorador de alerta 
sem tantos efeitos colaterais e abuso em com-
paração com as anfetaminas. A capacidade do 
modafinil (introduzido nos Estados Unidos em 
1998) em permitir que pessoas trabalhem 
durante longos períodos sem pausa o transfor-
mou em uma droga permanente para quem 
sofre de jetlag e tenta viver em quatro fusos 
horários ao mesmo tempo. Jamais Cascio, 
pesquisador-associado do Institute for the 

Future, em Palo Alto, Califórnia, obteve de 
seu médico prescrição para o modafinil após 
ouvir amigos viajantes falarem bem dele. 
Em viagens internacionais, percebeu que o 
modafinil não só o fazia se sentir mais acor-
dado, mas também mais inteligente. "A per-
cepção do aumento no foco cognitivo e na 
clareza foi uma grande surpresa, mas uma 
surpresa agradável", lembra Cascio. 

"Minha experiência não foi de ganhar um 
supercérebro. Em vez disso, eu simplesmen-
te entrava mais facilmente em um estado de 
fluxo cognitivo, um estado de ser capaz de 
trabalhar sem distração." 

Testes confirmaram algumas impressões de 
Cascio. Em 2003, Sahakian e Robbins desco-
briram que 60 voluntários saudáveis do sexo 
masculino se saíram melhor em algumas me-
didas neurofisiológicas, como a lembrança de 
seqüências numéricas, mas os resultados não 
se modificaram em outros casos. Pesquisado-
res também encontraram benefícios na droga, 
embora, como Cascio constatou, ela não trans-
forme uma pessoa limitada em um gênio. Além 
disso, nenhum desses estudos testou os efeitos 
na cognição em períodos maiores. 

A disponibilidade sem controles tanto do 
modafinil quando do metilfenidato também 
não é provável, porque esses medicamentos 
tendem a afetar diferentes indivíduos de forma 
diversa. Usuários com QI menor aparentemen-

te tiveram melhora mais marcante com o mo-
dafinil, enquanto os mais dotados sofreram 
pouco ou nenhum benefício. Com o metilfeni-
dato, aqueles com memória de trabalho fraca 
melhoraram ao ser testados; já aqueles com ca-
pacidade de memória naturalmente melhor 
apresentaram benefícios muito menores. 

Da mesma forma que as anfetaminas, o 
modafinil não surgiu de um entendimento bá-
sico da biologia subjacente de como o cérebro 
trabalha. A pesquisa atual demonstra, no en-
tanto, que essa droga parece envolver múlti-
plos neurotransmissores, substâncias químicas 
que disparam grupos específicos de neurônios. 
O mecanismo exato de funcionamento do me-
dicamento ainda tem de ser elucidado. No en-
tanto, Nora D. Volkow, diretora do National 
Institute on Drug Abuse, nos Estados Unidos, 
e colegas descobriram que um desses neuro-
transmissores é a dopamina, a mesma substân-
cia química que tem seu desempenho impulsio-
nado pelas anfetaminas e dá a essas drogas o 
potencial de dependência. "Parece que o metil-
fenidato e o modafinil são muito parecidos no 
que fazem com o sistema dopaminérgico no 
cérebro, ao contrário do que se acreditava", 
avalia Volkow, embora acrescente não ser ra-
zoável fumar ou ingerir modafinil para obter 
efeito mais intenso, o que torna menor a possi-
bilidade de abuso. Outro obstáculo ao uso ge-
neralizado apareceu em 2006, quando a FDA 



rejeitou a droga como tratamento para 
TDAH em crianças por causa de relatos de 
erupções graves na pele. 

A questão sobre o que exatamente é um 
aprimorador levou à formação de um grupo 
dent ro do American College of 
Neuropsychopharmacology para discutir 
padrões a serem atingidos por um medica-
mento para ser classificado como um apri-
morador cognitivo. Em última análise, me-
dicamentos de aprimoramento devem vir de 
outra área de pesquisa. Descobertas sobre 
como traduzimos em memórias duradouras 
a imagem de um bebê ou o nome de um ami-
go forneceram as bases para pesquisas sobre 
novos medicamentos projetados especifica-
mente para melhorar o desempenho em pes-
soas com Alzheimer ou outras demências. 

O otimismo em relação a uma nova ge-
ração de substâncias farmacêuticas se deve, 
em parte, aos avanços na pesquisa básica 
sobre os processos bioquímicos da forma-
ção da memória. Mais de 30 tipos de ca-
mundongos alterados geneticamente de-
monstraram a habilidade tanto de adquirir 

informações quanto de guardá-las na me-
mória de longo prazo, de forma melhor 
que o camundongo comum. "Essa é a pri-
meira vez na história da neurociência que 
dispomos da estrutura básica da biologia 
molecular e celular da memória", avalia 
Alcino J. Silva, neurobiólogo da University 
of California em Los Angeles. "Pela pri-
meira vez podemos usar essas informações 
para começar a mudar a maneira como 
aprendemos e lembramos." 

Medicamentos realmente eficientes, no 
entanto, ainda são muito remotos, em parte 
por causa de desafios científicos. A maior 
parte das 200 mutações genéticas introduzi-
das nos camundongos pelos pesquisadores 
ao redor do mundo resultou em déficits. Sil-
va lembra o caso de camundongos no seu la-
boratório que ilustra os desequilíbrios a se-
rem enfrentados pelos pesquisadores duran-
te o desenvolvimento de um aprimorador 
cognitivo. Os animais aprenderam mais rá-
pido que camundongos normais não altera-
dos, mas não foram capazes de completar 
um quebra-cabeça complicado administra-

do pelos investigadores. "Quando alguém 
lhes ensinava algo simples, aprendiam rápi-
do, mas não conseguiam aprender qualquer 
coisa mais complicada", recorda Silva. Ele 
estima que pode levar décadas antes de os 
medicamentos dessa pesquisa serem usados 
de forma rotineira. 

Os desafios logísticos também assustam. 
Diversas empresas a entrar primeiro nessa 
disputa, incluindo algumas fundadas por 
cientistas proeminentes, fracassaram. Em 
2004, a revista Science mencionou quatro 
novas firmas - Sention, Cortex Pharmaceu-
ticals, Memory Pharmaceuticals e Helicon 
Therapeutics - como exemplos dessa ten-
dência. Algumas fecharam e outras tinham 
problemas de sobrevivência, Hoffmann-La 
Roche comprou a preço simbólico (menos 
de US$ 1) a Memory, cofundada pelo ga-
nhador do Nobel, Kandel, após promover 
demissões e alguns testes clínicos fracassa-
dos. A Helicon sobreviveu por causa da gen-
tileza do bilionário Kenneth Dart, magnata 
do copinho de isopor, seduzido pela pers-
pectiva de medicamentos para memória. A 
empresa desenvolve uma droga que modu-
laria uma via metabólica relacionada com o 
glutamato, neurotransmissor que dispara 
uma via intrincada de sinalização relaciona-
da com a formação de memórias de longo 
prazo (ver quadro na página oposta). 

Uma empresa coirmã, a Dart Neuro 
Science, desenvolve novos candidatos a me-
dicamento, deixando a tarefa de conduzir 
testes clínicos para a Helicon. A Helicon re-
cebeu mais de US$ 100 milhões em financia-
mentos. "Em palestras, gosto de explicar ao 
público que quando a Helicon se formou eu 
achava estar criando aprimoradores de me-
mória para meus pais; eu não tinha nenhum 
fio de cabelo branco", conta Tim Tully, ge-
rente científico da Helicon, que cofundou a 
empresa quando estava no Laboratório 
Cold Spring Harbor. "Eles morreram, estou 
completamente grisalho e tenho plena cons-
ciência de que essa é uma corrida para mim, 
não para eles." 

Tully, aos 55 anos, acrescentou em 2004 
não ver suas criações se tornando os pró-
ximos Viagra ou Prozac. "O que a mídia 
adora ignorar completamente são os efei-
tos colaterais potenciais; pula-se direto 
para especulações sobre se esses medica-
mentos se tornarão drogas de um estilo de 
vida", critica Tully. "E acho que isso é er-



rar o alvo. Na verdade, se você tem algum 
problema de memória debilitante, esses 
medicamentos podem ser úteis, mas serão, 
provavelmente, perigosos demais para 
qualquer outra pessoa." 

Apesar dessas advertências, os fabrican-
tes continuam tentando desenvolver apri-
moradores cognitivos para Alzheimer e ou-
tras demências (ver quadro na página opos-

ta). Entre as substâncias em análise estão as 
que alteram os efeitos de neurotransmisso-
res além do glutamato - incluindo recepto-
res ligados pela nicotina do tabaco (embora 
não o receptor ligado ao vício). Uma das ra-
zões para as pessoas fumarem é que a nico-
tina melhora a atenção. 

Lições aprendidas a partir dos medica-
mentos desenvolvidos para a demência po-
dem levar a agentes que aliviam problemas 
cognitivos mais brandos associados com o 
envelhecimento normal, partindo do princí-
pio de que esses compostos não provoquem 

efeitos colaterais intoleráveis. Se suficiente-
mente benignas, essas pílulas podem chegar 
aos dormitórios universitários ou às suítes 
dos executivos. "Um aprimorador cogniti-
vo bem-sucedido seria o produto farmacêu-
tico mais vendido de todos os tempos", afir-
ma Peter B. Reiner, professor de neuroética 
da University of British Columbia. 

Perto do Mercado 
Embora seja certamente satisfatório aos pes-
quisadores, do ponto de vista científico, des-
cobrir medicamentos aprimoradores de 
cognição a partir do detalhamento dos pro-
cessos moleculares que sustentam a cogni-
ção, os futuros agentes para tratar da 
demência e outras desordens cognitivas 
podem não surgir de um profundo conheci-
mento do funcionamento neural. Podem vir 
da descoberta fortuita de que um medica-
mento aprovado para outro propósito tem 
efeitos na cognição. Um candidato testado 

em estágio avançado para as disfunções 
cognitivas da doença de Alzheimer, por 
exemplo, foi desenvolvido na Rússia como 
um anti-histamínico para a febre do feno; 
mais tarde, percebeu-se que tem proprieda-
de antidemência. Um mercado potencial-
mente tentador levou algumas empresas a 
seguir caminhos não ortodoxos, com a 
reformulação de um medicamento fracassa-
do ou sem testes clínicos completos, vendi-
do como suplemento alimentar ou como 

"alimento médico", categoria com regula-
mentação mais frouxa. 

De forma parecida surgiriam novos me-
dicamentos, porque as agências reguladoras 
podem aprovar uma ampliação do uso per-
mitido para drogas cujos efeitos na cogni-
ção já sejam conhecidos. A Cephalon, fabri-
cante do modafinil, tomou esse caminho, 
obtendo permissão da FDA para comercia-
lizar essa substância para trabalhadores no-
turnos, grupo muito maior que os narcolép-
ticos (vítimas de ataques de sono incontro-
láveis), para os quais originalmente havia 
sido aprovada (a Cephalon também pagou 
quase US$ 444 milhões em multas para dois 
estados e para o governo federal por promo-
ver três drogas, incluindo o modafinil, para 
usos não aprovados). O impulso para me-
lhorar a cognição - tanto para intensificar o 
foco mental como para ajudar a lembrar o 
telefone de um amigo - pode ser muito esti-
mulante tanto para fabricantes quanto para 
consumidores. Mas também pode ofuscar 
riscos inevitáveis de brincar com o circuito 
neural que nos permite a noção básica de 
sermos nós mesmos. 

G a r y St ix é r e d a t o r da SCIENTIFIC AMERICAN. 

Text Box
Fonte: Scientific American Brasil, São Paulo, n. 40, p. 54-61, 2010.




