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MICROFOTOGRAFIA MOSTRA uma região do neocórtex, a camada mais externa e complexa do cérebro: fascínio despertado por imagens cerebrais sinaliza disseminação crescente da neurociência na cultura popular

Leituras da

Neurociência avança no estudo da consciência e se aproxima de
questões filosóficas discutidas por Aristóteles, Dante e Shakespeare

mente

Abigail Zuger/The New York Times/28-12-2010

Guilherme Freitas
guilherme.freitas@oglobo.com.br

E nquanto explica a um leigo as principais teses de seu novo livro,
“E o cérebro criou o homem” (Companhia das Letras, tradução
de Laura Teixeira Motta), o neurocientista português António
Damásio recorre alternadamente a estudos de ponta em sua

área e à obra de alguns dos principais filósofos ocidentais, como Des-
cartes e Spinoza. Mais que uma estratégia de popularização da ciên-
cia, a postura de Damásio pode ser entendida como uma tentativa
de conectar os avanços nas pesquisas sobre consciência, memória

e percepção a um tipo de reflexão sobre a natureza humana que
costuma ser mais associado à filosofia, à psicologia e às artes.

Essa postura já estava presente no livro que tornou Damá-
sio conhecido fora dos círculos acadêmicos, “O erro de Des-

cartes”, de 1994, no qual defendia que a neurociência for-
nece argumentos que ultrapassam o dualismo entre cor-

po e mente proposto pelo filósofo. O livro novo incre-
menta a tese com descobertas recentes que indi-

cam que o córtex, região mais complexa do cé-
rebro, não é a única “base” da consciência, co-

mo se costuma crer — ela estaria ligada
também ao tronco cerebral, responsá-

vel por funções corporais mais
primitivas, como o ritmo car-

díaco e a respiração. Essa concepção da consciência pode ser estendida
à natureza como um todo, propõe Damásio: do nível humano ao de seres
rudimentares que não têm memória nem autoconhecimento, mas têm
noção do que se passa à sua volta.

Em entrevista ao GLOBO, Damásio relaciona essa ideia à obra de ou-
tro filósofo que já abordou em livro (“Em busca de Spinoza”, de 2003),
cuja visão da consciência recusa o dualismo de Descartes. E justifica a
mescla de pensamento científico e filosófico:

— A neurociência está empenhada em questões com as quais ar-
tistas e filósofos lidam há séculos. Aristóteles, Dante, Shakespeare e
Spinoza pensaram nos problemas mais profundos da humanidade,
e nós também — diz Damásio, por telefone, de seu escritório na
University of Southern California, onde dá aulas de neurociência
e dirige o Instituto Cérebro e Criatividade.

A presença da neurociência na seara das humanidades e
na cultura popular é analisada por Maria Cristina Franco
Ferraz, professora da UFF e autora de “Homo deletabilis:
corpo, percepção, esquecimento: do século XIX ao
XXI” (Garamond). Em artigo publicado nesta edi-
ção, ela argumenta que o avanço da neurociência
impulsiona uma “cultura somática”, que pro-
move um deslocamento da relevância da
psicologia para uma ênfase crescente
na biologia, sobretudo nos genes e
no cérebro. Continua na página 2
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Continuação da página 1

Neurocientista português fala sobre relação de pesquisas da área com a filosofia e critica ênfase em medicamentos

‘Lidamos com os grandes dramas humanos’

O GLOBO: Em “E o cérebro criou
o homem”, você diz que nosso en-
tendimento da consciência se be-
neficia de um “legado conceitual”
da filosofia e da psicologia e de
um “legado neural” da biologia e
da neurociência. Até que ponto
esses campos do conhecimento
podem ser complementares?
ANTÓNIO DAMÁSIO: Acredito
que esses campos são comple-
mentares, mas há imensas
barreiras entre eles. Tenho
tentado ajudar a promover es-
se diálogo. Quando comecei a
estudar questões relaciona-
das à emoção, ao sentimento e
à tomada de decisões, ficou
clara para mim a ligação entre
a neurociência e os campos do
conhecimento que sempre se
dedicaram ao que há de mais
básico na vida, os grandes
dramas humanos de decidir o
que é bom e o que é mau, bus-
car a felicidade, rejeitar a dor
e a tristeza. Como sou neuro-
logista por formação, estou in-
teressado em saber como o
cérebro se comporta nessas
situações e também quero
contribuir para o tratamento
de doenças como o Alzheimer
e a depressão. Mas o que me
fascina é que a neurociência
está empenhada em resolver
questões com as quais artistas
e filósofos lidam há séculos.
Aristóteles, Dante, Shakespea-
re e Spinoza pensaram nos
problemas mais profundos da
humanidade, e nós também.

● Mas onde esses campos po-
dem entrar em atrito?

Sobretudo no que diz res-
peito aos métodos. Da pers-
pectiva de artistas e filósofos,
a objetividade científica pode
parecer redutora. Mas no fun-
do não há tanta incompatibili-
dade. No Instituto Cérebro e
Criatividade, que fundamos na
Califórnia, temos visto que ar-
tistas e pensadores gostam de
se aproximar dos cientistas —

se não forem maltratados, cla-
ro (risos). Em nossos estudos
sobre como o cérebro lida
com a melodia e as estruturas
musicais, por exemplo, temos
a colaboração de muitos músi-
cos, como Yo Yo Ma. Tenho es-
perança que essa dita barreira
entre ciências e humanidades
se resolva no futuro.

● A filosofia está muito presente
em seu trabalho. No novo livro,
muitas proposições sobre a
consciência estão ancoradas na
obra de William James. E outros
livros seus remetem a Descartes
e Spinoza. Como as ideias de fi-
lósofos sobre a mente humana
contribuíram para o desenvolvi-
mento da neurociência?

Ao se aproximar dessas
grandes questões de que fala-
mos, a filosofia formulou inú-
meras teorias. Nas últimas
três décadas, com os avanços
da neurociência, podemos ve-
rificar cientificamente algu-
mas delas. Muitos pensadores
da virada do século XIX para o
XX, como William James e, em
certo sentido, Freud, podem
ser apontados como precurso-
res da neurociência atual. A di-
ferença é que hoje podemos
testar hipóteses que há cem
anos não eram verificáveis.

● Com isso, pode haver o cami-
nho inverso, com a neurociên-
cia influenciando a filosofia?

Sim, vejo jovens filósofos
extremamente alerta para o
que se passa no campo da
neurociência. As gerações
mais antigas muitas vezes
pensam que a neurociência
tenta roubar da filosofia seus

temas tradicionais. Mas entre
os mais jovens há uma grande
abertura para as contribui-
ções da neurociência, o que é
vantajoso para ambos.

● Um dos pontos centrais do no-
vo livro é o estudo de como o
cérebro constrói a mente e co-
mo torna essa mente conscien-
te, uma questão central também
na história da filosofia. Em que
estágio de compreensão desses
fenômenos a neurociência se
encontra hoje?

Hoje é possível dizer com
mais convicção que aquilo que
chamamos de mente é o resul-
tado de mapas neurais que
construímos, alguns muito liga-
dos ao corpo, outros mais liga-
dos ao meio que nos circunda.
Quanto ao modo exato como a
consciência é construída, obti-
vemos uma série de progressos,
mas ainda há questões em aber-
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ANTÓNIO DAMÁSIO é professor de neurociência da University of Southern California (EUA), onde criou e dirige o Instituto Cérebro e Criatividade

to. No livro descrevo como pes-
quisas recentes mostram que,
ao contrário do que muitos
acreditam, o córtex cerebral não
é a única “base” da consciência.
O nível mais alto tem muito a
ver com o córtex, mas níveis
mais simples têm a ver sobretu-
do com o tronco cerebral. E a
identificação da base neural exa-
ta dos sentimentos, o problema
neurocientífico que mais me in-
teressa, ainda está em desenvol-
vimento. Acredito que nos pró-
ximos cinco ou dez anos tere-
mos resultados notáveis sobre
como o cérebro constrói o eu.

● Com os avanços recentes, a
neurociência corre o risco de
cair no triunfalismo?

Se não chegarmos a enten-
der tudo também não será um
desastre, porque há tanta
complexidade e beleza no ser
humano que não faz mal se fi-
ca algum mistério, não é? (ri-
sos) O importante é que o pro-
gresso do conhecimento não
cause uma perda de humani-
dade. Fico desapontado quan-
do dizem que a neurociência
reduz tudo ao cérebro e a cir-
cuitos nervosos. Reduzir a na-
tureza humana a neurotrans-
missores, dopamina e seroto-
nina é muito triste.

● Mas esse reducionismo é co-
mum hoje, não? Como você
avalia a presença da neurociên-
cia na cultura popular atual?

O sucesso da neurociência
faz com que muitos caiam em
explicações simplistas. Tudo
que tem relação com o cére-
bro é complexo, e por isso os
neurocientistas devem se ex-
plicar mais, sempre. O redu-
cionismo traz muitos riscos.
Há quem acredite que pode-
mos resolver a dor e a tristeza
só tomando pílulas, o que é ri-
dículo. Medicamentos não são
a única solução. Estamos
imersos em afetos, relações
sociais, a justiça, a política, a
economia... Não se pode isolar
o cérebro disso tudo. Não é
vantajoso neurologizar todos
os problemas que temos. ■

O mal-estar na ‘cultura somática’
Maria Cristina Franco Ferraz

● Desde os anos 1990, alguns
autores têm assinalado certa
alteração no modo de se pro-
duzir a subjetividade nas so-
ciedades liberais avançadas.
Isso não implica que um mo-
do de construir o “eu” tenha
se esgotado, em favor de ou-
tro. O que se pode verificar
são tendências de transfor-
mação em andamento.

Como mostrou Foucault, a
configuração do sujeito moder-
no esteve ligada à crença em
uma interioridade a ser exami-
nada, na qual se aninhava sua
verdade mais profunda e au-
têntica, associada à instância
do desejo. A tensão constante
entre a força da sexualidade e
poderosas pressões sociais se
expressava no modo como os
conflitos eram vividos e elabo-
rados em narrativas, bem co-
mo nas novas ciências huma-
nas emergentes na virada do
século XIX para o XX, especial-
mente na psicanálise.

Na passagem do século XX
ao XXI, observa-se um deslo-
camento da relevância teóri-
ca atribuída à psicologia para
uma ênfase crescente na bio-
logia, sobretudo nos genes,
no cérebro e em seus modu-
ladores. Quem de nós, leigos,
relacionava, há 15 anos, o ter-
mo “endorfina” ao bem-estar
após exercícios; “serotonina”
ao cansaço e à falta de vonta-
de (cada vez mais remetidos
à categoria expandida da “de-
pressão”); “ritalina” à supe-
rexcitação dos corpos e a seu
correlato, a hiperfragmenta-
ção dispersiva da atenção?

Em nosso século, expande-
se certa “cultura somática”,
também no vocabulário coti-

diano, como na expressão “ci-
nema-adrenalina”. Não é que
tenhamos nos tornado mais
“científicos”; nem que a ciência
tenha afinal desvendado os
enigmas do fenômeno humano.
O que está em jogo é a disse-
minação de certas tendências
culturais, efeitos de superfície
que exprimem mudanças em
curso, mas que também as
consolidam, mesmo (e sobre-
tudo) sem que o percebamos.

Os avanços das pesquisas
neurocientíficas impulsionam a
cultura somática. A atual tecno-
ciência move-se rumo à ultra-
passagem do cha-
mado “erro de
Descartes”, título
de um conhecido
livro do neuro-
cientista António
Damásio. Esse
“erro” consistiria
na compreensão
do humano ba-
seada em dualis-
mos empederni-
dos: a cisão entre
o corpo e algo
que não seria cor-
po — quer se de-
nomine alma, es-
pírito ou mente. Trata-se de um
importante desafio epistemoló-
gico que estamos longe de co-
locar em questão. O problema
é que a tentativa de ultrapassa-
gem dos dualismos (há vários,
nem todos equivalentes) exige
a mudança radical do próprio
conceito de “corpo”, sob pena
de se manter tributária do “er-
ro” que pretende corrigir.

O avanço das neurociências
se inscreve tanto nesse movi-
mento de naturalização do hu-
mano quanto nesse impasse.
Trata-se de um campo hetero-
gêneo, com tensões e discor-

dâncias. O que nos interessa é
investigar de que modo essas
supostas “descobertas” inva-
dem o imaginário e o horizonte
de sentidos da cultura contem-
porânea, redefinindo nossos
“roteiros de subjetivação”.

A expressão “cultura somáti-
ca” remete a novas crenças (e
mitologias) acerca do fenôme-
no humano. Cada vez mais o
bem-estar e o mal-estar são atri-
buídos ao funcionamento do
cérebro, à bioquímica do cor-
po. A presença de neurocientis-
tas em programas de TV, expli-
cando da memória aos afetos,

reforça crenças
que se populari-
zam, introduzin-
do-se no modo de
entender a si mes-
mo e aos outros.
Não se trata de la-
mentar tal mu-
dança, supondo
que a subjetivida-
de moderna era
mais “autêntica”
ou “melhor”. Im-
porta discutir as
implicações de
certas crenças
(respaldadas pela

ciência) e avaliar os modos de
vida que implicam.

Quando o mal-estar é atribuí-
do a funções cerebrais e à bio-
química do corpo, em vez de
suscitar reflexão sobre a vida
que se está levando e sobre o
mundo em que se vive, tende-
se a regular o corpo, adaptan-
do-o às exigências de um tipo
de vida ligado a valores e pres-
sões produtivistas, à hiperace-
leração própria ao capitalismo
turbinado. A somatização do
“eu”, disseminada midiatica-
mente, produz novas “verda-
des” assumidas de modo irre-

fletido, na medida em que são
caucionadas pelas neurociên-
cias e ancoradas no poder de
persuasão permitido pelas tec-
nologias de imagem cerebral.

O avanço das neurociências,
incrementado por vultosos
aportes financeiros e articula-
do a interesses da indústria far-
macêutica, triunfantemente
propalado pela mídia, produz
novos horizontes de sentido
que vão sendo incorporados. O
que não é de se estranhar, na
medida em que tem a seu favor
dois fortes meios de legitima-
ção: a crença na
ciência (campo
da verdade que
restou, após o es-
vaziamento da
transcendência)
e o apelo inegável
das imagens do
“interior” do cor-
po. Um “interior”
não mais habita-
do pelo psíquico,
mas mater ia l ,
passível de ser
“traduzido” na
imaterialidade de
bits, tratado co-
mo dados algorítmicos e trans-
formado em informação.

O sociólogo inglês Nikolas
Rose nota que muitos traba-
lhos publicados por neurocien-
tistas são perpassados por um
tom triunfante e persuasivo.
Nesses artigos, expressa-se
uma retórica do “ainda não”,
com ênfase em promessas a se-
rem cumpridas, em futuras
descobertas e sua aplicabilida-
de, como meio de garantir o
aporte das somas estratosféri-
cas necessárias a pesquisas e à
manutenção de laboratórios.

Como efeitos de superfície, a
política pró-cérebro e os inte-

resses envolvidos nas pesqui-
sas exprimem transformações
históricas em curso, mas tam-
bém, simultaneamente, funcio-
nam como instrumentos pro-
dutores dessas mudanças.
Avancemos na investigação
dos modos de vida implicados
nessa ênfase crescente no cére-
bro, nos hormônios e genes.

Lembremos o que Walter
Benjamin destacava na década
de 1930: a falência, identificada
por ele na vida moderna, da es-
fera da experiência vivida e
transmissível. O tema benjami-

niano do ocaso
do narrador já
apontava para o
declínio do sujei-
to da fala, para a
violência de trau-
mas incomunicá-
veis. Quando o
mal-estar é redu-
zido ao mau fun-
cionamento da
materialidade do
corpo, o sujeito
apto a narrar suas
experiências e a
elaborar traumas
e lutos se emude-

ce ainda mais.
A tendência à redução de to-

do o campo do vivido à ativida-
de cerebral espetacularizada
em neuroimagens, dispensan-
do a narração, pode ser reme-
tida ao aumento exponencial
de situações traumáticas (das
guerras ao cotidiano nos cen-
tros urbanos) e a certo esvazia-
mento da potência transforma-
dora da ação política, ancorada
na fala humana e no comparti-
lhamento de experiências.

Exemplos expressivos das
transformações do “eu” e da
“interioridade” na cultura so-
mática são facilmente encon-

trados. Lembremos uma expo-
sição que correu o mundo e es-
teve no Brasil entre 2008 e 2009:
“Corpo humano — real e fasci-
nante”. Eis como ela foi divulga-
da em jornais e outdoors: “Você
tem um encontro marcado com
o seu interior”. Nesse slogan,
está expressa uma nova pers-
pectiva acerca do que seria um
encontro consigo mesmo e, so-
bretudo, do que consistiria nos-
so verdadeiro “interior”.

Na exposição, corpos reais,
cadáveres chineses plastifica-
dos, exibem seu “verdadeiro in-
terior”: órgãos, vísceras, fina re-
de de veias e artérias, ossos,
músculos, mas também próte-
ses — rasurando a velha dico-
tomia natural/artificial. O cor-
po morto é fragmentado, puri-
ficado de odores, de sua tem-
poralidade orgânica, de sua
tendência natural à putrefação.
Mas também de qualquer nar-
rativa, história ou ancoragem
político-social. Ressecado, de-
sencarnado e digitalizado, esse
corpo serve como suporte di-
dático para a vulgarização cien-
tífica e para a incitação a um
“cuidado de si” norteado por
hábitos saudáveis. Eis uma das
faces do que podemos chamar
de “moral” somática.

É difícil atribuir o fascínio
exercido pelo cérebro a fatores
isolados. Creio ter deixado al-
gumas pistas, a serem aprofun-
dadas. Certamente imagens do
cérebro irão nos acompanhar,
com seu fascínio em tons néon,
ao longo deste século.

MARIA CRISTINA FRANCO
FERRAZ é professora titular de
Teoria da Comunicação da UFF e
autora de “Homo deletabilis: corpo,
percepção, esquecimento: do século
XIX ao XXI”, entre outros livros.

O mal-estar é

atribuído a

funções cerebrais,

em vez de

suscitar reflexão
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do corpo

“A filosofia
formulou teorias
que, com os
avanços da
neurociência,
podemos verificar

“Não se pode
isolar o cérebro.
Não é vantajoso
neurologizar
todos os nossos
problemas
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 10 dez. 2011, Prosa & Verso, p. 1-2.




