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voca uma emoção e, antes desta emoção estar 
bem organizada já vê outra coisa que provoca 
uma emoção contrária, tudo aquilo acaba por se 
nivelar e não há uma diferenciação que teria se 
você tivesse alguns minutos para ter uma coisa 
e outros minutos para ter outra.

■ Podemos estar nos tornando insensíveis?
Se tivesse que adivinhar, diria que sim. Mas 
posso estar errado. Há uma falta de expressão 
no rosto das pessoas mais novas que me pre
ocupa. Não há tanta ressonância do ponto de 
vista afetivo, especialmente em adolescentes. É 
como um rosto neutro. Talvez porque as coisas 
já estejam mais niveladas e seja preciso dividir 
a atenção com coisas diversas.

► biológico de grande valor adaptativo. Na li
gação entre a mãe e a criança: se não houvesse 
uma extrema relação afetiva, em circunstâncias 
de compaixão imediata, não haveria sobrevivên
cia possível. A admiração possivelmente tem a 
ver com ligações de poder, como relações de 
dominância e subserviência que encontramos 
em primatas. Nos humanos, está na admiração 
que temos a alguém mais habilidoso, como um 
músico, um grande escritor, é uma relação de 
subserviência intelectual.

■ Onde entra a cultura nisso?
Ela é extraordinariamente importante. A biologia 
começa e depois a cultura se agarra e transforma. 
Detesto quando as pessoas tentam biologizar 
demais todos esses processos. O que existe é um 
fundamento biológico sobre o qual a cultura age.

■ Como o cérebro tem se adaptado à cultura de 
rápida aquisição de informações?
Não sabemos, é algo que tem que ser estudado. 
Há 6 mil anos não havia escrita, as pessoas fa
lavam, contavam histórias que iam passando de 
geração em geração. A certa altura as pessoas 
começaram a escrever, o que trouxe uma modi
ficação fundamental. O que vemos de novidade 
hoje são variedades de escritas combinadas com 
imagens visuais. Penso que é menos radical do 
que o que se passou há 5 mil anos. O que me 
parece preocupante é que as pessoas perdem 
tempo lendo coisas inúteis, isso não permite 
prestar atenção naquilo que acontecer à sua vol
ta. Você já viu quantos estão o tempo todo lendo 
mensagens num Blackberry?

■ Há menos tempo para as emoções?
Nossa resposta cognitiva é rápida, e ficará cada 
vez mais assim. Veja crianças com 5 ou 6 anos 
como leem, olham para as telas. Fazem tudo isso 
ao mesmo tempo e em uma velocidade que eu 
não consigo fazer e nem você. Mas nossa vida 
afetiva continua correndo lentamente e não há 
sinal de que consigamos despachar emoções no 
cérebro na mesma velocidade que se despacham 
ideias. Emoções têm o seu próprio tempo porque 
são reações antigas, que têm um estabelecimen
to muito mais sólido. Se você vê algo que pro
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dade cada vez maior de pessoas com síndromes 
demenciais, como o Alzheimer — a não ser que 
haja qualquer coisa de extraordinariamente nova 
nos próximos anos, vai ser muito duro de vencê-lo. 
Mas há três coisas que me preocupam e que julgo 
iminentemente tratáveis: a depressão, síndromes 
de dor e dependência tóxica. São o que chamo de 
patologias do sentimento. Se conseguirmos com
preender a estrutura celular que está desarranjada 
nesses tipos de situações, será possível intervir em 
termos celulares com uma molécula apropriada.

■ O papel da emoção é cada vez mais explorado 
pelo marketing. Como nos proteger?
Tem um ditado em Portugal que diz: homem avi
sado vale por dois. Ou a pessoa é muito ingênua 
quando não repara que tem a vontade de comprar 
alguma coisa ao passar por um grande painel de 
LED que está a anunciá-la; ou está atenta e repara 
que esse anúncio vai evidentemente influenciar 
suas escolhas. Saber como o cérebro funciona de 
uma maneira geral não é um luxo. Pode ajudar 
bastante as pessoas.

■ Obama anunciou um esforço para "mapear" o 
cérebro. No que isso nos seria útil?
Uma das coisas que enfrentamos hoje é o enve
lhecimento geral da população. Há uma quanti

■ E drogas para alterar aspectos morais?
Há drogas que podem mudar as coisas tempo
rariamente, mas acho que não têm cabimento. 
Há pessoas que podem ter uma depressão muito 
ligada à biologia, mas, na maior parte dos ca
sos, há uma série de componentes de sua histó
ria social e das circunstâncias que vive, como a 
perda de um ente amado ou do emprego. Ten
tar tratar tudo com pílula que é receitada por 
um médico que vê o doente por 25 minutos é a 
mesma coisa que querer curar uma esquizofre
nia com análise freudiana. Faz pouco sentido.

■ Há um uso de neurociência para tudo?
Acho discutível o que chamo de neurociência sel
vagem, que são as interpretações ligadas a neuroi- 
magens simples, primitivas, sem contexto. São os 
“novos ricos” do cérebro. Mas, no fundo, vocês da 
mídia têm culpa. Se não há novidades de cérebro 
sempre, coisas básicas são dadas como notícia.
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Caixa de texto
Fonte: Galileu, São Paulo, n. 265, p.30-33 , jul. 2013. 




