
p o r Selma C o r r ê a 

De onde vêm nossos pensamentos? Os conheci
mentos que acreditamos ter são realmente nossos? 
Bem, em princípio podemos dizer que sim. Afinal, 
cultivamos algum grau de certeza a respeito de 

quem somos, de nossas percepções, das informações que 
incorporamos, das lógicas que desenvolvemos e da razão de 
nossas escolhas e atitudes. 

Em geral, uma pessoa mentalmente saudável costuma 
acreditar que seus raciocínios e intenções - construídos com 
base no que apreendemos do mundo-são produtos realmente 
seus. Mas não é isso que experimenta, por exemplo, alguém 
com esquizofrenia. Pessoas com essa patologia julgam que seus 
pensamentos são estranhos a elas próprias e percebem-nos, 
muitas vezes, como "vozes" vindas de fora. 

A consciência de que nossos pensamentos, emoções 
e ações são de fato nossos deve ser entendida, portanto, 
como uma conquista da mente-que nos possibilita a "auto
consciência". Essa capacidade permeia todos os processos 
mentais conscientes e, no nível psíquico, relaciona-se à pos
sibilidade de nos apropriarmos das experiências que temos, 
conferindo sentidos ao que vivemos, e estabelecermos uma 
série de inter-relações. 
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Assim, é possível compreender a esquizofrenia como um 
adoecimento da autoconsciência, que altera a relação consigo 
mesmo e com o outro. Mas até entre pessoas consideradas 
mentalmente sadias há exceções: durante o sono, no sonho, 
na hipnose, na meditação e até em razão do uso de substân
cias que interferem no funcionamento mental. 

Muitos pesquisadores supõem que a autoconsciência está 
intimamente ligada a outra competência humana, decisiva 
para o convívio social: a habilidade não apenas de reconhecer 
os próprios sentimentos, percepções e posturas, mas também 
os dos outros. Se uma pessoa está chorando, por exemplo, 
somos capazes de compartilhar sua tristeza. Crianças ainda 
pequenas identificam a intenção da mãe de alcançar um objeto 
ou sair de casa. E essa não é uma habilidade exclusivamente 
humana: outros primatas, como os macacos, parecem dispor 
desse mesmo potencial de "ler pensamentos". 

Duas posições básicas se contrapõem no debate a res
peito da aptidão de atribuir estados mentais para si mesmo 
e para os outros - a chamada "teoria da mente" (T). Trata-se 
da capacidade empática de se pôr no lugar dos outros. Isso 
consiste, em essência, numa simulação dos próprios estados 
mentais projetados em outra pessoa. Outra hipótese, deno

minada "teoria da teoria", pressupõe que, ao longo da vida, 
desenvolvemos um "saber independente" sofisticado, que nos 
possibilita avaliar pensamentos e sentimentos de outra pessoa 
de um ponto de vista que independe do próprio eu. Embora 
haja exceções, com o passar dos anos as pessoas tendem a 
aprimorar mais esse recurso. 

Alguns pesquisadores acreditam que exista no cérebro 
um correlato específico da autoconsciência. É o caso do 
neurologista alemão Kay Voglley, também graduado em 
filosofia, vice-presidente da Sociedade Alemã de Ciência 
Cognitiva, professor do Departamento de Psiquiatria da Uni
versidade de Bonn, e do filósofo Albert Newen, especializado 
em cognição, filosofia da mente e linguagem, professor da 
Universidade de Bochum. Segundo eles, a capacidade de 
empatia está vinculada a funções cerebrais que, embora 
diversas, se sobrepõem. 

Não apenas psicopatologias, mas também fenômenos 
como o transe e a meditação ganham novos contornos sob 
essa óptica, pois se trata de condições sob as quais abando
namos o ponto de vista pessoal. Segundo essa compreensão, 
a autoconsciência não representa, portanto, nenhum pré-
-requisito absolutamente destituível de todo pensamento. 
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Em que medida os estudos do cérebro po
dem contribuir para o esclarecimento dessas 
questões? Muito pouco, segundo a concepção 
dualista ainda presente na tradição filosófica, já 
que, de acordo com ela, o eu se distingue funda
mentalmente de tudo quanto é material. O filó
sofo René Descartes, que ajudou a dar as bases 
da filosofia moderna, acreditava que nosso eu é 
uma substância puramente espiritual, diversa da 
corpórea. Outros pensadores famosos chegaram 
a negar por completo a existência de um eu. Sob 
a óptica dualista, a autoconsciência, assim como 
os fenômenos mentais de forma geral, não é 
parte do mundo fisicamente descritível e inves-
tigável. Essa tese, porém, está em contradição 
lógica com duas outras hipóteses bem funda
mentadas. Para as ciências naturais, a causa de 
todo fenômeno físico é sempre outro fenômeno 

físico: a bola de bilhar se move porque foi tocada 
por outra bola. Não obstante, estados mentais 
podem sem dúvida provocar esses fenômenos 
físicos: sentimos vergonha, logo enrubescemos. 
Ambas as proposições, porém, são inconciliáveis 
com a postulação de que fenômenos mentais 
não são físicos. 

A ciência cognitiva moderna rejeita o dualis
mo. Ela sustenta que os fenômenos mentais são, 
em última instância, também físicos. Podemos 
também conceber que a autoconsciência tenha 
surgido tardiamente ao longo da evolução. 
Como, porém, a consciência já é bastante difícil 
de descrever, também na filosofia moderna há 
várias concepções a respeito de sua natureza. No 
âmbito da pesquisa cerebral, sobretudo a "teoria 
da identidade" revelou-se uma base fértil. Segun
do ela, os processos mentais são, em princípio, 
idênticos aos neuronais. 

FOME E DOR 
Mas onde, afinal, as ciências naturais devem 
procurar uma explicação para a autoconsciência? 
Diversos pesquisadores da filosofia contemporâ
nea defendem a existência de uma complexa rede 
neuronal, ativada toda vez que uma pessoa expe
rimenta conscientemente fenômenos mentais 
manifestados de forma subjetiva. A ação dessa 
rede não estaria vinculada de forma exclusiva a 
conteúdos da consciência. Ela entraria em ativida
de, por exemplo, ao tomarmos consciência tanto 
da fome quanto da dor. Como a atividade cerebral 
precede a reflexão sobre conteúdos da consciência, 
ela não poderia ser reprimida voluntariamente. 
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Esse correlato cerebral da autoconsciência 
é o que o filósofo Thomas Metzinger, da Uni
versidade de Mainz, na Alemanha, chama de 
"modelo do self. Com base nessa proposta, 
pode-se apreender a autoconsciência como um 
todo, ao menos no plano teórico, e tomando-
o como referência construímos uma espécie 
de catálogo básico das funções pesquisáveis 
da autoconsciência e de suas propriedades: o 
"constructo do self. 

Partindo de dois experimentos, concentra-
mos-nos em ganhar acesso empírico a uma 
dessas funções - e mais especificamente àforma 
como experimentamos nos fornece perspectiva 
ou pontos de vista. Essa tarefa desempenhada 
pela autoconsciência se traduz na observação 
de que nós coletamos todas as informações 
ao nosso redor, vinculando-as a nós mesmos. 
Vemos, ouvimos, sentimos e agimos sempre 
do ponto de vista do eu, e nos percebemos no 
centro do mundo. 

Para entender melhor a questão, Kay Voglley e 
Albert Newen adotaram, como método de inves
tigação, a ressonância magnética funcional, que 
permite acompanhar com precisão milimétrica 
a atividade cerebral das pessoas submetidas à 
experiência. "Projetamos diversas histórias curtas 
numa tela e demos 25 segundos para que fossem 
lidas; em seguida, os participantes do experimen
to, que estavam deitados e imóveis, deveriam 
responder em silêncio a uma pergunta", conta 
Voglley. Um exemplo de uma dessas histórias: 
um ladrão rouba uma loja e foge. Enquanto corre 
para casa, um policial o vê perder uma luva e, 
como não sabe que se trata de um ladrão, quer 
apenas avisá-lo de que perdeu a peça. Mas, 
quando grita "Pare, espere aí!", o ladrão se volta 
para ele e se entrega. Põe as mãos para cima e 
confessa ter roubado a loja. Pergunta: por que o 
ladrão fez isso? 

O participante dessa experiência só podia 
explicar de forma sensata o comportamento do 
ladrão buscando reproduzir e compreender na 
mente o saber e a atitude do próprio criminoso. 
Por exemplo: "Ele fez isso porque achou que o 
policial o pegou em flagrante". Essa história de-

manda a capacidade do voluntário de se colocar 
na pele do ladrão, a chamada capacidade da teo
ria da mente (T). Os pesquisadores apresentaram 
também histórias nas quais o voluntário "fazia 
parte" da trama. Um exemplo: um ladrão rouba 
uma loja e foge correndo. Ele roubou a sua loja, 
mas você já não pode detê-lo. Um policial o vê, 
mas pensa que ele está correndo para alcançar 
o ônibus. Não sabe que se trata de um ladrão 
que acabou de roubar seu estabelecimento. Você 
ainda tem uma rápida oportunidade de falar 
com o policial antes que o ladrão tome o ônibus. 
Pergunta: o que você diz ao policial? 

O CORPO NO CENTRO 
Para responder corretamente, o participante 
deveria não apenas tentar compreender o ponto 
de vista do policial, mas também assumir seu 
próprio ponto de vista. Além desses, dois outros 
tipos de texto foram empregados. Em alguns 
casos as histórias eram meramente descritivas 
e não era necessário enfatizar a perspectiva pes
soal, nem tampouco era necessário que o sujeito 
da experiência se colocasse no lugar dos perso
nagens, assumindo suas opiniões e posturas. No 
texto, porém, apenas o participante figura como 
personagem da ação. As histórias são contadas 
na segunda pessoa do singular (tu/você), e o 
ponto de vista, fixado no leitor, não apenas pela 
pergunta final, mas já pela forma narrativa. 
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"Alternamos de modo sistemático os vários 
tipos de histórias e comparamos as atividades 
cerebrais mensuradas, tanto entre si quanto com 
o 'padrão básico' resultante da leitura de frases 
desconexas", conta Newen. 

As imagens obtidas mostram que as diferen
tes narrativas foram processadas de maneiras 
bastante diversas. Em todos os textos que de
mandavam a incorporação do ponto de vista da 
terceira pessoa, intensificou-se a atividade na re
gião do córtex pré-frontal medial e do córtex polar 
temporal do hemisfério esquerdo do cérebro (veja 
quadro abaixo). Os participantes que assumiram 
o ponto de vista do eu ativaram regiões adicionais 
do cérebro, em especial na zona fronteiriça entre 
os lobos temporal e parietal do hemisfério direito, 
mas também no córtex parietal medial. 

"Tem-se aí uma primeira indicação da exis
tência no cérebro de um sistema específico 
para o ponto de vista do eu, o que significa que 
conseguimos localizar uma das funções da au
toconsciência", argumentam os pesquisadores. 
Segundo eles, a zona fronteiriça entre os lobos 
temporal e parietal do hemisfério direito é um 
local bastante plausível para essa atividade. "Isso 
nos permite concluir que, na mudança para o 
ponto de vista pessoal do indivíduo, o corpo ser
ve de referência, como centro", salienta Voglley. 
Pacientes que sofrem de anosognosia (quadro 
patológico no qual a pessoa não percebe a parte 
esquerda dos objetos e até mesmo do próprio 
corpo e as ignora como se não fossem suas), 
essa é precisamente a região do cérebro afetada. 
"Curiosamente, esses pacientes têm dificuldade 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



de dividir ao meio uma linha desenhada ou de 
informar espontaneamente o ponto médio de um 
intervalo entre dois números; em outras palavras, 
perderam seu próprio centro", observa Newen. 

No entanto, em experiências nas quais os par
ticipantes foram convocados a jogar videogame, 
essa região do cérebro mostrou-se igualmente 
ativa. É interessante notar que a atividade neu
ronal nessa área também se intensifica quando 
empregamos apenas os pronomes da primeira 
pessoa do singular (eu, meu). É de supor, por
tanto, que mesmo ao falar tomemos o próprio 
corpo como referência. 

ONDE VOCÊ ESTÁ? 
Para ler as histórias e responder à pergunta, os 
participantes da experiência tiveram de utilizar 
funções linguísticas do cérebro. Um segundo 
experimento informou os pesquisadores sobre 
o que acontece quando alteramos o ponto de 
vista num ambiente não linguístico. Nesse 
caso, as pessoas se deitaram no tomógrafo e 
contemplaram um espaço tridimensional em 
que havia determinada quantidade de objetos e 
um homem virtual. De acordo com a pergunta, 
o voluntário deveria se deslocar espacialmente 
do ponto de vista do eu ("Quantas bolas você 
vê?") para o do homem virtual ("Quantas 
bolas ele vê?"). Também nesse experimento os 
padrões de atividade variaram de acordo com a 
tarefa proposta e a perspectiva pessoal tornou 
a se mostrar associada a uma intensificação da 
atividade no córtex parietal medial, bem como 
no córtex pré-frontal medial: induzido ou não 
pelo uso da língua, o movimento de buscar o 
próprio ponto foi acompanhado da ativação de 
áreas situadas no córtex medial. 

O número crescente de dados fisiológicos 
do cérebro influencia o debate em torno da 
teoria da simulação e da teoria da teoria. A 
descoberta de Vittorio Gallese dos chamados 
neurônios-espelho no lobo frontal do cérebro 
dos primatas parece, de início, fortalecer a 
teoria da simulação. Há alguns anos, o pes
quisador da Universidade de Parma, Itália, 
verificou que esses neurônios disparam não 
apenas quando o próprio animal executa certos 
movimentos complexos, mas também quando 
ele só observa movimentos semelhantes de ou
tro animal. Deduziu-se daí que, na observação 
de um companheiro de espécie, ativam-se em 

essência os mesmos processos cerebrais que 
atuam na ação em si. 

"Uma diferença salta aos olhos de imediato: 
no primeiro caso, é o próprio animal que se 
move; no segundo, ele apenas observa. O cérebro 
certamente é capaz de diferenciar esses dois es
tados com segurança, do contrário a ação e sua 
observação seriam indistinguíveis no âmbito da 
experiência vivida", afirma Newen. 

"Nossos dados também contrariam a exclu
sividade da teoria da simulação: se cada ponto 
de vista alheio assumido constituísse apenas 
uma simulação dos próprios estados mentais 
- como se exige do exercício da teoria da mente 
-, não teríamos as diferenciações na atividade 
cerebral que pudemos verificar e demonstrar na 
comparação entre o ponto de vista do eu e o do 
outro", destaca Voglley. "Em vez disso, propomos 
que uma mescla da teoria da teoria e da teoria da 
simulação estaria mais próxima da realidade." 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 20, n. 249, p. 88-93, out. 2013.




