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G osto muito do concerto
em ré menor para oboé,
cordas e baixo contínuo do
Alessandro Marcello, um

dos menos conhecidos compositores
do barroco veneziano, no qual Vivaldi
e Albinoni eram o Neymar e o Ganso.
Quemtambémgostava muitodo Mar-
cello era o João Sebastião Bach, que
chegoua transcrever seu concerto pa-
ra o cravo, mudando só o instrumen-
to porque o resto ficou rigorosamen-
te igual. Imagino que, como eu, o
João apreciasse principalmente o adá-
gio, um dos mais bonitos de toda a
história da música. Apesar de ser a
personificação do rigorismo germâni-
co,ou da emoção circunspecta do bar-
roco alemão, Bach tinha o que um crí-
tico da época chamou de um certo
quê italianado. E não existe nada
mais arrebatadamente italiano, com
toda a sua melancolia, do que o adá-
gio do concerto em ré menor para
oboé do Alessandro Marcello. Apro-
priar-se da obra de Marcello foi a ma-
neira que Bach encontrou de ser italia-

no ao extremo sem precisar ser italiano.
***

O que o Bach fez foi plágio, homena-
gem ou empréstimo? Discutiu-se o mes-
mo a respeito da influência de Montaig-
ne em Shakespeare. Algumas das ideias
do francês seriam detectáveis em Ham-
let e Rei Lear, procurando bem. Mas um
texto de Montaigne sobre os índios tupi-
nambás, contrastando sua cultura supe-
rior com a suposta civilização europeia
e comparando-a à república idealizada
de Platão, é repetido quase que palavra
por palavra pelo personagem Gonzalo,
em A Tempestade. John Florio, o tradu-
tor de Montaigne na Inglaterra, era ami-
go de Shakespeare e deve tê-lo introdu-
zido às teorias sobre o Novo Mundo e
seus habitantes defendidas pelo ensaís-
ta. Embora não seja exatamente uma pa-
rábola sobre o colonialismo, A Tempesta-
de trata da natureza dos selvagens e da
sua relação com os conquistadores bran-
cos, um assunto que ocupava a imagina-
ção europeia na época. Shakespeare pla-
giou, homenageou ou só aproveitou que
o que queria dizer já estava escrito?

***
No seu livro de 2009 Crônicas do Ines-

perado, o diplomata aposentado Renato
Prado Guimarães dedica uma das óti-
mas crônicas à origem do hino nacional
brasileiro, o nosso querido Ouvirando.
O autor da música do hino, Francisco
Manuel da Silva, teria se inspirado nu-
ma melodia do seu professor, o padre
José Nunes Garcia, incluída no seu Méto-
do de Pianoforte. Nunes Garcia usava te-

mas de compositores como Haydn, Mo-
zart e Rossini nas suas lições e a melodia
que inspirara Francisco Manuel da Silva
fora por sua vez inspirada na abertura
da ópera O Barbeiro de Sevilha, de Rossi-
ni. Guimarães conta que certa vez, num
sarau musical em Frankfurt, onde esta-
va servindo, prometeu um CD da Or-
questra Sinfônica de São Paulo a quem
identificasse uma semelhança entre o
hino brasileiro e alguma peça do reper-

tório operístico. Dois convidados le-
vantaram a mão instantânea e simul-
taneamente e gritaram O Barbeiro de
Sevilha!. Eram os cônsules-gerais da
Itália e da Espanha. Aparentemente,
só nós não tínhamos nos dado conta.

***
No caso do hino, foi plágio, home-

nagem ou influência perfeitamente
legítima? De qualquer maneira, foi
em segunda mão.

S e há uma era de ouro em nos-
sotempo, talvez seja ados en-
saios científicos. Desde no-
mes como Carl Sagan e Ste-

phen Jay Gould, no final dos anos 70,
até Stephen Hawking e Jared Dia-
mond, mais recentemente, o merca-
do editorial tem lançado cada vez
mais livros de alta qualidade que ao
mesmotempodivulgame fazemavan-
çar a ciência. É um equívoco pensar
que os grandes escritores de ciência
sejam meros democratizadores de
ideias alheias; não raro eles são gran-
des cientistas que levam para a escrita
o máximo possível da riqueza de seu
pensamento, abrindo mão apenas de
detalhes técnicos, simplificando sem
banalizar. Tal é o caso agora de Mi-
guelNicolelis, cujo Muito Além do Nos-
so Eu (Companhia das Letras) resu-
me suas pesquisas e conceitos mais
caros e originais. E põe mais um brasi-
leiro,ao ladode MarceloGleiser e Fer-
nando Reinach, nessa tendência tão
saudável da atualidade.

Galileu foi ótimo prosador, New-
ton também escreveu muito, Darwin
era um estilista, Einstein explicou sua
própria revolução mental, Bertrand
Russell mergulhou em matemática e
filosofia com sua elegância de lorde,
Richard Feynman foi igualmente um
prodígio de clareza verbal. Mas nunca
antes vimos tal quantidade de livros
bons de ciência que não são didáticos,
embora ensinem tanto; e você pode
discordar de Richard Dawkins, Oliver
Sacks, Daniel Dennett ou Antonio Da-
masio, só que não pode dizer que es-
crevemmal. Nãopor acaso tantosdes-
ses prosadores científicos em desta-
que são neurologistas, como Nicole-
lis, e/ou ligados aos vastos conheci-
mentos que a chamada Teoria da Evo-
lução legou à biologia moderna, pas-
sandopor nomes comoThomas Hux-
ley e Ernst Mayr, autores de ensaios
antológicos sobre o tema. Com as tec-
nologias de registro de sons e ima-
gens cerebrais, a disciplina deu saltos
impressionantes.

O livro de Nicolelis deixa isso tudo
muito evidente. Mesclando o relato
autobiográfico de suas pesquisas
com a explicação dos trabalhos que as
antecederam, permite ao leitor que
saia do livro tendo aprendido muito e
muito a pensar. Talvez se possa dizer
que essa neurociência contemporâ-
nea tem aumentado não apenas o co-
nhecimento do funcionamento cere-
bral, mas também os paradoxos a seu
respeito.Porumlado, os escaneamen-
tos das atividades neuronais mos-
tram quemuitas coisas antes tidas co-
mo ambientais ou culturais, como o
ciúme e a competitividade, são antes
de mais nada inclinações biológicas;
autorescomo Steven Pinkertêm insis-
tido muito em mostrar que a natureza

humana está longe de ser um papel em
branco que a vida social preenche. Ao
mesmo tempo, descobertas diversas
também reforçam o papel da empatia,
como no caso dos neurônios espelhos
analisado por V.S. Ramachandran: so-
mos muito mais dependentes uns dos
outros do que gostaríamos de pensar, e o
cérebro é um sistema muito aberto e ma-
leável aos eventos externos.

Nicolelis faz parte do segundo grupo.
Com seu trabalho sobre a interface en-
tre cérebro e máquina, no qual mostra
como extensões robóticas são incorpo-

radas pelos circuitos neuronais como se
fizessem parte do organismo, ele se ali-
nha aos que veem o órgão não como um
computador que meramente processa
inputs do ambiente, mas que transfor-
ma sua própria estrutura em função de-
les. Nicolelis chega a falar do amor em
termos neurofisiológicos, ao notar que
nossas simulações cerebrais incorpo-
ram o ser amado como uma continuida-
de de nós mesmos, uma projeção de nos-
so corpo que transforma nossa autoima-
gem mental. Essa plasticidade “pode ex-
plicar por que é tão doloroso enfrentar o
final de uma relação amorosa ou a morte
de um ente querido. Basicamente, eu
proponhoque essa dortão terrível e dila-
cerante emerge porque, do ponto de vis-
ta de nosso sempre meticuloso escultor
cerebral,essa perda representa na verda-
deuma renúncia irrevogável de uma par-
teintegral de nosso eu”. Sim, Chico Buar-
que sabia: “Oh pedaço de mim, oh meta-
de arrancada de mim”.

Acho bacana que Nicolelis use passa-
gens mais pessoais e descontraídas em
seu texto (até o Palmeiras, time pelo
qual torce, aparece mais de uma vez),
embora, principalmente no começo, sua

escrita escorregue um pouco para o ex-
cesso de adjetivos ou chavões. Quando
se trata de descrever experimentos e
conceitos, porém, o texto se torna mais
preciso e fluente. Ele logo vai dizendo
qual sua posição: devemos pensar que o
mecanismo cerebral ocorre por meio de
populações de neurônios, de redes que
conectam essas células por ligações quí-
micasetambém por frequências de ener-
gia, em vez de pensar em neurônios indi-
vidualizados. É uma visão em 3D do cére-
bro, que dá maior ênfase à coordenada
do tempo do queas dominantes até aqui.
Nicolelis critica a noção dele como um
órgão dividido em áreas altamente espe-
cializadas. Propõe um cérebro menos li-
near, mais complexo e relativista, em
que propriedades como a consciência
emergem das interações entre bilhões
de neurônios.

ComoDamásio, Nicolelis se volta con-
tra a noção cartesiana do cérebro como
um decodificador de sinais exteriores,
derrubada por duas décadas de pesqui-
sas que mostraram como ele toma a ini-
ciativa e trabalha com simulações o tem-
potodo, compondouma visãoda realida-
de. Aquilo que chamamos de vida men-
tal deriva da “combinação da história
evolutiva e individual da vida do cére-
bro, seu estado dinâmico global a cada
momento no tempo e as representações
internas que ele mantém do corpo e do
mundo”. Este último ponto é particular-
mente interessante a Nicolelis. Em sua
observação, o cérebro de um macaco
com um dedo amputado reorganiza os
neurônios que representavam esse dedo
de modo que sintam estímulos táteis
nos adjacentes. Sem o correspondente
anatômico, as células se adaptam a no-
vas tarefas. O mesmo acontece com uma
prótese robótica que o cérebro humano
passa a incorporar no lugar do membro
mutilado. Há uma assimilação dos arte-
fatos como extensões do próprio corpo.

Como tantos cientistas brasileiros (os
citados Gleiser e Reinach, por exemplo),

Nicolelis precisou ir para outro país para
desenvolver sua tese em laboratórios
adequados, nos quais a computação des-
se conta de fenômenos que envolvem
trilhões de informações (as conexões
neuronais, registradas por algoritmos).
E narra minuciosamente como perce-
beu que não se pode isolar um neurônio
num determinadoespaço, como se tives-
se uma única função, e que se deve consi-
derar o tempo como outra variável. De-
pendendo do momento, em suma, um
neurônio pode estar ocupado com uma
tarefa distinta da que o ocupava até en-

tão, em diferentes sincronias; circuitos
de sinais são refeitos a todo instante. O
cérebro distribuias tarefas de modo mui-
to mais amplo e plástico do que se imagi-
nava; pode até partir de módulos funcio-
nais, mas muitas regiões participam de
um mesmo processo mental e em níveis
diversos.

Uma confirmação veio há cerca de
uma década, quando Nicolelis e seus co-
legas conseguiram que a atividade cere-
bral de uma macaca nos EUA movesse
dois braços robóticos no Japão, por
meio de computadores conectados.
Mais tarde, por meio de estímulos vi-
suais fornecidos por microeletrodos,
conseguiram que outra primata moves-
sem um joystick, provando com isso que
a função motora não tem uma localiza-
ção exata e estrita, podendo ser desem-
penhada em pontos díspares. Daí a ideia
centralde Nicolelis,à qual em algunsmo-
mentos parece dar um tom visionário: é
possível construir próteses controladas
pela mente, ou seja, estimular o cérebro
a assimilar uma máquina como se fosse
prolongamento do corpo. Muitas pes-
soas parecem pensar que isso seria co-
mo mover objetos por meio do pensa-

mento, à la Uri Geller, mas na teoria
de Nicolelis não há espaços para ma-
gia ou misticismo. Trata-se de um ex-
perimento tecnológico, ponto.

É óbvio, no entanto, que nenhum
leitor sai desse livro sem se sentir fas-
cinado por tais pesquisas, ainda que
longe de definitivas, e ao mesmo tem-
po cético sobre algumas generaliza-
ções. Nicolelis diz que o córtex não
tem fronteiras e hierarquias nítidas e
que deve ser tratado como uma área
contínua em constante reinvenção,
um “oceano de interações dinâmicas
multimodais”. Mas diz que está pron-
topara aceitar “um certograu de espe-
cialização” e reconhece que ainda há
muito trabalho experimental a fazer
até que possa afirmar com segurança
que “populações de neurônios po-
dem ser recrutadas de acordo com a
necessidade funcional ou comporta-
mental”, sugerindo uma possibilida-
de de autocontrole que vai muito
além da verificação de que redes neu-
ronais se readaptam em corpos muti-
lados ou macacos condicionados. Ni-
colelis fala em libertar o cérebro do
corpo e direcionar o processo evolu-
tivo de nossa espécie... Mas, por en-
quanto, seu trabalho já expandiu o
cérebro ao mostrar sua estrutura po-
lifônica, mesmo que o maestro pare-
ça ter o hábito de ir ao banheiro du-
rante o espetáculo.

Por que não me ufano. O governo
Dilma Rousseff completou um se-
mestre com poucas realizações e mui-
tos problemas. Primeiro, ela não
aproveitou o embalo dos primeiros
meses e não anunciou projetos, pla-
nos mais amplos para o Brasil, enfren-
tamentos de questões como as refor-
mas tributária e política. Depois, lan-
çou um ou outro programa como o
Brasil Sem Miséria, ainda cercado de
dúvidas sobre como avançar em rela-
ção ao Bolsa Família, e falou sobre a
questão da qualificação e da produti-
vidade, mas igualmente sem metas
claras. Na infraestrutura, suposta-
mente sua especialidade, a lentidão
continuou imperando; a única medi-
da boa, ainda que tardia, foi abrir os
aeroportos para os investimentos pri-
vados. Inflação e crescimento em
2011 e 2012 não têm bons cenários, e
o BNDES só tem olhos para grandes
grupos amigos. Ela também vem osci-
lando demais. Mudou de opinião so-
bre documentos históricos secretos
e sobre mudanças de licitações para a
Copa. Cadê o rumo?
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