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RESUMO
FERREIRA, M. V. Aspectos neurofisiológicos da ação voluntária e da deliberação
e suas implicações interdisciplinares. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2014.
O conhecimento dos processos neurofisiológicos atuam na estruturação e manutenção da
mente humana tem nos proporcionado compreender os mecanismos envoltos na promoção de
escolhas e decisões, na formação da volição e na expressão de uma vontade própria. Como
fazemos nossas escolhas e tomamos decisões? Duas linhas de pensamento, a abordagem
filosófica da racionalidade e a neurociência da escolha, deliberação e volição, apresentaram
grandes avanços nas últimas décadas. A localização de interseções entre essas duas linhas
de pensamento – objetivo desta pesquisa – podem significar o trilhar correto de futuras
pesquisas, melhor visão do que entendemos como vontade própria e vontade livre,
compreensão de fatores que influenciam na estruturação das escolhas, deliberações e
vontade livre, além de facilitar o uso interdisciplinar deste conhecimento em áreas como
medicina (notoriamente nos campos da anestesiologia e psiquiatria), psicologia, pedagogia,
sociologia e antropologia.
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ABSTRACT
FERREIRA, M. V. Neurophysiological aspects of voluntary action and
deliberation and its interdisciplinary implications. Campos dos Goytacazes, RJ:
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2014.
Knowledge of the neurophysiological processes active in the structuring and maintenance of
human mind has provided an understanding of the mechanisms involved in promoting choices
and making decisions, in the making up of volition and in the expression of the will. How do we
make our choices and decisions? Two lines of thought, the philosophical approach to rationality
and the neuroscience of choices, deliberation and volition, have shown a great development in
the last decades. The intersections between these two lines of thought – objective of this
research – can represent the correct path for new research, a better view what we understand
as a person’s own will and as free will, as well as the comprehension of factors that influence
the structuring of choices, deliberations and free will. It is hoped that this study may facilitate
the interdisciplinary use of this knowledge in areas such as medicine (notably in the fields of
anesthesiology and psychiatry), psychology, education, sociology and anthropology.

Keywords: free will; deliberation; rationality; neurophysiology; neurophilosophy.
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INTRODUÇÃO
O tema desta dissertação tem a ver com a preocupação que sempre me
perseguiu acerca da mente humana, principalmente por fazer parte das funções do
meu exercício profissional, a anestesiologia. Ao longo de quase três décadas, eu
vivencio, quase que diariamente, o dormir e o acordar de mentes, o desligar e o
religar de mecanismos cognitivos. Posso afirmar que percebo um dormir similar
entre os indivíduos, mas o acordar, o motor de arranque que permite cada paciente
perceber que ele existe, o “Quem sou eu?...”, o “Onde eu estou?...”, o “Quem é
você?..., esses momentos que duram segundos até o inevitável “Ah, agora me
lembro!” sempre considerei fascinante. Principalmente, o momento cada vez mais
curto do “acordar” (devido ao avançar tecnológico que permite uma maior e
moderna gama de novas drogas anestésicas) que dura entre o fácies inexpressivo
com o abrir dos olhos fitando o infinito (não sei se enxergando) até as primeiras
caretas, por perceber sua própria existência, por talvez segundos, em situação que
não consegue entender e/ou compreender. Me parece um certo pavor por, de
repente, aparecer neste nosso mundo. A sensação que tenho é que minhas drogas
permitem um novo nascer, mas agora dotados de uma memória lotada de
informações. Basta ligá-la. Gostaria de entender este ligar também.
A anestesiologia é uma ciência relativamente nova. Em outubro de 1846,
documentou-se a primeira anestesia em cirurgia sem dor, após inalação de éter
sulfúrico. Nos 100 anos seguintes, novas drogas produziram a inconsciência,
formadora da tríade anestésica junto com a imobilidade e a analgesia, porém com
seus mecanismos de ações velados pela incompreensão do funcionamento do
cérebro e da cognição humana. Devido ao reduzido conhecimento tecnológico
nestes primeiros momentos da história da anestesiologia, pesquisas em torno da
razão e demais aspectos do cérebro humano, como a emoção, a volição e a
deliberação, apresentaram limitado desenvolvimento acerca de como tais aspectos
se estabelecem na mente humana. Na verdade, somente em 1949, a filosofia
recebeu novo estímulo e aprofundamento aos estudos da mente com o lançamento
do clássico livro do filósofo inglês Gilbert Ryle, ‘The Concept of Mind’ (RYLE, 1949),
um estímulo à formação e estruturação do que compreendemos hoje como ‘filosofia
da mente’. Desde então, a Filosofia da Mente se ramifica e discute com outros
ramos da filosofia, como a filosofia da linguagem e também com a ciência clássica,
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gerando e debatendo novas possibilidades para mecanismos mentais que culminem
no entendimento dos ditames que caracterizem a mente humana como a natureza e
desenvolvimento da mente, a percepção do eu, o desenvolvimento da vontade
(própria e livre), a formação e análise da ética e moral do sujeito, e outros.
Já nas últimas décadas do século passado, a neurociência despontou como
novo expoente da pesquisa sobre o cérebro e seus mistérios. A ocorrência de
modernos recursos tecnológicos proporcionou novos aprendizados e novos
horizontes de pesquisa. O desenvolvimento desta nova linha da ciência não
significa, porém, o abandono do vasto desenvolvimento acumulado pela filosofia. Ao
contrário, a filosofia permanece como ponto de partida e apoio às linhas de
pesquisas na neurociência. Na verdade, a filosofia da mente e a neurociência
caminham de braços dados.
Ao longo da segunda metade do século passado, a Filosofia da Mente e a
Neurociência firmaram-se no meio científico e desenvolveram estudos e obtiveram
resultados de amplitude inter e transdisciplinares na busca do entendimento do
processo cognitivo e da formação da mente. Na neurociência, pesquisas permitiram
melhor desmembramento e subsequente compreensão de possíveis mecanismos
de ação das drogas anestésicas (desde as drogas pioneiras da anestesiologia e
também as mais modernas). As pesquisas da neurociências orientam hoje novos
raciocínios sobre a mente humana e seus processos de captação e utilização do
conhecimento - a cognição.
Problema
Quais são, em uma análise neurofisiológica, os componentes do processo de
formação (e manifestação) da volição, da escolha e da deliberação (processo de
tomada de decisão) no ser humano e como tais componentes se relacionam
(influenciam ou influenciaram, permitiram identificação ou motivaram nova
interpretação de antigos conhecimentos) com achados em outras áreas da ciência,
notoriamente a filosofia que foi a primeira ciência a dirigir a atenção para este tema?
Tendo os estudos primordiais de tais processos desenvolvidos na área da filosofia,
hoje a neurociência elucida antigos mistérios da mente e cérebro humano,
apresentando contínuo aperfeiçoamento do conhecimento em torno destes temas.
Porém, o entrosamento entre essas duas áreas do conhecimento, a filosofia e a
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neurociência, permanece em contínua evolução. O estudo e identificação dos
aspectos fomentadores da volição, escolha e deliberação nestas duas áreas se
apresentam como razão desta dissertação na certeza de que o entendimento
multidisciplinar da ação voluntária e da deliberação possa nos conduzir à
compreensão de como se adquire uma crença, e consequentemente valores éticos
e morais, balizadores da conduta do Homem, o ser social, em todos os campos do
conhecimento de nossa sociedade.

Objetivos gerais e específicos
Assim, firmo como objetivo geral desta dissertação investigar a presença de
interseções entre os últimos passos da neurofisiologia, notoriamente nos temas
relativos

aos

mecanismos

de

escolha,

de

tomada

de

decisão

e

da

formação/expressão da vontade livre, e o desenvolvimento da racionalidade na
filosofia da mente. Com o objetivo geral em mente (a busca de interseções),
considera-se objetivos específicos a análise de parâmetros que justifiquem os
estudos neurofilosóficos da racionalidade que desembocam na expressão da
vontade livre, e o reconhecimento dos mecanismos neurofisiológicos que
possibilitam ao ser social humano expressar sua vontade própria e avaliar as
possibilidades e caminhos de uma vontade própria se aproximar de uma verdadeira
vontade livre.
Metodologia
Para atingir estes objetivos, a metodologia utilizada envolveu uma revisão
bibliográfica sobre os conceitos e a análise da fundamentação da racionalidade na
filosofia da mente e dos mecanismos neurofisiológicos envoltos na formação e
desenvolvimento da volição humana e determinantes da tomada de decisão ou
deliberação. O ponto de partida , o marco teórico de minha pesquisa, foram os
seguintes textos: o livro “Racionalidade” (2004) na área de filosofia, de Sofia
Miguens, que faz um estudo sobre o mecanismo de formação da racionalidade e
fatores de influenciam esta racionalidade na mente humana; e na área de
neurociências, “O Erro de Descartes” (1994) de Antônio Damásio, que disserta
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sobre a formação do cérebro e sua fisiologia até a estruturação de uma mente e
seus mecanismos de atuação.
Apresentação
Ao longo desta dissertação, busquei meus objetivos em uma minuciosa
pesquisa no campo da filosofia e da neurociência. Na parte I, a razão e a emoção,
características humanas que comumente interpretamos como opostas uma à outra,
têm uma abordagem inicial com uma visão mais criteriosa, que progressivamente
nos leva ao entendimento, ao longo deste texto, de uma relação “simbiótica” entre
elas que se apresentam como partícipes constantes do processo volitivo e
deliberativo. Utilizando como referências a visão de filósofos da atualidade, descrevi
a racionalidade humana dissertando sobre os fatores atuantes em nossa mente que
nos conduzem ao raciocínio.
Na parte II, procurei subsídios na evolução do corpo e do cérebro humano
que justifiquem o entendimento filosófico e que possam embasar melhor
compreensão para a existência de uma razão humana. Para tal, atentei para
registros da filosofia e da neurociência que documentam a evolução do cérebro
humano adequando-se ao estabelecimento da razão. Relatei as observações
científicas que nos levam a concluir que o cérebro humano encontra-se em contínua
evolução e o quanto esta evolução se apresenta como causa e consequência para o
estabelecimento de um arquitetura cerebral adequada à instalação da mente
humana.
Na parte III, segui com um acompanhamento do desenvolvimento científico
sobre a fisiologia cerebral que possibilite um melhor entendimento do que seja a
mente humana. De mesmo modo, procurei a compreensão sobre como pensamos,
como vemos o mundo e como o sentimos.
A parte IV nos dá uma nova visão da atividade cerebral abrangendo um
intenso e contínuo interagir de cérebro, corpo e ambiente para a formação do que
chamamos de mente humana. Entendemos os primeiros passos da fisiologia
cerebral na produção de instrumentos que proporcionam condições as para
escolhas e as deliberações (que sejam adequadas a “melhor sobrevivência” deste
corpo, deste cérebro, desta mente).
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Na parte V abordei os encontros da filosofia e da neurociência na descrição
do raciocínio, o estabelecimento de critérios de escolha e de decisão. Descrevi os
cânones da racionalidade filosófica segundo a fisiologia do raciocínio, ou seja,
considerando o ser humano um ser racional, discuti como formamos um raciocínio,
como escolhemos, como decidimos.
Finalmente, ao chegar a parte VI, dissertei sobre o animal político, o Homem
– ser social. Compreendemos a importância do meio social para fazer um indivíduo
se tornar cidadão, ser formador de pensamento próprio, competente para o
exercício de escolha e deliberação, capaz de expressar a sua vontade própria,
talvez vontade livre.
Ao longo das próximas páginas, e ao longo de cada um desses temas,
sinalizo os encontros da filosofia e da neurociência conforme os objetivos descritos
e nunca esquecendo que este ser autônomo, de múltiplas habilidades individuais,
existe em sociedade, onde deve ecoar os resultados de suas escolhas, deliberações
e expressões de sua vontade própria, livre ou não.
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1 FILOSOFANDO SOBRE O HOMEM RACIONAL, EMOCIONAL E SOCIAL
Nesta primeira parte, disserto sobre a razão e a emoção em uma abordagem
diferenciada demonstrando o que observamos como um contínuo entrelaçamento
entre elas, a descrição de uma relação “simbiótica” que se apresenta como
fundamental para o processo volitivo e deliberativo. É guia desta discussão a visão
de filósofos da atualidade sobre a racionalidade humana e os fatores atuantes em
nossa mente determinantes do raciocínio envolto na escolha e deliberação.
1.1 Razão, emoção, volição e deliberação
O culto à razão é uma marco de nossa atual sociedade e esta valorização do
racional foi, e continua sendo, um alvo de estudo de inúmeros pensadores.
Consagrado como racionalista, René Descartes registrou na filosofia do século XVII
este culto à razão quando escreveu o Discurso do Método. Descartes via na mente
humana e na razão um atributo da justiça e valorização do Homem conforme
mostram as citações a seguir:
[…] tendo Deus concedido a cada um de nós alguma luz para
discernir o verdadeiro do falso, não julgaria dever contentar-me, um
só momento, com as opiniões de outrem, se não propusesse
empregar o meu próprio juízo em examiná-las, quando fosse tempo;
e não saberia isentar-me de escrúpulos, ao segui-las, se não
esperasse não perder com isso oportunidade alguma de encontrar
outras melhores, caso existissem1.
[...]
E, ao notando que esta verdade: eu penso, logo existo, era tão firme
e tão correta que as mais extravagantes suposições dos céticos não
seriam capazes de a abalar, julguei que podia aceitá-la, sem
escrúpulo algum, o primeiro princípio da filosofia que eu procurava2.

Estes pensamentos retirados do Discurso do Método de René Descartes nos
traduzem a ideia do valor da razão para o Homem e nos tornam responsáveis pelo
discernimento entre o certo e o errado ou entre o verdadeiro e o falso. Estabelece
para si mesmo a obrigação de fazer o seu próprio julgamento, não se deixando levar
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Descartes, Discurso do Método, terceira parte, (1979, p. 44).
Descartes, Discurso do Método, quarta parte, (1979, p. 46).	
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pela opinião de outrem. Determina ao Homem, portador da razão, a obrigação de
uma escolha correta e consequente tomada de decisão.
Porém, é também relevante ressaltar que em nenhum momento os aspectos
relativos às emoções, às paixões humanas, devem ser abandonadas como valores
menores. Mesmo Descartes, em sua ode à razão, o Discurso do Método,
considerou a existência da emoção e seu firme papel ao longo da vida humana,
notoriamente preponderante nas mais tenras idades como evidenciado na citação
abaixo:
E assim ainda, pensei que, como todos nós fomos crianças antes de
sermos homens, e como nos foi preciso por muito tempo sermos
governados por nossos apetites e nossos preceptores, que eram
amiúde contrários uns aos outros, e que, nem uns nem outros, nem
sempre, talvez nos aconselhassem o melhor, é quase impossível
que nossos juízos sejam tão puros ou tão sólidos como seriam, se
tivéssemos uso inteiro de nossa razão desde o nascimento e se não
tivéssemos sido guiados senão por ela3.

Esta citação de Descartes, original do século XVII, é ainda hoje reconhecida
como pertinente no tocante ao considerar as emoções como participantes rotineiros
de “nossos juízos”. O fato de nascermos com um automatismo de respostas
emocionais, uma característica inata de todos nós (tema abordado na parte III), nos
capacita a reagir de modo imediato, pré-organizado, no intuito de nos
autoprotegermos (DAMÁSIO, 1994, p. 160). No evoluir do dia a dia, aprendemos
com nossas próprias emoções, podemos avaliar nossas reações e aprender com
elas. É um caminho de evoluir tornando uma característica inata uma habilidade
inata, com uma resposta emocional automática (não raciocinada, não refletida e
analisadas por mecanismos da razão) podemos aprender com os resultados
possíveis e produzir uma nova resposta mais adequada à situação/estímulo que
desencadeou aquela anterior resposta emocional automática.
O desenvolvimento da neurociência permitiu melhor entendimento de
mecanismos neurofisiológicos que envolvem a volição e a deliberação. A base
desses dois aspectos da mente humana tem como fator de partida o
estabelecimento de um design cerebral, a arquitetura anátomo-fisiológica (Parte II),
que permitiu o assentamento do que chamamos de mente humana (DENNETT,
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Descartes, Discurso do Método, segunda parte, (1979, p. 35).
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1996). Esta mente se fundamenta inicialmente em crenças e certezas que ficam
formatadas na memória do indivíduo. A expressão da vontade própria, individual,
manifesta-se pela determinação de uma opção, uma escolha. Pode, ainda, se
apresentar pela tomada de decisão. Seja qual for a expressão desta vontade
própria, ela passou por caminhos de nossa mente. Por inúmeras vezes nos parece
se apresentar de modo automático e outras vezes se faz após demorada
deliberação. Até aqui, podemos afirmar que, desenvolvida pela mente humana e
sendo o ser humano um ser racional, poderemos ter a razão participando da
escolha ou da tomada de decisão para embasar tais manifestações deste ser
humano. A faculdade de raciocinar significa agir em conformidade com a razão,
tornar reflexivo, utilizar o raciocínio para atingir um fim. Trata-se de uma operação
mental complexa que consiste em estabelecer relações entre elementos dados e/ou
próprios. A manifestação da razão, a racionalidade de um indivíduo, ocorre, e se
mantém em contínua evolução, ao longo de nossas vidas (DAMÁSIO, 1994, P.137).
E a expressão de nossa vontade original, própria, livre ou não, é fruto ou semente
de uma escolha e de uma tomada de decisão.
Considerando o homem um ser que vive em sociedade, devemos ter em
mente que a expressão uma vontade própria necessariamente refletirá nos demais
sujeitos desta sociedade que percebam os resultados, evoluções e consequências
de suas escolhas, tomadas de decisões e vice-versa. Isso nos leva a um
questionamento inevitável. Se as escolhas e tomadas de decisão se refletem entre
todas as mentes que se conectam durante o existir, como saber se elas se
apresentam livres de qualquer influência? No momento em que uma escolha ou
tomada de decisão surge no âmago de nosso ser, como saberemos se os
parâmetros determinantes desta vontade, desta escolha ou decisão, não foram
originados, fundamentados, em dados de terceiros, de outras mentes? Ter
influência de terceiros desabilita o título de “vontade livre”? O problema desta
pesquisa é como se processa a formação (e manifestação) de uma vontade, uma
escolha, uma deliberação e qual sua representação no que chamamos de vontade
livre. Ao longo de séculos considerada como um enigma da mente humana, a
elucidação de como o indivíduo (em sua mente, em seu cérebro) toma sua decisão,
adquire valores éticos e morais, atribui valores a uma situação, considera riscos e
toma uma decisão vem adquirindo grande repercussão no meio social e acadêmico.
A filosofia deu o primeiro pontapé e se firmou como motivadora da neurociência. A
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neurociência se apresenta como candidata ao entendimento da neurofisiologia do
processo decisório e da vontade livre.
1.2 Racionalidade – Critérios para uma análise filosófica e seus cânones
A filósofa portuguesa Sofia Miguens em seu livro “Racionalidade” (2004),
analisou uma série de artigos sobre o tema que teve sua origem após
desenvolvimento do “Projeto de Investigação Racionalidade, Desejo, Crença – a
motivação para a ação do ponto de vista da teoria da mente”. Desenvolvido pelo
Gabinete de Filosofia Moderna e Contemporânea do Instituto de Filosofia da
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, esse projeto objetivava a formação
de uma Teoria Filosófica da Racionalidade. A Teoria Filosófica da Racionalidade foi
formulada envolvendo alguns aspectos básicos para o seu entendimento, a saber:
a) Análise da crença, sua descrição e características – o que leva uma crença
se estabelecer e também variar para outra;
b) Como corrigimos (critérios de correção)4 – como pensamos para justificar
ou estabelecer (razão para) uma crença; formação de um conjunto de
hipóteses acerca de como decidimos entre os “critérios de correção” quando
justificamos crenças e ações; e
c) Por que queremos saber, e se realmente queremos, se nossas crenças
são verdadeiras ou falsas (MIGUENS, 2004, p. 18).
Em investigações sobre o raciocínio e a tomada de decisão, no âmbito da
neurociência e psicologia cognitiva, a filósofa Miguens (2004, p. 19) trilhou por
interpretações normativas e descritivas desses dados. Como interpretação
normativa dos dados, entendeu que, se um agente é racional, ele atuará
necessariamente a partir de determinados princípios do raciocínio e decisão. Já a
interpretação descritiva é a simples observação, e por isso mesmo, neste caso
registra-se tão somente o comportamento que os agentes em questão apresentam.
Apoiando-se na lógica, na teoria da decisão e na teoria das probabilidades, Miguens
definiu o que chamou de “cânones” da racionalidade. Miguens entende cada um
desses cânones da seguinte forma:
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Definido por Alvin Goldman (1986), um critério de correção elucida o porquê cada um de nós
apresenta um conjuntos de regras, normas, princípios, como cânones pessoais da racionalidade. Um
critério de correção nos diz, a partir de nossas considerações pessoais, de nossos cânones
pessoais, os valores de nossa racionalidade.
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Lógica – a ciência geral das inferências, a lógica dedutiva é a teoria da
validade dedutiva de argumentos, ou seja, um argumento é dedutivamente válido
quando não é possível que suas premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa.
Teoria da Probabilidade – considera-se a definição deste cânone tendo em
vista o entendimento desta como uma “lógica de crenças parciais”, assim definido
por F.P. Ramsey. É uma expectativa de resultados futuros consequentes a uma
escolha e não a uma visão matemática. Em uma interpretação subjetiva, a
probabilidade, na racionalidade de um indivíduo, é a expectativa deste indivíduo
referente a ocorrência de um fato no âmbito de seus interesses.
Teoria

da

Decisão

–

entendida

como

teoria

abstrata

da

escolha

racional(MIGUENS, 2004, p. 20).
Há agentes, estes necessitam deliberar, i.e., a partir de crenças e
preferências necessitam avaliar cursos de ação em termos de
consequências, nomeadamente em circunstâncias que não podem
ser totalmente controladas e previstas (MIGUENS, 2004, p. 20).

Miguens considerou tais “cânones” como bases de uma Teoria da
Racionalidade na medida que estes norteariam valores, princípios, que são
influenciadores e formadores de uma opinião ou escolha, e consequentemente,
contribuem para a tomada de decisão. É também na análise destes cânones que
esperamos encontrar convergências com pesquisas no campo da neurociência. A
abordagem do cérebro humano em pesquisas sobre a neurofisiologia da “tomada de
decisão” e “vontade livre” vem enriquecendo esse desenvolvimento filosófico.
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2 EVOLUÇÃO CEREBRAL HUMANA
Esta parte trata da abordagem filosófica e fisiológica do cérebro humano e
sua contínua evolução, atentando para suas particularidades, principalmente quanto
ao que poderia estar associado à competência para o raciocínio e o
estabelecimento do que reconhecemos como mente. É alvo de reflexão as
características evolucionárias do nosso cérebro com seus diferentes níveis de
atuação.
2.1 Sobre a evolução: decidimos porque evoluímos ou evoluímos porque
decidimos?
Daniel Clement Dennett, diretor do Centro de Estudos Cognitivos da
Universidade de Tufts, é um proeminente filósofo de nossos dias e suas pesquisas
envolvem áreas da filosofia da biologia e filosofia da mente, notoriamente referente
à ciência cognitiva. Após inúmeras publicações, Dennett assume, na década de 90,
o que se chamou de “postura evolucionista” com o intuito de justificar alguns de
seus estudos anteriores relativos a Conteúdos da Consciência (DENNETT, 1986).
Desde então, Dennett defende um “darwinismo neural” (postura evolucionista) onde
se utiliza de uma perspectiva evolucionária “neural” para explicar o que distingue
cérebro e mentes humanas de cérebros e mentes animais. Em 1997, publicou Tipos
de Mentes (Kinds of Minds, 1997) onde aponta ser a vontade livre compatível com
uma visão naturalista5 do mundo. Esta orientação vai ao encontro das ideias de
Robert Nozick que, em The Nature of Rationality (NOZICK, 1995), defende uma
visão naturalista onde a razão está na natureza e ela evolui com o mundo. Logo,
deduz-se que a liberdade evolui. Neste livro, Nozick descreve a “teoria da escolha
racional” a qual estaria implantada em nossa mente pela evolução darwiniana e
atuaria pela oposição de duas linhas de pensamento. A primeira linha atrela a
escolha racional à experiência prévia com a utilização dos melhores resultados
finais possíveis observados por esta mente. Já na segunda linha, cujo mecanismo
de ação é ativado quando não se tem certeza de resultados (sem experiência
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5

Pensamento que somente as leis e forças da natureza atuam no universo, as leis naturais são as
únicas que regem toda e qualquer estrutura e comportamento no mundo.
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portuguesportugues&palavra=naturalismo)
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prévia), a escolha racional seria motivada pela probabilidade de melhores
resultados. Haveria liberdade desta mente escolher conforme a natureza evolui.
O ambiente, não sendo um agente, não controla os organismos de
acordo com a definição inicial de controle, no entanto, a seleção
natural é responsável pelo design das entidades e nesse sentido
controla-as, fazendo com que seus comportamento sejam
apropriados (DENNETT citado por MIGUENS, 2002, p. 407).

Dennett descreve esta neuro-evolução como responsável pela apresentação
de diferentes designs cerebrais (arquiteturas anátomo-fisiológicas) que caracteriza
cada espécie animal de nosso planeta. Ao longo da escala evolutiva das espécies,
cada animal recebeu da evolução uma arquitetura cerebral, estrutura anátomofisiológica ou design cerebral, que o capacita a ser o que é. Segundo Miguens
(2002, p. 443), para Dennett, o que caracteriza o indivíduo humano é o
reconhecimento de uma mente que se relaciona com a arquitetura cerebral (design
cerebral) capaz da comunicação e linguagem, tornando a mente humana mais
poderosa e sofisticada do que os demais animais. Dennett entende que, do ponto
de vista evolutivo, a sofisticação da arquitetura física e cognitiva dos indivíduos se
seguiu da apropriada complexificação do ambiente vivente (formação de grupo
sociais), que possibilitou a necessidade e ocorrência do segredo (surgimento de
interesses próprios), que evoluiu com o aparecimento da linguagem e chegou,
enfim, ao estabelecimento do pensamento. Dennett ainda afirma que a
comunicação envolve o reconhecimento da mente do outro, e supõe portanto, que
os indivíduos são capazes de perceber discrepâncias entre a maneira de como
percebem o mundo e como o outro percebe este mesmo mundo. Nesta linha de
pensamento, consciência é atributo do pensar, pensar é atributo da linguagem e a
linguagem um habilidade humana possibilitada pelo design cerebral humano
(DENNETT citado por MIGUENS, 2002, p. 457). Observando este raciocínio,
percebemos que Dennett entende o ser humano como indivíduo que evolui para
formação de um indivíduo social.
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2.2 A noção de “neurônio-espelho”
A identificação dos chamados “neurônios-espelho” é relativamente recente na
evolução da neurociências e é considerada um marco para o entendimento do
comportamento humano em si e de como ele pode se estabelecer como fator
determinante da evolução e formação do ser humano (possibilitando um processo
de comunicação/interação entre os participantes de um grupo social).
Inicialmente observados em macacos pelo professor Giacomo Rizzolatti do
Istituto di Fisiologia Umana da Università Degli Studi di Parma, os neurôniosespelho foram identificados pela observação de que neurônios de um animal “A”
que “disparavam” (apresentavam atividade excitatória eletroquímica) durante uma
execução de uma determinada atividade, também disparavam ao observarem
outros animais executando aquela mesma atividade. Isso foi reconhecido como fator
determinante de comportamento entre grupos de animais pois se constatou o
reconhecimento de um hábito que os caracteriza e que há um mecanismo de
imitação e aprendizado entre os componentes do grupo observado.
Rizzolatti et al. (1998), em posterior estudo com estimulação magnética
transcraniana

e

tomografia

de

emissão

positrônica

(PET),

apresentaram

experimentos que sugerem a existência de sistemas de neurônios-espelho também
em humanos, que providenciariam uma “ponte” da ação para a comunicação, um
link entre ator e observador, que se transforma em link entre remetente e receptor
de cada mensagem (RIZZOLATTI; ARBIB, 1998 p. 190-191). Estudos posteriores
evidenciam que, em humanos, até 20% de nossos neurônios do comando motor
(localizados na porção cortical anterior de nossos cérebros) podem responder como
espelho ao veem uma atividade motora que lhes é conhecida. Para tal, atuamos
como se nosso cérebro executasse uma simulação em realidade virtual. Mais do
que isto, esta simulação – uma estimulação neuronal para a execução de uma
imitação complexa – exige que o cérebro imitador “adote” o ponto de vista de outro
indivíduo.
Lameira et al. (2006, p. 129) descrevem que a atuação dos neurôniosespelho é fundamental para o estabelecimento do comportamento humano,
ressaltando que tal habilidade não depende da memória, pois os neurônios-espelho
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podem identificar os mecanismos proprioceptivos6 e musculares adequados a
imitação, inconsciente, do fato percebido pelo nosso cérebro. Além disso, Lameira
et al. (2006, p. 129) afirmam que os neurônios-espelho nos permitem a
compreensão das intenções alheias tendo fundamental importância para o
comportamento social humano e suas emoções. Um aspecto de fundamental
importância na formação das relações humanas, Lameira e colaboradores citam
Dobbs (2006), que descreve o envolvimento dos neurônios-espelho com o
desenvolvimento da empatia, ou seja, a projeção mental de um estado subjetivo, de
cunho afetivo, conato ou cognitivo. Uma habilidade de um cérebro “adotar” a
conduta de outro indivíduo apresenta fundamental importância na história da
evolução

do

cérebro

humano

(RAMACHANDRAN;

OBERMAN,

2006).

Ramachandran e Oberman (2006) lembram que na história da humanidade houve
um súbito avanço das sociedades humanas, caracterizado por repentino e difuso
aparecimento de habilidades, como o uso do fogo, de ferramentas, reconhecimento
de abrigos, e principalmente, o aparecimento da linguagem com a capacidade de
interpretar a mente do outro e o seu comportamento. Veem neste repentino boom
de aprendizado dos humanos a atuação indiscutível dos neurônios-espelho
possibilitando uma evolução “Lamarckiana”7 em caráter horizontal (de um indivíduo
para o outro) e vertical (de pai para filho). Essa evolução “Lamarckiana”, ao
contrário da evolução Darwiniana que leva milhares de anos, pode ocorrer em
escala de minutos a horas.
Talvez seja neste ponto que podemos traçar um paralelo entre a visão
evolucionista da atividade dos neurônios-espelho de Rizzolatti e o entendimento da
neuro-evolução e design cerebral humano de Dennett. É provável que possamos no
futuro, confirmar aqui uma interseção entre mecanismos da neurofisiologia e
pesquisas da filosofia da mente e suas análises sobre a racionalidade humana.
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Os proprioceptores são receptores (sensores neurais) localizados profundamente nos músculos,
tendões faciais, ligamentos e cápsulas articulares. Os impulsos neurais desencadeados por esses
receptores, impulsos proprioceptivos, podem ser conscientes ou inconscientes. Os inconscientes não
produzem qualquer sensação sendo úteis para a regulagem reflexa da atividade muscular (chamado
reflexo miotático) ou atividade cerebelar (que possibilita movimentos de precisão). Os impulsos
conscientes são àqueles que dão o sentido de posição do corpo no espaço e de movimento
(cinestesia) (MACHADO, 1981, p. 84).
7
Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck (1744-1829) desenvolveu a teoria de
que as habilidades adquiridas por um indivíduo poderiam ser transmitidas para sua prole por vias
biológicas (genes). Teoria hoje descartada, aqui se considera com aplicabilidade possível quando se
avalia a revisão de crenças e a capacidade de aprendizado dos humanos. Em nosso meio, o termo é
hoje utilizado em informática quando uma informação, “upgrade”, em um computador pode ser
repassado para toda uma rede.
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Mas há também uma outra atuação de neurônios-espelho em nosso corpo.
Estes, além de espelharem as ações de outrem, também espelham a sensibilidade
do toque em nosso corpo. Ou seja, alguns dos neurônios que disparam em meu
cérebro ao sentir um toque no meu braço também dispararam quando vejo uma
pessoa ter o seu braço tocado (KEYSERS et al., 2004; MENDES et al., 2008, p. 9798). Mendes et al. (2008) descrevem este achado como uma ativação do córtex
somatossensorial secundário a visualização de pessoas sendo tocadas após elas
mesmas experimentarem a sensação objetiva do toque físico. Além disso, Lameira
e colaboradores (2006, p.124) referem que os neurônios-espelho podem também
ser ativados indiretamente (não somente pelo estímulo visual) e citam Kohler et al.
(2002) para registro de resposta de neurônios-espelho desencadeados por um som
previamente conhecido e Umiltà et al. (2001), que registraram a ativação de
neurônios-espelho pela dedução implícita do continuísmo de uma ação. Estes
mecanismos de ativação de neurônios-espelho, notoriamente os observados por
Keyser et al. (2002) (ativação do córtex somatossensorial por estímulo visual) foram
inteligentemente utilizados por Ramachandran e Blakeslee (2004) para o tratamento
da dor na síndrome do membro fantasma.
A síndrome do membro fantasma pode ser observada em indivíduo após a
amputação de um de seus membros, quando se observa uma real percepção do
membro que já não existe e muitas vezes em forma de dor. Isso ocorre porque a
representação cerebral do membro amputado ainda existe no chamado mapa
somatotópico encontrado no córtex somestésico primário. O mapa somatotópico é
uma representação distorcida do corpo humano ao longo do córtex somestésico
primário, uma região do córtex anterior do cérebro (Figuras 1 e 2). Digo distorcida
porque o tamanho da representação cerebral de cada parte do corpo não reflete o
proporcional de seu tamanho frente ao corpo físico por inteiro. Pelo contrário, a
“imagem corporal”8 mapeada no cérebro reflete o tamanho da representação
funcional da região do corpo em questão. Esta imagem da representação cerebral
foi descrita, na década de 40, por Wilder Penfield do Montreal Neurological Institute,
da Universidade McGill, Montreal, Canadá (NICOLELIS, 2011, p. 93-96).
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
8

A “imagem corporal” foi definida como a imagem representativa do nosso corpo formada em nossa
consciência e inicialmente detalhada pela definição do “homúnculo”, figura representativa dos
estudos de mapeamento cortical de Wilder Penfield, no córtex somestésico primário. Porém, hoje se
entende como uma entidade plástica e fluida de nosso cérebro, em continua formação.
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Figura 1 – Córtex somestésico primário e mapa somatotópico.
Fonte: <http://tecfa-bio-news.blogspot.com.br/2009/05/cest-lintention-qui-compte.html
bio-tremplins : la biologie vit et évolue. l'enseignement aussi>. Acesso em: 10 nov. 2013.

Figura 2 – Mapa somatotópico.
Fonte: <http://www.revistadepsicomotricidad.com/2011_11_01_archive.html>.
Acesso em: 10 nov. 2013.
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A síndrome do membro fantasma se manifesta de múltiplas formas, e devido
a plasticidade funcional cerebral, ela se encontra em contínua reestruturação.
Porém, uma destas manifestações é a dor fantasma onde o membro fantasma se
apresenta em forte e mantida contratura com dor intensa e ininterrupta. Na
Universidade de Heidelberg, Alemanha, a neurocientista Herta Flor (1995), após a
avaliação de treze amputados submetidos a magnotoencefalografia (MEG),
descreveu sugestiva correlação entre a reorganização cortical e a intensidade da
dor fantasma. Com esses resultados, Ramachandran et al. (1998), desenvolveram
inteligente método de tratamento da dor fantasma. Para tal, apoiou-se em dois
importantes resultados das pesquisas até então: 1) os mapas somatotópicos no
indivíduo adulto apresenta extrema plasticidade funcional; 2) a modulação cerebral
(abordada no tópico seguinte) e a manutenção da percepção da forma e limite de
nosso corpo se faz por simulações de origem interna em nosso cérebro e não de
aferências dos dados tácteis de nervos periféricos, ou seja, fazemos o
reconhecimento de nossos limites corporais por estímulos que partem de nossos
cérebros, chegam aos limites físicos do corpo e retornam com resultados
encontrados; e não o inverso, situação em que todos os limites de nosso corpo
enviariam sinais de sua situação a cada momento sem o comando central (cerebral)
o solicitar.
A partir destas duas considerações, Ramachandran et al. (1998) propuseram
a construção de uma caixa de espelhos (Figuras 3 e 4). Nesta caixa, o amputado
põe seu membro sadio e seu membro fantasma dentro da caixa de espelho por dois
orifícios laterais. Olhando pela abertura superior da caixa, observa-se o membro
sadio e o reflexo deste no espelho simulando a imagem do membro fantasma. Ao
olhar a imagem refletida simulando o membro amputado, os pacientes conseguiam
proceder ao “relaxamento” do membro fantasma e à diminuição das dores
produzidas

pela

“contraturas”

do

membro

fantasma

(RAMACHANDRAN;

BLAKESLEE, 2004; NICOLELIS, 2011). Hoje reconhecemos que nesse mecanismo
temos a ação de neurônios-espelho pois guardamos a memória táctil, que é a
possível origem desta “dor contratural”, em nosso cérebro (RAMACHANDRAN;
BLAKESLEE, 2004; NICOLELIS, 2011, p. 119).
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Figura 3 – Caixa de espelhos de Ramachandran (a).
Fonte: <http://www.beinghuman.org/vs-ramachandran>. Acesso em: 10 nov. 2013.

Figura 4 – Caixa de espelhos de Ramachandran (b).
Fonte: <http://www.crefito5.org.br/conceicao-aplica-tecnica-para-recuperar-lesoes/#.UxiuFCPdUA>. Acesso em: 10 nov. 2013.

As informações aqui descritas sobre os neurônios-espelhos objetivam
registrar dois diferentes focos na análise destas: Primeiro, a importância da
atividade dos neurônios-espelhos de Rizzolatti como uma contribuição para uma
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visão evolucionista de Dennett quando consideramos a participação destes na
formação da arquitetura anátomo-fisiológica formadora do design cerebral humano.
Segundo, as pesquisas de Ramachandran e Blakeslee (2004) com a dor fantasma e
com neurônios-espelho demonstram que o nosso corpo não se limita à pequena
amplitude de nosso corpo físico. Mais do que isto, para Nicolelis, o limite de nosso
corpo se confunde com os limites de nossa mente podendo se estender desde
instrumentos que habilidosamente manipulamos (NICOLELIS, 2011, p. 126-129),
como a bola no pé de Pelé ou o pincel nas mãos de Rafael Sanzio ou Michelangelo,
ou conexão com outros indivíduos onde a manipulação de uma pessoa estimula o
cérebro de outra, ou seja, podendo chegar a uma real não distinção entre a
consciência de um indivíduo e a consciência de outrem, como os casamentos de
longa data onde esposa e esposo pensam a mesma coisa e se entendem sem
muito falar.
2.3 A idade filogenética
Importante citar previamente um fato notoriamente aceito na comunidade
científica e acadêmica de nossa sociedade. O cérebro humano apresenta-se com três
diferentes idades filogenéticas que acompanham o desenrolar evolutivo dos animais
em nosso planeta (Figura 5).

Figura 5 – Cérebro e suas idades filogenéticas
Fonte: <http://www.igooh.com/notas/teoria-del-cerebro-triuno-de-paul-maclean/>. Acesso
em: 10 nov. 2013.
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O cérebro reptiliano é o mais antigo e é formado basicamente pelo tronco
encefálico, porção mais central do Sistema Nervoso Central. Como o próprio nome
diz, está presente nos répteis e este cérebro é capaz das funções autônomas, ou
seja automáticas de nosso corpo como controlar nosso batimento cardíaco, nossa
respiração, nossas vísceras e diversas funções homeostásicas de nosso ser,
incluindo aqui a sensação de fome e sede. O segundo cérebro, menos antigo, é o
cérebro límbico, constituído principalmente pelo diencéfalo, que contém as
estruturas componentes do sistema límbico, classicamente associadas ao controle
de aspectos emocionais dos indivíduos e presente em diferentes níveis evolutivos
nos mamíferos. O terceiro cérebro, considerado o cérebro moderno, é denominado
cortical ou telencéfalo e é constituído pela camada mais superficial de todo nosso
cérebro, além de caracterizar o cérebro humano pela capacitação ao raciocínio. Os
lobos frontais e temporais, com seus respectivos córtices (fina camada cinzenta que
encobre todo o cérebro) são as estruturas anatômicas alvo para o estudo e
entendimento do expressão da razão no cérebro humano. O cérebro cortical
(moderno) também apresenta um aspecto fundamental para o ser humano; ele não
termina sua evolução em algum momento de sua existência, pelo contrário, ele a
processa por toda a sua vida. Essa característica do cérebro humano é mais
proeminentemente observado nas porções frontais e temporais do cérebro humano,
justamente as que se demonstraram com envolvimento nos mecanismos
neurofisiológicos relativos a tomada de decisão e a expressão da “vontade própria”9
(DAMÁSIO, 1994, p. 86).
O cérebro humano, em suas três porções filogenéticas acima citadas, se
organiza em uma série de sistemas e circuitos que definem a arquitetura anátomofisiológica cerebral, o design de nosso cérebro (design cerebral de Dennett). Tais
sistemas e circuitos se fazem pela conexões entre suas células neuronais. Essas
conexões, sinapses neurais, entre os neurônios se caracterizam por apresentar
estímulos excitatórios ou inibitórios dos neurônios entre si conectados, por
apresentarem diferentes “potências” de seus estímulos, e por fim, por dependerem
de um padrão de conexão entre si que configurem a formação desses sistemas e
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
9

O uso do termo “vontade própria” foi considerada mais adequada que os termos “vontade livre” ou
“livre arbítrio” uma vez que, na análise da fisiologia deste texto, se avalia o desenvolvimento de
mecanismos fomentadores da vontade e da deliberação no ser humano e não a real condição (mas a
possibilidade) de originalidade do resultados desse mecanismo em cada indivíduo.
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circuitos cerebrais. Mas como se definem esses tais padrões que determinam a
estruturação final, o design, do que chamaremos de cérebro humano?
Antônio R. Damásio é médico neurologista e neurocientista português, diretor
do Instituto do Cérebro e da Criatividade na University of Southern California onde é
professor de neurociências. Damásio, em seu livro O Erro de Descartes (DAMÁSIO,
1994, p. 137-138), desenrola entusiasmante raciocínio sobre tal tema. Partindo da
noção básica e lógica de que o indivíduo se forma a partir do genoma humano, de
início já se observam alguns dados interessantes:
1- Possuímos somente 105 (100 mil) genes para se definir tudo em nosso
corpo mas o número de sinapses cerebrais estruturadoras dos sistemas e circuitos
cerebrais, design cerebral, se apresentam em mais de 1015 (10 trilhões). Devemos
considerar o fato de que a indução genética para a formação de tecidos é motivada,
induzida por interações celulares, um evento desencadeando o outro, controlando-o,
modulando-o. Ou seja, a manifestação de genes orientaram o desenvolvimento
inicial, porém não somente o genoma mas também a interação entre estruturas do
próprio organismo vivo motivam desenvolvimento cerebral o qual pode ser
observado ao longo de toda a vida (DAMÁSIO, 1994, p. 137).
2- Evidências vem demonstrando que o genoma contribui para a estruturação
de sistemas e circuitos cerebrais nos setores evolutivamente mais antigos do
cérebro. Para Damásio, embora haja urgente necessidade de pesquisas nesta área,
esta afirmação “parece estar razoavelmente correta no que diz respeito ao tronco
cerebral, hipotálamo, e o prosencéfalo basal e ser bastante provável relativamente à
amigdala e à região do cíngulo” (DAMÁSIO, 1994, p. 137), todas estruturas
formadoras dos cérebros mais primitivos. Vale lembrar que tais estruturas cerebrais
atuam de forma autônoma, ou seja, efetuam a regulação automática dos sinais
vitais e homeostase10 corporal sem necessidade de atuação mental e/ou racional
consciente. Damásio os denomina de “conjunto inato de circuitos” pois já estão
presentes no nascimento e plenamente funcionantes desde então, sendo estes
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Homeostase ou homeostasia é termo criado pelo fisiologista estadunidense Walter Bradford
Cannon, (do grego homo=igual e stasis=estático), como sendo a propriedade observada em
sistemas abertos, em especial os seres vivos, onde se desenvolvem múltiplos processos de
regulação inter-relacionados no ambiente interno (a despeito de alterações exteriores ao sistema
considerado) destes organismos no intuito de atingir um equilíbrio, uma dinâmica físico-química
estável, favorável a sobrevivência e bem-estar. Disponível em:
<http://www.dicio.com.br/homeostase/> e
<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portuguesportugues&palavra=homeostase>. Acesso em 10 jan. 2014.
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fundamentais para a sobrevivência de indivíduos e também das espécies (uma vez
que questões reprodutivas são também aqui consideradas). Porém, Damásio faz
importante ressalva quando afirma que tais circuitos inatos também atuam sobre o
desenvolvimento e na atividade das estruturas evolutivamente modernas do cérebro
humano (DAMÁSIO, 1994, p. 138).
3- Corroborando as observações do item 2, temos a evidência de que a
formação da “especificidade” que o genoma permite ao tronco cerebral e hipotálamo
(o cérebro antigo), logo no nascimento, também pode ser observada nos demais
setores cerebrais ao longo do viver do indivíduo, de sua infância à idade adulta.
Damásio reforça o parecer de que, para porções modernas de nosso cérebro,
embora a informação genética possa orientar o arranjo geral das estruturas, é sob a
influência dos circuitos inatos, do ambiente, de outras mentes que se estabelece
uma especificidade dos demais circuitos cerebrais modernos (DAMÁSIO, 1994, p.
138).
Entre o neurônio que origina um estímulo e o neurônio que entrega uma
resposta podem ocorrer diversos outros neurônios à medida que o organismo ganha
maior complexidade. No cérebro humano registramos inúmeros neurônios, circuitos
e sistemas inteiros intermediários ao estímulo e sua resposta final. Na verdade, o
cérebro humano está muito longe de uma simplicidade. Diversos sistemas e
circuitos cerebrais se interpõem a todo tempo e instante, desde o disparo de um
comando inicial até sua resposta final. Esta interposição de sistemas e circuitos se
faz necessária para que a “melhor” resposta seja dada a cada estímulo recebido
pelo organismo. Esta interferência na resposta final se faz com o objetivo de
otimizar, polir, moldar, modular cada um dos “disparos neuronais” resultantes de
nossa atividade cerebral. Isto é o mecanismo de “modulação” (DAMÁSIO, 1994, p.
139). A modulação neuronal foi descrito por Aulin (1979) e Heylighen (1989) para
apresentar parâmetros internos que monitoram e interferem em modelos de autoorganização

neuronal

(nível

celular)

ou

de

sistemas

neuronais

(AULIN,

1979)(HEYLIGHEN, 1989). No entanto, o mecanismo de “modulação” não se aplica
somente a nível de sistemas neuronais, mas sim desde o equilíbrio homeostático
celular até o bem estar geral do nosso organismo no âmbito neural, endócrino,
cardiovascular, respiratório, gastrointestinal e urinário; ou seja, um equilíbrio de todo
o indivíduo. A nível dos sistemas neuronais, os mecanismos de modulação
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esculpem de forma contínua o design cerebral, a estrutura anátomo-fisiológica
compõe nossos circuitos cerebrais (DAMÁSIO, 1994, p. 140).
O equilíbrio corporal – a arte da modulação ou auto-organização
Modulação = (lat modulatione) Ato ou efeito de modular
Módulo = (lat modulu) Medida que se usa para as proporções.
(Michaelis, dicionário on-line, 2009).

Importante ressaltar que inúmeros sistemas moduladores estão localizados
no tronco cerebral e prosencéfalo basal, cérebro antigo, e influenciam sistemas em
todo nosso organismo a todo momento, inclusive resultados originados pelas
porções modernas de nosso cérebro. Tal fato se dá por razões simples: Primeiro, os
moduladores de origem no cérebro primitivo, inatos, têm como principal objetivo a
auto sobrevivência e para tal recebem continuamente informações de todo o corpo.
Segundo, os resultados de nosso aprendizado ao longo de nossas vidas são
continuamente assinalados e geram sua influência moduladora. Terceiro, eles
geram uma resposta reativa qualificadora dos estímulos aferentes, ou seja,
estimuladora em essência que atua influenciado a modulação de todo o cérebro
para que ele se prepare idealmente para seu objetivo maior, a sobrevivência
(DAMÁSIO, 1994, p. 139).
Mas o que seria a “melhor” resposta, citada anteriormente, cunhada pela
modulação neuronal? Para Dennett, os sistemas moduladores cerebrais não são
jamais o melhor meio para atingir um resultado mas sempre o meio mais adequado,
o de melhor resultado final (DENNETT citado por MIGUENS, 2002, p. 441).
Já Miguens descreve que as soluções propiciadas pelo cérebro humano, um
sistema de design biológico cuja formação desta arquitetura anátomo-fisiológica, o
design cerebral de Dennett, utilizou um aproveitamento de material pré-existente
para sua formação, e não o que seria o material ideal, apresenta uma natural
limitação biológica e física. Assim, soluções de um design cerebral são imperfeitas
por natureza e muito distantes do melhor design possível. Como o meio ambiente
está em continua transformação, a atividade moduladora cerebral se processa
continuamente em um eterno adaptar/aperfeiçoar (MIGUENS, 2002, p. 441). “[...] a
natureza faz o suficientemente bom (satisfices), não otimiza” (SIMON citado por
MIGUENS, 2002, p. 152).
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3 FISIOLOGIA DA DELIBERAÇÃO, EM FUNÇÃO DE RAZÃO E EMOÇÃO
O objetivo desta parte é a descrição do desenvolvimento filosófico e científico
sobre a formação da mente e a fisiologia cerebral humana que possibilitou um
melhor entendimento da razão, do raciocínio e do pensamento no ser humano.
3.1 Mecanismos fisiológicos I
Alguns questionamentos, inexoravelmente, passam pela nossa mente em
algum momento. Assim se iniciaram minhas angústias sobre a real autoria de
minhas escolhas e os fatores determinantes de minhas deliberações. A “Teoria
Filosófica da Racionalidade” de S. Miguens (2004) desenrola complexa análise
sobre a adoção de crenças, e como refletimos sobre elas, para expressão de
nossas escolhas e a tomada de decisão. É um exame detalhado, de cada passo do
“raciocinar”. Um empreendimento incessante para entender os fatores e a lógica
envoltos nesses passos do raciocínio humano que culminam em escolhas e
deliberações. Em “Uma Teoria Fisicalista do Conteúdo e da Consciência”
(MIGUENS, 2002), Miguens faz uma análise minuciosa dos trabalhos desenvolvidos
por Daniel Dennett onde a descrição da formação estrutural do cérebro, o design
cerebral, e o desenvolvimento da Teoria dos Sistemas Intencionais - TSI
(DENNETT, 1996) encontraram solo fértil para uma melhor compreensão de como a
Teoria Filosófica da Racionalidade se aplica neste cérebro (e seu design) descrito
por Dennett. Mas como o cérebro firma uma crença? Quais os caminhos
neurofisiológicos envoltos na formação e desenvolvimento da volição humana e
determinantes da tomada de decisão ou deliberação? Há consonância entre o que
sabemos de nosso corpo e o entendimento filosófico da racionalidade?
Ao longo de anos, o neurocientista Antônio Damásio acompanhou inúmeros
pacientes com distúrbios volitivos pós-trauma, fossem eles cirúrgicos ou não. Talvez
não por acaso, Damásio descreve nas primeiras páginas de seu livro “O Erro de
Descartes” (1994) um dos mais famosos desses casos que exemplifica esta
situação. Na tarde de 13 de setembro de 1848, Phineas Gage, foi protagonista de
um marcante evento durante sua jornada de trabalho. Dinamitando pedras para
construção da estrada de ferro, Gage fora encarregado de preencher com pólvora
uma perfuração na rocha. Ao pressionar o explosivo com uma barra de ferro de 1,30
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m, houve faísca e explosão da pólvora, o que impeliu a barra de ferro contra o seu
crânio transfixando-o. Surpreendendo a todos, Gage acordou minutos depois de ter
parte do lobo frontal esquerdo de seu cérebro destruída (porção anterior e superior
do córtex cerebral). Mais surpreendente ainda, o até então cidadão exemplar e de
muitos amigos, se transformou num homem de mau gênio, grosseiro, desrespeitoso.
Passou a agir sem pensar nas consequências e morreu em 1861 na total ruína
social e financeira. Gage foi registrado na história e na neurociência, como
evidência científica inicial de que os lobos frontais de nosso cérebro poderiam ser
responsáveis pelo processamento de questões éticas, morais e avaliação de
custo/benefício futuro (risco) que influenciariam no processo de “tomada de
decisão”. Considerando os aspectos estruturais descritos anteriormente, que
propiciaram, e/ou possibilitaram, a expressão do intelecto humano e a linguagem
(me refiro ao conteúdo da parte II - Evolução Cerebral Humana), o exemplo de
Phineas Gage nos demonstrou que convenções sociais e conduta ética, questões
aprendidas ao longo de nossa vivência, podem se perder por um trauma físico local,
sem, no entanto, haver qualquer comprometimento ao intelecto de base e a
linguagem. A mudança radical de comportamento de Gage nos leva a pensar que a
lesão sofrida afetou sua capacidade de avaliar o possível resultado de suas
condutas. Em outras palavras, Gage perdeu a capacidade de antecipar e avaliar o
futuro, de avaliar riscos, de planejar um consequente contexto possível a partir de
um contexto atual. Sua deliberação não levava em conta suas necessidades
imediatas ou as de longo prazo, seu arbítrio não refletia uma análise de situação
(DAMÁSIO, 1994, p. 31).
3.2 O abandono da “Razão X Emoção”, a assunção da “Razão com Emoção”
Todos nós fomos criados no mundo onde comumente a razão é tida como
valor maior frente à emoção. Ao racionalismo foi dado o mérito da humanidade
chegar à formação da sociedade tecnológica do mundo de hoje. Todos nós ouvimos
inúmeras vezes que não devemos agir de cabeça quente (ao sabor das emoções).
Mas, não esquecendo a citação de Descartes apresentada na parte I (Discurso do
Método, segunda parte, (1979, p. 35)), todos nós já fomos crianças e, por isso
mesmo, governados por nossos apetites. Crescemos, evoluímos e vamos balizando
nossas condutas e posturas dentro de convenções sociais e éticas; mas não
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descartamos nossas paixões. A medida que envelhecemos nos tornamos mais
tolerantes e pacientes, mas não existe momento na vida humana em que possamos
afirmar que estamos livres da influência das emoções em nossas vidas. Na verdade,
é como cada indivíduo se manifesta com ela (e devido a ela) que o torna o sujeito
que é, com as escolhas e decisões que o caracterizam. Na descrição do caso de
Phineas Gage, Damásio nos apresentou com um exemplo de indivíduo que atua
puramente ao sabor das paixões e sem qualquer pesar sobre consequências e
riscos futuros.
Mas a literatura médica também nos apresenta infortúnios onde o indivíduo
se apresenta incapaz de acessar suas emoções. Em seus escritos, Damásio se
presta a analisar diversos casos modernos que apresentam similaridade com o que
foi descrito com P. Gage, porém, a situação de um paciente identificado como Elliot
mereceu inúmeras páginas de seu livro visto a peculiaridade deste caso clínico. Nas
primeiras descrições de Elliot, Damásio se referiu a um indivíduo que após o pósoperatório

de

um

pequeno

tumor

cerebral

(cujo

procedimento

cirúrgico

aparentemente se desenrolou sem qualquer intercorrência) era “incapaz de manter
um emprego, vivia com a ajuda da família”, era tido como um “preguiçoso” na visão
de todos, apesar de ser forte, inteligente e capaz. Em sua primeira consulta,
Damásio também descreveu que, surpreendentemente, Elliot era uma pessoa muito
simpática, agradável, de ar misterioso, mas emocionalmente contido. Apresentava
pensamento coerente e inteligente mostrando-se totalmente integrado aos
acontecimentos do mundo e da família. Porém, nas atividades profissionais,
limitava-se à execução de uma tarefa única de modo infindável, jamais chegando ao
seu objetivo final e sem se incomodar com isso por mais que fosse advertido por
superiores e parentes. Nas relações sociais, ao relatar um acidente de trânsito que
havia presenciado, foi capaz de descrevê-lo do modo mais sereno possível sem
qualquer angústia pelo sofrimento alheio que presenciara. Em Elliot, após
prolongado período de avaliações, foi reconhecido uma diminuição da capacidade
de reação emocional e da vivência de sentimentos. Em oposição à situação de P.
Gage que se apresentou como exemplo de desarmonia social por agir notoriamente
ao sabor das emoções, Elliot demonstrou a impossibilidade do convívio social
harmonioso do sujeito que apresenta escolhas e tomada de decisão de âmbito
puramente racional. Na verdade, uma impossibilidade de construir escolhas, tomar
uma decisão e dar o passo seguinte em suas condutas com o uso único e solitário
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da razão. Estes exemplos nos apresentam clara evidência de que o homem racional
precisa ser também o homem emocional, e vice-versa, para o indivíduo ser um
indivíduo social.
3.3 Mecanismos fisiológicos II - novamente emoção
David Hume e os enciclopedistas franceses do século XVIII formularam um
dos dogmas do positivismo segundo o qual a experiência é a única fonte do
conhecimento e igualmente afirmando que os métodos da ciência empírica são o
único caminho para se entender o mundo. Esta visão positivista, porém, encontra
dificuldades para explicar as funções neurossensoriais, ao descrever a mente
humana nascendo tal qual um papel em branco, vazio, devendo a mente ser
preenchida por representações de experiência acumulada (MENDES, 1994, p. 93).
Em oposição ao pensamento dos enciclopedistas franceses, a observação de que
nascemos com algumas condutas “intuitivas”, como o ato de mamar imediatamente
após o nascimento, possibilita o questionamento da existência de um “conhecimento
inato”, os quais seriam intuitivamente óbvios e adequados ao entendimento de
qualquer criança ao longo de seu desenvolvimento intelectual.
A questão do conhecimento inato assume hoje uma discussão à parte, pois
se pergunta em que momento passamos a adquirir conhecimento, intra-útero ou
somente após o nascimento. Para Damásio, nascemos com um automatismo para
algumas respostas emocionais que nos capacita a reagir de modo imediato, préorganizado, no intuito de auto proteger-nos (DAMÁSIO, 1994, p. 160). Da mesma
forma, discutimos na Parte II a noção de que há informação genética para
unicamente as estruturas cerebrais básicas de nosso cérebro. Entendemos que as
informações básicas para a sobrevivência do corpo se encontram na porção antiga
do cerebral, o tronco cerebral, hipotálamo e sistema límbico. Respostas emocionais
automáticas se apresentam de forma inata em todos nós. Para Damásio (1994, p.
160), estas são “plugadas” no nascimento. Imediatamente após, já experimentamos
a interação destas, e de nosso corpo, com o meio ambiente numa relação
chamadas por alguns de “Jamesiana”11 (DAMÁSIO, 1994, p. 163). Damásio chamou
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William James nasceu nos Estados Unidos em 1842, era médico, psicólogo e filósofo ligado ao
Pragmatismo, e definiu sua teoria, ”Jamesiana”, de que as sensações corporais são essenciais na
percepção das emoções.	
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estas emoções estruturadas na infância de “primárias” e ao longo de nossa vida,
trabalhada pelo desenvolvimento contínuo e gradual de nosso cérebro cortical,
estas emoções ganham novo valor para o indivíduo, novo aspecto social para o
sujeito. Temos a chamada emoção adulta ou “secundária”.
Buscando atingir o objetivo principal desta dissertação, podemos observar
nesta didática estruturação sobre o nosso conhecimento e resposta emocional inata,
a primeira correlação entre o pensamento filosófico da racionalidade de Sofia
Miguens com o desenvolvimento do conhecimento neurofisiológico atual. Na
formulação da “Teoria Filosófica da Racionalidade”, Miguens estabelece três
aspectos básicos iniciando pela “análise da crença” (descrição e características).
Para Miguens, a formação de um raciocínio parte do assentamento de uma crença
inicial na mente do indivíduo. Esta crença seria a única referência de valor para que
um sujeito estabeleça uma escolha, uma preferência. Neste entendimento, os
conhecimentos “plugados” já no nosso nascer, nosso conhecimento inato (préorganizado) e suas respostas seriam os primeiros valores, primeiras crenças, de
cada indivíduo.
Ao longo de nossa infância e com o amadurecimento do sistema nervoso,
realizamos contínuos relacionamentos com o mudo dos objetos e situações. Desde
o primeiro momento, já formamos sentimentos em nosso âmago e nos ligamos a
objetos e situações. Usamos o que temos, nosso conhecimento inato e emoções
primárias, para avaliar tais objetos e situações. Com isso, agregamos valor
(emocional) a cada objeto e situação. Ao longo desta infância, continuamente
mudaremos nossa visão de um mundo em exorbitante expansão para essa nova
mente que atribui valores, percebe outros, em uma constante formulação e
reformulação de crenças.
Talvez, neste ponto do desenvolvimento desta dissertação, o leitor possa
entender, neste parágrafo anterior, que já estou descrevendo uma introdução para o
segundo aspecto básico da Teoria Filosófica da Racionalidade descrito por
Miguens, os “critérios de correção” de uma crença. Porém, quando Miguens define
os critérios de correção de uma crença, os define como razões que pensamos para
alterar, justificar ou estabelecer esta nova crença em nossa mente. Lembrar que os
critérios de correção utilizados por Miguens são aqueles definidos por Alvim
Goldman (GOLDMAN, 1986) que parte do princípio que cada um de nós apresenta
um conjuntos de regras, normas, princípios, como cânones pessoais da
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racionalidade. Ou seja, estamos definindo aqui pré-condições para que exista um
critério de correção que só se aplica a uma mente plenamente desenvolvida, que já
tenha seu design cerebral adequado ao estabelecimento de uma mente (DENNETT,
1986). Em outras palavras, estamos descrevendo uma mente assentada em um
cérebro de indivíduo adulto.
Como já descrito, anteriormente, temos informação genética somente para
estruturação do cérebro antigo com a formação dos “conjunto inato de circuitos” pois
já estão presentes no nascimento e plenamente funcionantes desde então. Somente
o viver com adequadas condições de desenvolvimento cerebral nos habilita a
plenitude de manifestação da mente com o desenvolvimento do córtex cerebral
(telencéfalo). Provavelmente por essa questão, Damásio considerou a que chamou
de emoção secundária o que emanava de uma mente adulta.
Nos parece fácil de compreender, a esse ponto de discussão, um caminho
inverso do raciocínio. O sistema límbico e demais formações anatômicas do cérebro
antigo não apresentam condições estruturais para sustentar emoções secundárias,
e para tal, se utiliza do cérebro moderno, uma rede cortical pré-frontal e
somatossensorial (DAMÁSIO, 1994, p. 164). Podemos também afirmar, usando
palavras do próprio Damásio, que as emoções secundárias, adultas, são
“moduladas pela experiência”, ou seja, ao longo da vivência de um indivíduo, ele
agrega diferentes e novos valores às suas crenças que influenciam suas decisões e
escolhas, que por sua vez, repercutiram em suas crenças “qualificando-as” mais
uma vez. A cada momento, um sujeito com novos valores para objetos, situações e
emoções, um novo valor total, um novo indivíduo.
Penso que, com o raciocínio desenvolvido acima, estamos alcançando, ainda
que parcialmente pois considero um caminho infindável, os objetivos secundários
desta dissertação que visam analisar parâmetros que justifiquem os estudos
neurofilosóficos da racionalidade que desembocam na expressão da vontade livre; e
reconhecer mecanismos neurofisiológicos que possibilitam o ser social humano de
expressar sua vontade própria e avaliar as possibilidades e caminhos de uma
vontade própria se aproximar de uma verdadeira vontade livre. O fato de
ampliarmos continuamente o nosso “leque” de crenças sendo cada uma delas
qualificada de modo peculiar a cada indivíduo, e a possibilidade da contínua
aplicação dos critérios de correção sobre a crença de um indivíduo pelo mecanismo
de modulação de suas experiências, onde o indivíduo mente/cérebro interage com
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objeto/situação atribuindo valores e reavaliando a situação, a cada momento,
reorganizando seus parâmetros, seus valores, suas crenças, suas respostas
emocionais, enfim suas escolhas e decisões, aproxima esse indivíduo de uma
singularidade ao longo do viver. A multiplicidade de suas crenças, de seus valores
se expressam como riqueza de seu conhecimento habilitando o sujeito a propor um
pensamento próprio, somente seu, singular.
Embora este reconhecimento de duas classificações básicas distintas das
respostas emocionais apoiadas em dois diferentes momentos do desenvolvimento
cerebral, entende-se que tanto a resposta emocional primária quanto a resposta
emocional secundária são geradas como resultado de um estímulo que parte de
crenças fundamentadas na mente do indivíduo; não importando se tais crenças
foram simplesmente agregadas por um cérebro e mente ávidos por dados de uma
criança, ou se estas crenças foram talhadas por inúmeras avaliações após longo e
contínuo aprendizado, considerado por seus custos e consequências, e por fim,
após este trabalho da razão sobre esta crença (correções, qualificações),
reformulada e aceita por um cérebro e mente adulta.
Paulatinamente,

fica

claro

que,

ao

longo

de

um

viver,

vamos

progressivamente “adicionando” raciocínio nas qualificações de nossas crenças,
que inicialmente são estruturadas, qualificadas, somente por valores emocionais
(DAMÁSIO, 1994, p.190). Um bom exemplo para isto seria apresentar um belo e
gostoso picolé já desembrulhado a uma criança e afirmar para ela que, caso ela
desista deste picolé de agora, amanhã ela terá dez outros mais. Caso a criança em
questão tenha algo em torno de 5 anos apenas, me parece claro e evidente que ela
não pensará na proposta e simplesmente pegará o picolé. No entanto, caso a
criança tenha 10 a 12 anos, tal proposta ganha literalmente um aspecto cruel, mas
provavelmente esta criança avaliará as questões como custo e/ou benefício futuro
para pegar ou não o picolé já desembrulhado. Isto seria um exercício da razão, um
raciocínio. Uma atribuição de valor a duas situações diferentes para uma tomada de
decisão. As duas situações se apresentam como respostas desencadeadas a partir
da avaliações de suas crenças, mas a criança mais nova apresenta uma resposta
rápida, automática, e sem custo maior para essa mente decidir. A criança mais
velha apresenta uma resposta lenta (precisa avaliar a situação para decidir), por
isso mesmo não automática (deliberativa) e com o custo ativo, consciente, desta
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mente para escolher o benefício ofertado para o agora ou aguarda o benefício
futuro. Estamos introduzindo a razão no viver.
3.4 Construindo pensamentos
Se partimos da ideia de que estabelecemos crenças, inicialmente cimentadas
em nossa mente com emoções, mas que, posteriormente, arquitetadas pela razão,
assumem novo valor; e se definimos nossas opções e decidimos o que fazer a partir
de raciocínios, estamos automaticamente admitindo o óbvio: Pensamos!
Na década de 1980, Daniel Dennett apresentou estudos no campo da
filosofia para desenvolver o entendimento dos cérebros e formação do que
chamamos de mente. A assunção de uma postura evolucionista no âmbito “neural”,
lhe serviu para explicar o que distingue cérebro e mentes humanas de cérebros e
mentes animais. Como anteriormente já citado, para Dennett, o indivíduo humano é
caracterizado por desenvolver (evolucionariamente) arquitetura cerebral para
comunicação e formação da linguagem possibilitando a ocorrência daquilo que
entendemos por mente humana (DENNETT citado por MIGUENS, 2002).
Observando

cérebros

menos

evoluídos,

Dennett

demonstrou

que

há

progressivamente uma estruturação do arcabouço cerebral das espécies a medida
que avançam na linha evolucionária, que possibilitam ações cada vez mais
complexas, porém não ainda caracterizadas como “mentes”. Destas observações,
Dennett desenvolveu a Teoria dos Sistemas Intencionais (TSI), criada e utilizada
para o entendimento destas ações complexas por estruturas cerebrais que não
comportam o que seria considerado uma mente. Exemplos de tais ações complexas
da TSI variam desde a vespa escavadora Sphex ichneumoneus que apresenta uma
série de condutas sequenciais na preparação de seu ninho para a postura de ovos
onde qualquer interferência nesta preparação a faz reiniciar o processo, até o gato
ou cachorro de nossa casa que “aprendeu” a sequência de condutas para abrir uma
porta. Ao seu tempo, o entendimento e a introdução do chamado “design cerebral”
encontrou harmonioso aconchego na ideia da evolução neural ou o que Dennett
chama de “Darwinismo Neural”. A observação desta cadeia evolutiva, composta
pelos diversos designs cerebrais de diferentes animais de nosso planeta em
diferentes posições na escala evolutiva dos seres, tem seu destino final no “design
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cerebral humano” e com desenvolvimento da capacidade de geração de “imagens
cerebrais” e o estabelecimento do que chamamos “mente humana”.
Estes pensamentos de Dennett ganharam público com Tipos de Mentes
(Kinds of Minds) em 1997 onde, apoiado pela complexa teoria da racionalidade
desenvolvida por Robert Nozick em The Nature of Rationality (1993), demonstrou a
influência do trabalho desenvolvido por Antônio Damásio sobre suas ideias, ao citálo referindo que o corpo de um indivíduo deve ser considerado parte ativa de sua
mente. Este pensamento reconhece a “corporeidade” da mente, ou melhor, não
entende a mente humana limitada a sua estrutura cerebral mas sim estendida por
todo seu corpo. Esta mesma ideia também é compartilhada por Miguel Nicolelis que
complementa este pensamento entendendo que a fronteira mental ultrapassa os
limites corporais quando esta se estende a algum instrumento qualquer que o
indivíduo manipule com rara e extrema maestria (NICOLELIS, 2011, p. 352-353).
Nesta mesma década de 1990, Damásio descreve em seu livro “O Erro de
Descartes” o que especificamente denominou de “imagens mentais” e que Dennett
chamou de “imagens cerebrais”. Para Damásio, nos inúmeros circuitos que existem
em nosso cérebro, há uma interação constante entre estímulo e resposta. Ao longo
do córtex cerebral são criadas representações diapositivas distribuídas (autônomas)
dispostas topograficamente nos córtices sensoriais visuais, auditivo, olfativos,
verbais ou não e outros. Estas estruturas diapositivas se dispõem interligadas ao
longo desses pontos corticais, ou seja, há a formatação de uma “rede” que
possibilita a formação e integração de cada imagem neural. Isto é o chamado
“córtex de associação”. Para Damásio, possuir uma mente é apresentar
competência para produzir imagens mentais e ordená-las, organizá-las em um
processo denominado “pensamento” (DAMÁSIO, 1994, p. 115-116).
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4 ESTADOS SOMÁTICOS E MARCADORES SOMÁTICOS: CORPO E CÉREBRO
EM INTERAÇÃO
Nesta parte, descrevo um novo modo de enxergar o corpo humano, um
diferente modo de analisá-lo, construindo a visão do estado-somático. Veremos que
classificamos todos os eventos que vivenciamos, os guardamos em nossa memória
como um registro do processo “estímulo-resultado”, e o comparamos com demais
eventos promovendo uma hierarquização destes.
4.1 Uma imagem, uma “fotografia”, de (e para) nosso corpo
Ao se apresentar ao nosso corpo, uma emoção, seja ela primária ou
secundária, não constitui um evento com repercussões somente para o mental do
indivíduo, mas também para todo o corpo humano. As emoções secundárias são
continuamente moduladas pela experiência (DAMÁSIO, 1994, p. 164), ou seja, à
medida que vivenciamos nosso dia a dia damos novos valores às nossas emoções
e elas nos repercutem de modo diferente a cada momento. Esse mesmo aspecto
modulativo ocorre também para o gerenciamento corporal (não na variação de um
tempo qualquer, mas agora, a cada instante que se desenrola após o “apresentar”
de uma nova emoção). De modo automático, as consequências de uma emoção
secundária, resultado de disposições cerebrais pré-frontais para o nosso corpo, se
iniciam com a sinalização à amígdala e ao cíngulo anterior (porções antigas de
nosso cérebro) produzindo estímulos sobre os núcleos do tronco cerebral (Sistema
Nervoso Autônomo-SNA) e provocando a consequente ativação de inúmeros
mecanismos somáticos (soma=corpo) que vão espelhar a emoção apresentada: Em
vísceras e órgãos, poderão acelerar ou lentificar suas atividades, disponibilizando
maiores recursos energéticos, alterando níveis pressóricos (pressão arterial,
intraocular, gástrica, perfusão cerebral, perfusão pulmonar (gasosa e sanguínea), e
outras) e nossa capacidade respiratória, aumentando ou diminuindo a capacidade
de resposta a atividade física, etc.; o mesmo acontece com a musculatura facial e a
postura corporal para que representem o nosso estado emocional; e ainda,
fundamental lembrar de sua atuação a nível de sistema endócrino que endossa
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todas as condutas acima descritas12 (DAMÁSIO, 1994, p. 166) com a
disponibilização de múltiplos hormônios, com ação rápida e específica em células e
órgãos alvos, atendendo e potencializando as respostas somáticas acima descritas.
A modulação a que aqui me refiro, um gerenciamento equilibrador das
atividades neuroendócrinas de nosso corpo, se inicia imediatamente após as
primeiras respostas desencadeadas pelas emoções serem percebidas por nosso
organismo. O termo “percebidas” já nos leva a concluir que há condições do cérebro
captar os primeiros e imediatos resultados das alterações desencadeadas pelas
emoções em nosso organismo (DAMÁSIO, 1994, p. 164-165) e, consequentemente,
reagir a estes novos estímulos-respostas criando um novo desabrochar de eventos
neuroendócrinos, ou seja, nova sinalização à amígdala e ao cíngulo anterior, novos
estímulos sobre os núcleos do tronco cerebral (SNA) e consequente nova ativação
de mecanismos somáticos que manterá o caminho da resposta desencadeada pela
emoção. Como descrito no subtítulo “Idade Filogenética”, nosso complexo sistema
nervoso se compõe de diversos sistemas e circuitos neurais que se interpõem a
todo tempo e instante, enviando e recebendo estímulos (dados, informações) desde
o disparo de um comando inicial até sua resposta final. Este complexo sistema de
retroalimentação (positiva e negativa) se faz necessário para que o “adequado”
resultado final seja alcançado pelo organismo (AULIN, 1979; HEYLIGHEN, 1989).
Esta contínua interferência na resposta emocional inicial se faz com o objetivo de
otimizar, refinar, moldar, modular cada um dos disparos neuronais seguintes de
nossa atividade cerebral nos habilitando a “sentir as emoções”, suas repercussões e
adequá-las ao meio ambiente. Mecanismos de “modulação” como este se fazem
presente em todo o organismo humano e se apresentam em expressão para todo o
corpo quando se considera os sistemas nervoso e também o endócrino.
Após o disparo de uma reposta emocional, como podemos descrever uma
situação fisiológica neural, endócrina e mental de um sujeito?
A atividade moduladora cerebral se processa continuamente em um eterno
adaptar/aperfeiçoar, uma infindável ida e vinda de estímulos emocionais ao sistema
límbico e para os córtices somatossensoriais da regiões insular e parietal com
relatos do que está acontecendo no corpo e efeitos com as atuações moduladoras
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Os mecanismos de ativação dos núcleos do tronco cerebral (TC) e prosencéfalo basal não têm
suas ações direto no corpo, mas em estruturas do TC relacionadas com a regulação do corpo e tem
importância no estilo e eficiência dos processos cognitivos e são via paralela para as respostas
emocionais (DAMÁSIO, 1994, p. 167).
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(além do meio ambiente que também está em contínua transformação) (DAMÁSIO,
1994, p. 173). Como avaliar este corpo em constante mutação?
As respostas para tais indagações está em entender um momento de cada
vez desta situação fisiológica. Imaginemos que pudéssemos congelar e descongelar
este contínuo frenesi de atividades cerebrais e mentais. Se a cada congelar de um
momento fisiológico, pudéssemos “fotografar a paisagem cerebral”, teríamos uma
imagem da situação, uma imagem do momento, uma fotografia do que chamamos
“estado do corpo” ou “estado somático”.
Referi, a algumas linhas atrás, que as ações que chamamos de processo de
modulação nos habilitam a “sentir as emoções”. Podemos entender este comentário
do seguinte modo: se observarmos um disparo inicial de uma emoção e
compararmos com uma quebra de geleira que cai ao mar, teremos de início
respostas mais agudas desta emoção no organismo; e também um mar
extremamente agitado onde impactou a grande pedra de gelo sobre as águas do
mar. Mas com o rápido passar do tempo, eventos diversos seguidos de interação
corpo/mente (modulação) absorverão esta energia inicial pela busca de um sereno
equilíbrio neuroendócrino que tornará o indivíduo agudamente emocionado em um
sujeito de “regularidade fisiológica” retomada, mais equilibrada; e o mar local em
uma região de águas calmas outra vez. Esta metáfora serve para nos permitir uma
noção do processo de modulação em si. O cérebro, mediante estímulo e respostas
neuroendócrinas,

constrói

continuamente

inúmeras

imagens

neurais

desta

paisagem corporal que por sua vez também influencia o estado do corpo gerando
novas imagens neurais de novas estados corporais. Para Damásio (1994, p. 174) é
o constante acompanhar de ação e reação formadoras destas imagens neurais,
uma experiência de observação de nós mesmos em permanente atividade que
denominamos “sentimento”. Segundo Damásio, emoção se difere de sentimento
pois todas as emoções originam sentimentos mas nem todos os sentimentos
provém de emoções. O contínuo gerenciamento de nosso corpo nos mantem em
permanente produção de imagens neurais com o que construímos um sentimento
constante, um “sentimento de fundo” (que podemos dizer que é o nosso “humor”
habitual). Damásio (1994, p. 174) define sentimento como “imagem da paisagem do
corpo quando essa não se encontra agitada pela emoção”.
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4.2 Marcador somático, bússola orientando um norte para nossas opções
Cada evento de nossa existência, desencadeado por nossas escolhas e/ou
deliberações e/ou iniciados de forma independente de nossa influência, é
acompanhado de uma avaliação pessoal pelos “sensores corporais” que retornam
ao nosso cérebro para a formação da imagem corporal formadora do estado
somático. Esta avaliação é classificada como favorável, ou não, conforme nossas
expectativas do momento, da situação e os resultados que obtemos. Assim, vamos
“categorizando”

os

eventos,

delineando-os,

pelas

respostas

somáticas

desencadeadas e consequências finais destes eventos. Esta classificação,
categorização, é direcionada à nossa memória onde os resultados, “marcos”, destas
vivências são registrados. Nestes marcos de vivência fincados na memória
encontramos o registro dos estímulos, as respostas que estes geraram, além dos
resultados finais que determinaram (favoráveis ou não). Estes marcos com nossas
memórias podem ser evocados por um novo estímulo, ou por uma recordação, e
gerar as mesmas respostas em nosso corpo, as mesmas sensações físicas e
mentais. Temos um “marcador somático”. O termo “marcador somático” foi criado
por Antônio Damásio (1994, p. 205) para descrever esta entidade fisiológica que
contém uma memória da formação, razão desencadeadora, ação e consequências
atreladas a um estado somático. Este “marcador somático” tem como função o
direcionamento da atenção para o resultado futuro (negativo ou positivo) a que um
evento pode desencadear e, então, atua como fator influenciador de escolhas e
tomadas de decisão. O indivíduo, ao identificar a ocorrência de um evento já
categorizado, ativa determinado marcador somático o qual, de modo automático,
sinaliza para nossa mente que há perigo ou benefício numa escolha ou em uma
deliberação na situação em que se encontra. Esta sinalização pode alterar sua
conduta e/ou escolha. Na vigência de uma escolha, a atuação do marcador
somático funciona nos propiciando uma tendência para uma opção conforme nossa
experiência anterior. Caso esta escolha se apresente no formato de múltiplas
opções, o marcador somático nos “dará” uma sensação favorável a algumas opções
(ou desfavoráveis a outras), fato este que reduz marcadamente as opções de
escolhas finais permitindo que, com um número menor de variáveis, se utilize um
critério racional para esta escolha. O marcador somático é ativado sempre que há
uma percepção de riscos futuros. Sua apresentação aumenta a precisão e eficiência
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de uma escolha e deliberação e a sua ausência a diminui. Ao longo de nossa
socialização

(do

nosso

viver)

vamos

“categorizando”

cada

evento

novo.

Inicialmente, em nossa infância e juventude, é vinculado um estado somático a cada
experiência sendo determinante para nossas escolhas e deliberação. Ao longo dos
anos, com a reapresentação de situações categorizadas e com a aprendizagem, há
uma conexão entre emoções e sentimentos com o resultado futuro previsto em
alguns cenários, ou seja, formamos marcadores somáticos. Assim, marcadores
somáticos (DAMÁSIO, 1994, p. 206) são exemplos do uso de sentimentos gerados
por emoções secundárias. Como já citado, nascemos com o design cerebral
adequado à expressão da mente humana, ou seja, à formação dos estados
emocionais, dos estados somáticos e também dos marcadores somáticos. Como
sujeitos, indivíduo sociais, este design se apresenta inerentemente adequado ao
processamento do comportamento social. Assim, podemos dizer que entre os
marcadores somáticos encontraremos inúmeras disposições referentes à situações
sociais e respostas adaptativas. O resultado da ação do marcador somático
apresenta relação direta com o comportamento e atuação social do sujeito. Propicia
a formação de noções realistas sobre nossas próprias mentes e mentes de outrem,
ou seja, nos permite prever possíveis respostas à situações críticas (DAMÁSIO,
1994, p. 206).
A maioria dos marcadores somáticos que utilizamos envoltos na tomada
racional de decisão (tema do próxima parte) foram desenvolvidas em nossos
cérebros pela educação e socialização. Durante esses processos, associamos
categorias específicas de estímulos à categoria específica de estado somático
(DAMÁSIO, 1994, p. 209). Estes são adquiridos ao longo de uma vivência, tutelada
por sistema interno de preferências (conjunto de estados somáticos) e influenciada
por situações externas como entidades e fenômenos de ação direta no nosso corpo
(ações físico-químicas do meio externo) e também convenções sociais e normas
éticas (DAMÁSIO, 1994, p. 211).
Não podemos esquecer de citar neste momento a importância crucial do
córtex pré-frontal para a constituição do que entendemos por marcador somático. O
fato do marcador somático ser descrito como entidade fisiológica envolta na
expressão de nossa competência avaliativa, finalizada com a ocorrência de uma
escolha e tomada de decisão, o caracteriza como função observada unicamente no
cérebro humano, marcadamente o córtex pré-frontal. O fato do marcador somático
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se formar e se desenvolver continuamente, ao longo de toda a vida, o conecta
intimamente com o formação e o desenvolvimento do córtex pré-frontal, evolução
por toda uma vida. O córtex pré-frontal encontra-se conectado (com aferências e
eferências) a todas as regiões sensórias formadoras de imagens constituintes da
rede de mobilização (destas imagens) que formam o pensamento. Inclui-se também
nesta relação de regiões conectadas, os córtices somatossensoriais (onde se
registram continuamente as representações dos estados somáticos passados e
presentes), as áreas biorreguladores de nosso cérebro e corpo (núcleos da base –
tronco cerebral – prosencéfalo basal, amígdala, cíngulo e hipotálamo) e as regiões
relacionadas a outras atividades mentais (incluindo memória e localização espacial)
como o córtex entorrinal e hipocampo13 (MACHADO, 1981, p. 223). Deste modo, as
disposições inatas de nosso ser, envoltas com valores relativos a sobrevivência,
também são transmitidas aos córtex pré-frontal e influenciam na formação dos
marcadores somáticos (DAMÁSIO, 1994, p. 213).
Ao considerar o córtex pré-frontal como estrutura neural fundamental para o
desenvolvimento de emoções secundárias e marcadores somáticos, compreende-se
como esta formação neural está envolta nos aspectos formadores da singularidade
do indivíduo. São instrumentos desta singularização: a “categorização”, uma
classificação de coisas e eventos quando atreladas a emoções secundárias e
percepção de riscos futuros (formando o marcador somático); e a “contingência”,
uma qualificação totalmente pessoal de evento(s) vinculado(s) a marcador(es)
somático(s), uma hierarquização do indivíduo de coisas e eventos já categorizados
segundo valores deste indivíduo, um sistema interno de preferências pessoais. A
contingência está relacionada com experiência própria, vivências únicas que variam
de sujeito a sujeito. Uma qualificação única, um valor único, um entendimento único
(DAMÁSIO, 1994, p. 214). O córtex pré-frontal posiciona-se como estrutura perfeita
para requerer a responsabilidade sobre a singularidade do sujeito, detentor de uma
vontade própria, orientando a tomada de decisão segundo esta vontade.
Por fim, cabe ainda salientar uma outra nota relativa aos marcadores
somáticos. Os estados emocionais (que normalmente são seguidos por suas
repercussões corporais) podem “pular”, contornar, as manifestações corporais,
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O córtex entorrinal, localizado no lobo temporal de nosso cérebro, atua como um “hub” (uma
extensão distribuidora de sinal) para a rede cortical direcionada para memória e orientação assim
como sua principal conexão, o hipocampo (lobo temporal) também com funções relativas à memória
(notoriamente autobiográficas e espacial) (MACHADO, 1981, p. 223).
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desencadeando diretamente no cérebro os resultados já esperados dos estímulos
produzidos pelos estados emocionais iniciais. Isto ocorre pela utilização das vias
neurais dos núcleos do tronco cerebral permitindo o corpo economizar energia e
adiantar o lento processo corporal. Damásio (1994, p. 212) descreveu este
mecanismo de “simulação” como mecanismo “como se”. Do mesmo modo, os
marcadores somáticos podem atuar de forma oculta (sem a tomada de consciência)
utilizando os mesmos mecanismos de simulação “como se”. O corpo, após estímulo
inicial já conhecido e utilizando vias cerebrais e mentais, desencadeia resposta final
deste estímulo produzindo a sensação consequente do automatismo do mecanismo
dos marcadores somáticos, porém sem qualquer expressão corporal e de modo
inconsciente (DAMÁSIO, 1994, p. 206). Ou seja, mesmo atuando de forma velada à
consciência, o marcador somático mantém sua função influenciadora em nossas
escolhas nos permitindo decidir sem consciência da decisão. Devemos lembrar que
como o marcador somático atua com a previsão de risco futuro, e logo, de modo
lógico, permite escolhas com consequência imediata negativa mas com resultado
futuro positivo (DAMÁSIO, 1994, p. 207), ainda que esteja atuando do modo
inconsciente.
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5 COMO ESCOLHER, COMO DELIBERAR
Se vamos escolher e deliberar, deve haver pré-condições necessárias para
nossa mente atuar e atingir seus objetivos – escolher e deliberar. Quais seriam tais
pré-condições? Nesta quinta parte, procuro descrever uma visão da neurofisiologia
que nos permite entender tais pré-condições e como valores da Teoria Filosófica da
Racionalidade estão presentes nestas pré-condições marcando interseções entre a
filosofia e neurociência. A seguir, detalharei na Teoria Filosófica da Racionalidade, a
racionalidade e seus cânones (parte I) e, em um caminho inverso, apontarei os
encontros com registros apresentados pela neurociência sobre a neurofisiologia
humana.
5.1 Raciocínio – um critério para escolhas e decisões
Sabemos que a maioria de nossas escolhas e decisões tomadas durante
cada dia são feitas de modo automático. Poucas vezes nos detemos para dirigir
nossa atenção a um tema, pensar sobre ele e exercer uma escolha e/ou decisão.
Automáticas ou não, quais seriam os parâmetros envoltos em um raciocínio no
processo de escolha e/ou tomada de decisão?
É de parecer lógico que as questões envoltas no âmbito do raciocínio estejam
no foco de nossa “atenção”, que “opções” existam e que estas, e todas as imagens
mentais relativas a estas opções, sejam fervilhantemente vívidas em nossa
“memória de trabalho”14. Para Damásio (1994, p. 198), a atenção, a existência de
opções e a memória de trabalho são componentes fundamentais para o
estabelecimento do raciocínio. Entende ainda que, para a ocorrência do raciocinar e
do processo de escolha e decisão, é preciso que se identifique três condições
básicas. Em primeiro lugar, a situação, reconhecida pelo indivíduo como requerente
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Bear, Connors e Paradiso (2008) e Hogarth (1980), descrevem a memória humana em três
diferentes condições funcionais agindo em três diferentes áreas estruturais do cérebro humano.
Seriam elas a memória de curto prazo, a memória de longo prazo e a memória de trabalho. A
memória de trabalho se caracteriza por ser de curto prazo, exigir repetição para que seja preservada
(seu conteúdo perdura de décimos de segundo a uns poucos segundos consecutivos (DAMÁSIO,
1994, p. 230) e compreender um sistema de controle de atenção (função de armazenamento e
manipulação de informações em nosso cérebro). Está atrelado ao córtex entorrinal e hipocampo
(MACHADO, 1981, p. 43-223) e mantém conecções entre o cortes pré-frontal, cerebelo e
componente visual do lobo occipital (informações de cunho vísuo-espacial) e giros supramarginais e
angular do lóbulo parietal (inferior) do hemisfério esquerdo relacionados à memória verbal e
linguagem.
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de sua atenção decisória – dependente de conhecimento prévio como “a crença e
sua análise” (um conhecimento estabelecido) e da introdução de “critérios de
correção”. Temos aqui uma identificação de dois aspectos básicos descritos por
Miguens na Teoria Filosófica da Racionalidade. Assim, a partir da questão posta
para raciocínio, escolha e decisão, vamos pensar, para justificar ou estabelecer
(razão para) esta crença; formar um conjunto de hipóteses pessoais acerca de
como decidimos, motivações (próprias) que justifiquem nossas crenças e ações.
Relembro que estes critérios de correção na Teoria Filosófica da Racionalidade de
Miguens são os definidos por Alvin Goldman, e são constituídos por conjunto de
regras, normas e princípios individuais, valores próprios, valores para nossa
racionalidade. Enfim, mais uma vez reconhecemos no desenvolvimento de uma
“teoria fisiológica para a racionalidade humana” interseções com a Teoria Filosófica
da Racionalidade atingindo o objetivo geral desta dissertação. Penso também que,
sendo os critérios de correção cânones próprios, valores de nossa racionalidade, a
aplicação destes critérios de correção sobre nossas crenças será endossada por
valores pessoais. Se tiver que alterar a crença, parâmetro desta análise, deverá
fazê-lo também de modo pessoal, único. Assim, creio que a situação, uma das
condições básicas que Damásio identifica para a ocorrência do decidir e raciocinar,
permite igualmente atingir um dos objetivos específicos desta dissertação, ou seja,
identificar

e

analisar

(1)

parâmetros

neurofilosóficos

e

(2)

mecanismos

neurofisiológicos que possibilitem ao indivíduo social (sujeito) expressar uma
vontade própria, avaliando o quanto pode alcançar caminhos de uma vontade
própria que se aproxime de uma verdadeira vontade livre.
Como segunda condição básica definida por Damásio para o escolher, decidir
e raciocinar temos a existência de opções, ou seja, se existe uma escolha/decisão,
é porque também existem opções. Se há um raciocínio em curso com possibilidades
diversas, esta mente não pode estar vazia, pelo contrário, ela se encontra
permeadas de opções (associadas a todas as imagens mentais resgatadas de
nossas experiências conforme ansiedades, perspectivas, símbolos de nossas
angústias (DAMÁSIO, 1994, p. 202). Todas estas opções foram motivadas a
comparecerem em nossa memória de trabalho pela situação de escolha e decisão,
a qual se impôs em um momento com importância suficiente para merecer a fixação
de nossa atenção. Para que essas opções sejam pesadas (ponderadas) em nossa
consciência é necessário que tenhamos uma noção de suas consequências, ou
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seja, que elas estejam estabelecidas em nossa consciência como crença (o primeiro
aspecto básico da Teoria Filosófica da Racionalidade de Miguens) e que tais opções
estejam categorizadas e contingenciadas, ou seja, precisam ser qualificadas por
emoções secundárias (valor) e hierarquizadas (segundo a situação e os critérios de
correção).
Isto nos leva à terceira condição que Damásio definiu para o decidir e
raciocinar, a consequência (dos resultados). A noção da consequência de nossa
decisão nos é decorrente de experiência prévia, vivência geradora de marcador
somático, evento categorizado. O custo e benefício futuro de uma opção é o valor
arregimentado pelo marcador somático com a categorização. O marcador somático
atua de modo lógico avaliando consequências imediatas e futuras, fazendo o
indivíduo considerar mesmos sacrifícios agora (escolhas com consequências
imediatas negativas) mas com resultado futuro positivo. Mas ainda assim, havendo
várias opções favoráveis a se considerar, qual a sequência de eventos deve ser
“indicada” pelos marcadores somáticos? Qual o critério que se considerará para que
se sobressaia uma opção melhor entre as melhores para o sujeito? Novamente, a
questão de individualidade (e o encontro com o segundo objetivo específico desta
dissertação) se apresenta na caracterização da contingência, onde critérios de
correção, a partir de nossas considerações e valores pessoais, valores de nossa
racionalidade (GOLDMAN, 1986), promovem uma hierarquização dos marcadores
somáticos nos apresentando priorizações entre as consequências utilizadas para o
decidir e raciocinar.
Após todas essas definições da nossa neurofisiologia da razão, cabe um
adendo sobre o marcador somático que não produziu sentimento ou consciência.
Damásio (1994, p. 217) faz ressalvas sobre esta situação. O fato de marcador
somático não produzir sentimento (ou consciência) não significa que este não tenha
sido registrado pelo corpo. O fato da inexistência da consciência de um marcador
somático também não o impede de produzir um estado somático. Pelo contrário, é
possível que este estímulo para formação de um estado somático atue como um
mecanismo simulado via núcleos da base contornando a etapa corporal de
produção de dados (mecanismo “como se”), ou simplesmente este dispositivo não
se tornou um estímulo adequado para a captura da atenção. Se não há estímulo
para desenvolver a atenção, não há consciência (DAMÁSIO, 1994, p. 217). Sobre
essas vias da atuação dos marcadores somáticos, Damásio (1994, p. 220) cita o
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entendimento do que chamamos de “intuição”, onde estados somáticos (ou seus
substitutos resultantes de vias simuladoras) podem funcionar de forma oculta, fora
da consciência. O “imaginário explícito” associado a um resultado negativo sendo
gerado, não produz uma alteração perceptível (no estado do corpo) mas inibe
sistemas reguladores cerebrais que influenciam no comportamento.
Por fim, finalizando este item da dissertação, devemos fixar o fato que, tanto
em uma visão filosófica da racionalidade ou neurofisiológica da razão, não há como
entender o raciocínio humano dependente somente do que chamaríamos de uma
“razão nobre” (DAMÁSIO, 1994, p. 203). Esta, a razão nobre, seria a decisão pela
melhor concepção racionalista quando usamos uma lógica formal para alvejar o
melhor resultado. As paixões devem ficar fora do processo avaliativo da situação e
da decisão. Seria o raciocinar pela pura inferência lógica. De certo, para tomar uma
decisão baseada somente em uma razão nobre esbarraríamos em questões
competência física e, por vezes, temporal. Imagine que um de nós necessitasse
decidir sobre uma escolha em um espectro de 500 opções diferentes. A primeira
angústia que nos aborda seria quanto tempo levaríamos para avaliar dados sobre
cada opção. Segundo, estaríamos expostos a uma limitação humana, guardar todos
os dados e conclusões avaliativas de cada opção no foco de nossa atenção e
memória de trabalho. Damásio (1994, p. 204) nos lembra que a “atenção” e a
“memória de trabalho” possuem capacidade limitada, fato que restringe a
competência humana ao uso da razão nobre, ou ao cálculo racional puro. Não
bastando o exposto até aqui, temos registros de Amos Tverky e Daniel Kahneman
(1973) e Stuart Sutherland (1992) que demonstram inúmeros erros do raciocínio
lógico decorrentes de frequentes deficiências, entre elas a ignorância e
subutilização no uso da teoria da probabilidade estatística, incapacitantes para a
aplicabilidade da inferência lógica. Entendemos que o indivíduo humano não é
constituído de peças que tenham um funcionamento independente e não
influenciável. A evolução das pesquisas em neurociências mostram que a razão se
encontra indissociável da emoção no processo de escolher e decidir. O quanto se
deve utilizar de emoção e de razão são variáveis da situação e do sujeito.
Evidências da indissociabilidade da razão e emoção nos indivíduo humanos se
encontram na prática médica diária exemplificada pelo comentário de Damásio
(1994, p. 12) a seguir quando cita que “razão embotada e sentimentos deficientes
surgiam a par, como consequências de uma lesão cerebral específica, e essa
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correlação foi para mim bastante sugestiva de que emoção era um componente
integral da maquinaria da razão.”
Esta observação de Damásio nos leva a uma nova vertente a considerar. É
uma observação óbvia que humanos, não incomumente, apresentam erros de
conduta racional, lógica, devido a destemperos emocionais. Não cito aqui os atos de
“cabeça quente” ou os atos de “frieza” psicótica. Me refiro às condutas raciocinadas
que, embora reconhecidas pela nossa consciência (racional), caminham ao sentido
oposto do que entendemos como adequado. Exemplifico esta situação com o sujeito
que entende que voar do Rio a São Paulo é mais seguro que dirigir os 400 Km de
estrada, mas mesmo assim não voa por medo do avião cair. Ou o sujeito que
estando em um alto edifício, não chega a janela por medo de queda sem ao menos
se debruçar sobre ela. Ou o sujeito que visita o Rio de Janeiro e não sobe ao Pão
de Açúcar com medo do bonde (que nunca caiu) despencar das alturas. Na
formação dos estados e marcadores somáticos se reconhece uma “imperfeição”
observada quando permitimos uma exacerbação de alguns aspectos emocionais em
nossas tomadas de decisão e quando a nossa resposta tem coerência com o nosso
raciocínio mas que não apresenta sintonia com a complexidade dos problemas
pessoais e sociais (DAMÁSIO, 1994, p. 224). A esta complexa situação Damásio
definiu o que chamamos de “erro de disponibilidade” onde um intenso impacto
emocional vinculado a uma determinada conduta faz com que o indivíduo mude sua
opinião para esta mesma conduta. A partir deste momento, o indivíduo assume uma
nova conduta que se apresenta de modo incoerente com a verdade real como o
exemplo do “andar de avião” (uma influência negativa sobre escolha correta,
emoção contra a sobrevivência). Os marcadores somáticos são preciosos para os
comportamentos racionais, principalmente nos âmbitos pessoais e sociais, mas
influenciam de modo degenerativo a decisão racional em questões onde
reconhecemos os ‘erros de disponibilidade’ (quando interferem em mecanismos de
apoio à decisão como a memória de trabalho). Os erros de disponibilidade podem
ser observados em pacientes com lesão pré-frontal ventromediana do tipo que se
descreveu no caso Elliot, exemplo citado anteriormente nesta dissertação, onde
ocorria total ausência de emoção em seu processo decisório, fato que tornava este
processo eterno, ou seja, nunca chegava a um determinante final para a sua
decisão, por mais simples que se apresentasse a situação. Isso acontece porque o
indivíduo não enxerga a necessidade de hierarquias de seus atos, pertinência de
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suas condutas com outrem e coerência nos valores de seus atos (DAMÁSIO, 1984,
p. 224-225). A inexistência de um marcador somático na participação do processo
decisório impede um enquadramento geral do problema (DAMÁSIO, 1984, p. 226).
O indivíduo se fixa na questão alvo e não avalia situações concomitantes, não há o
“enquadramento” do indivíduo na situação. Para se ter uma noção mais prática, o
problema do enquadramento (framing) é tomado por Dennett (1984) na análise da
inteligência artificial, área da computação que se dedica a construção de
dispositivos eletrônicos que simulem a capacidade humana de percepção de
situação, raciocínio, escolhas e decisão. O problema do enquadramento se
apresenta pela não ocorrência de uma avaliação de uma situação a cada momento,
instante a instante. Assim, se mando o robô (computador) andar cinco metros e
executar uma determinada função, ele simplesmente entrará em um sistema de
rotina que o levará cinco metros na direção determinada e, em seguida, executará a
determinada função. Se a meio caminho ocorrer um problema qualquer (por
exemplo, uma porta se abrir em seu caminho ou algo cair a sua frente), o robô
simplesmente não perceberá, não ocorrerá o “enquadramento” para aquela
situação, e assim não se submete a uma “pressão” que cobre dele uma nova
postura, não haverá angústias por não terminar a função previamente determinada,
ficará eternamente na rotina de execução da primeira função determinada. O
problema do enquadramento é entendido pela filósofa portuguesa S. Miguens como
uma falta de solução. Miguens (2002, p. 462-472) cita Damásio e o exemplo de
Elliot como exemplo da não existência de solução (o marcador somático de
Damásio) por não haver “incômodo” que motive a reconhecer o problema
(enquadrar a situação).
Assim como a ausência de emoção pode ser encarada como um erro de
disponibilidade, o seu excesso também o será. Damásio cita em seu livro (Damásio,
1994, p .227) o exemplo de um piloto de Boeing que precisa pousar o seu avião e
não pode permitir que o estresse interfira no seu conjunto de decisões.
Particularmente, prefiro um outro exemplo mais próximo de minha vivência. É
comum ouvir entre anestesiologistas uma definição de anestesia como “uma
eternidade de melancolia com momentos de desespero” sendo a eternidade
melancólica a rotina do dia a dia do profissional e os momentos de desesperos as
complicações de aparecimento súbito que exigem soluções imediatas. Hoje em dia,
envolta de tecnologia médica avançada, os momentos de desesperos são cada vez
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mais raros. Mas, acompanhados pela particularidade de cada paciente e suas
patologias associadas, o profissional anestesiologista fica sempre a esperar pelas
complicações a que os pacientes estejam mais susceptíveis, devido àquelas
patologias associadas, promotoras dos tais momentos de desesperos. O
profissional deve enquadrar a situação o mais rápido possível e promover a
adequada solução. Não é raro encontrar profissionais que trocaram de
especialidade por não conseguirem adequar o estresse com a postura serena e
convicta que a situação exige, um “erro de disponibilidade”. Para esta situação, faço
minhas as palavras de Damásio: “Em última análise, a questão aqui suscitada diz
respeito ao tipo e à quantidade de marcação-somática aplicada a diferentes
enquadramentos do problema em questão”, ou seja, o quanto de emoção podemos
ter contingenciado em um marcador somático para que ele seja útil em toda e
qualquer situação em que ele se apresente.
5.2 Cânones da racionalidade filosófica, encontros com a fisiologia do
raciocínio
	
  
Nossas escolhas e condutas, realizadas frente a opções em situação, sofrem
nossa avaliação a partir de conhecimentos prévios, nossas crenças; e tais crenças
são categorizadas e contingenciadas segundo critérios (pessoais) de correção.
Parece que a racionalidade filosófica e a fisiologia do raciocínio são uma só ciência.
Se tais ciências se fundamentam com mesmos parâmetros básicos, é de se esperar
futuras novas interseções na evolução de suas pesquisas. Quando Miguens (2004)
definiu a Lógica, Teoria da Probabilidade e Teoria da Decisão como cânones da
racionalidade (parte I), o fez por considerar tais cânones instrumentos do indivíduo
social, do sujeito, que balizam valores e princípios determinantes de escolhas
(pessoais) e, consequentemente, tomadas de decisões. Por isso, penso que devo
me deter na análise de cada um destes cânones no intuito de atingir os objetivos
desta dissertação.
Seguindo esta linha de pensamento, sobre o primeiro cânone da Teoria
Filosófica da Racionalidade - a lógica - entendo que, considerando um indivíduo
qualquer, ainda que não impedido de agir de modo automático devido a vivência
prévia de um marcador somático, a aplicação do instrumento da lógica requer deste
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indivíduo o uso puro e simples da razão, razão esta que Damásio denominou “razão
nobre” (DAMÁSIO, 1994, p. 203). Nesta, a decisão se apresenta em plena
concepção racionalista (análise racional de dados, lógica formal) para alvejar o
melhor resultado racionalmente analisado. As paixões se mantêm afastadas do
processo avaliativo da situação e da decisão. Podemos definir lógica (lógica formal)
como ciência que estuda princípios e métodos de inferência tendo como objetivo
principal, o de determinar em que condições certas questões se seguem, se são
consequências ou não, de outras (TUGENDHAT; WOLF, 1996). A lógica é um
instrumento para a determinação da validade, ou não, de uma afirmação a partir de
premissas. Não devemos esquecer que o uso desatento da lógica pode incorrer em
falácias, como supor que premissas e conclusão verdadeiras dão necessariamente
validade à qualquer argumento.
Entretanto, considerando-se uma avaliação lógica cotidiana, corriqueira,
(desvinculada do formalismo dos sistemas desenvolvidos pelos lógicos) é possível
considerar que a avaliação de premissas e argumentos se baseia também em
conhecimentos pessoais, crenças, que afastam nossa conceituação de lógica de um
caráter unicamente matemático e simbólico que se observa nos estudos filosóficos
atuais. Em um aspecto mais particular da filosofia da mente, esta considera
problemas que estejam associados à teoria do conhecimento e à psicologia,
situação que desvia a consideração da lógica em seu sentido estrito (TUGENDHAT;
WOLF, 1996, p. 9). Ainda assim, o entendimento de uma lógica desenvolvida dentro
de uma visão psicológica foi observada em 1662, data muito anterior ao que
chamamos de surgimento de uma filosofia da mente, na chamada Lógica de PortRoyale que exerceu pesada influência na filosofia ao longo do tempo, estando
presente em filósofos modernos como Kant e Hegel. Kant definiu lógica como
“ciência das leis necessárias do entendimento da razão em geral ou, o que é o
mesmo, da mera forma do pensamento em geral” (TUGENDHAT; WOLF, 1996, p.
11). Por mais que se entenda a razão nobre de Damásio como o puro uso da razão,
temos que admitir que os conhecimentos, entendimentos, utilizados para o
estabelecimento do raciocínio estão baseados em conhecimentos que foram, em
algum momento, categorizados e contigenciados.
A Teoria Filosófica da Racionalidade define seu segundo cânone, a
probabilidade, tendo como referência a “lógica das crenças parciais”, uma visão de
Frank Plumpton Ramsey, prodigioso matemático que faleceu aos 26 anos no início
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do século passado e estabeleceu inúmeras contribuições para a filosofia e
economia. Ramsey entendia a racionalidade como a competência para ordenar
opções utilizando critérios avaliadores da função e utilidade destas opções para
determinadas ações. No entanto, Ramsey admitia o que chamava de “lógica das
crenças parciais” (RAMSEY, 1990). Ou seja, quando se refere à probabilidade na
racionalidade do indivíduo ocorreria uma interpretação subjetiva, uma probabilidade
subjetiva, derivada da validação que este indivíduo credita à suas crenças
(MIGUENS, 2004, p. 20). Logo, a aplicação de uma probabilidade literalmente
matemática cede espaço a expectativa futura deste indivíduo referente a ocorrência
de um fato no âmbito de seus interesses. A genialidade de Ramsey nesta questão
encontrou farto reconhecimento e apoio na neurociência. Devemos lembrar que
Damásio descreve uma “simbiose” entre os processos cognitivos e os emocionais
geradora dos marcadores somáticos que atuam na previsão de risco futuro, uma
expectativa futura deste indivíduo referente a ocorrência de um fato no âmbito de
seus interesses. Na verdade, os marcadores somáticos nos sinalizam, na avaliação
de escolhas e tomadas de decisões, com consequências imediatas negativas, mas
que geram perspectivas de um futuro positivo (DAMÁSIO, 1994, p. 207). Um
marcador somático não toma decisão, mas influencia no processo de decisão dando
destaque a algumas opções (e sombreando outras), para a análise subsequente.
Utiliza “emoções secundárias” como base referencial de dados para atuação dos
córtex pré-frontal e somatossensorial, as quais permitem a formação destes
marcadores somáticos desenvolvidos a partir de informações previamente
qualificadas e hierarquizadas, ou seja, categorizadas e contingenciadas pelo
indivíduo. O marcador somático se apresenta como sinalizador de qualificação
automática e formador de uma lista de preferências para análise das consequências
futuras deste indivíduo referente a ocorrência de um fato no âmbito de seus
interesses. A contribuição de Ramsey na descrição do cânone “probabilidade”
(considerando a “lógica das crenças parciais”) encontra total anteparo no
entendimento da atuação do marcador somático a tal ponto que, caso desejemos
compreender a atuação do “marcador somático” utilizando a descrição do cânone
“probabilidade” no início deste parágrafo, não obteremos distorções da realidade

daquilo que entendemos hoje ser um marcador somático.
Quanto ao terceiro cânone, a Teoria da Decisão, trata-se de uma teoria
abstrata e normativa da decisão, da escolha racional, não se tratando então de uma
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teoria descritiva do comportamento. Nesta teoria, Miguens (2004, p. 18) define que
agentes, de posse de crenças e escolhas hierarquizadas (preferências), façam
análise evolutiva de ações (posturas) referentes às suas consequências,
principalmente considerando as situações em que não existem quaisquer condições
de previsão e controle. A partir desta análise de situação, se escolhe racionalmente
uma conduta de ação, levando em consideração a “utilidade” (ou “desejabilidade” se
usarmos como referência o pensamento de Richard Jeffrey em sua publicação The
Logic of Decision (JEFFREY, 1983)) do que pode ser consequência de sua ação, ou
até a probabilidade de atingir seu objetivo agindo assim, de maneira a maximizar a
utilidade esperada (MIGUENS, 2004, p. 58). Notar que neste terceiro cânone, a
Teoria da Decisão, temos a influência da lógica pelo uso da “razão nobre”
(DAMÁSIO, 1994, p. 203) e dos marcadores somáticos na efetivação de sua
ocorrência. Observar que é descrito como resultado de uma análise evolutiva de
ações referentes às suas consequências, principalmente considerando as situações
em que não existem quaisquer condições de previsão e controle, ou seja, situações
onde se encontra conhecimento insuficiente para o embasamento da razão nobre
e/ou uma carência de marcador somático mais específico para a situação em
questão. Por isso a Teoria da Decisão não é descrita como uma teoria descritiva do
comportamento (algo com possibilidade de previsão) mas sim uma teoria abstrata e
normativa da decisão e da escolha racional onde uma “utilidade” torna-se o alvo
determinante (objetivo) da escolha e decisão.
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6 O INDIVÍDUO SOCIAL
Compreender a importância do meio social para a formação do indivíduo é a
ideia foco desta parte. Entender que todos nós somos criados, orientados e
influenciados uns pelo outros e é isto que nos faz ser o que somos.
6.1 Homem, um ser social; lançador da tarrafa de ideias e de mentes no mar
das consciências
No decorrer do tempo em que me vi envolto com este escrito, mudei
intensamente o meu entendimento sobre a mente humana. Mais do que isso,
enxerguei novas opções à medida que lia meu próprio entendimento sobre este
tema. Ou seja, mudei minhas crenças, apliquei critérios de correção, criei novos
critérios de correção (que são novas crenças, emoções secundárias categorizadas e
contingenciadas). Para tal, me submeti aos meus orientadores em questões sobre
as quais nada sabia, argumentei com eles sobre o que lia e sobre o que concluía.
Associei o que sabia ao novo conhecimento. Não considero arrogância pensar que
eles também tenham aprendido comigo (em suas devidas proporções e campos do
conhecimento), hoje considero isso um caminho natural. Penso assim porque
inúmeras vezes narrei sobre estas ideias a inúmeros interessados curiosos por
sentirem o tamanho de meu entusiasmo sobre o tema. Em cada uma dessas
oportunidades, por mais leigo que possa ser o interpelador, explicar-lhes o meu
pensamento e responder suas dúvidas (frequentemente novas faces, visões de
novo ângulo, sobre o assunto) me abriu inúmeras possibilidades de investigação,
razões para recategorizar e recontingenciar minhas crenças, absorvi e apliquei
novos critérios de correção. Eu, sozinho no mundo, sem orientadores, sem
autores/pesquisadores e sem leigos curiosos, não chegaria até aqui com o
entendimento que tenho hoje sobre a mente humana. Aprendi porque me relacionei
com a estrutura social que me envolve, me lancei no mundo dado como comentaria
Viana (2009)15, e procurei (e me servi de) novas crenças, novos critérios de
correção. Utilizando os dados reunidos neste texto, hoje entendo “a mente” como o
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Viana (2009), em sua obra Demissão ou assunção da existência: uma questão moral em Simone
de Beauvoir, baseada no ensaio filosófico Pour une moral de l”ambiguité (1947) de Simone de
Beauvoir (filósofa existencialista francesa do século passado), descreve que o Homem é jogado ao
mundo já existente e cabe somente a ele escolhas por opções já apresentadas, um “mundo dado”.
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conjunto de atividades neurais (memoriais, emocionais, racionais e atencionais) e
somáticas (motoras e endócrinas) que culminam com o estabelecimento de uma
homeostase corporal em relação meio interno (soma) e meio externo (ambiente
físico e social), que possibilitam a expressão da vontade própria, da escolha e da
deliberação, podendo ou não serem conscientes.
No parágrafo anterior, em primeira pessoa, busquei exemplificar, com minha
própria vivência, a importância do meio social para a evolução mental de um
indivíduo. Aristóteles em Ética a Nicômaco (IX, 1169b) afirma que
Não menos estranho seria fazer do homem sumamente feliz um
solitário, pois ninguém escolheria a posse do mundo inteiro sob a
condição de viver só, já que o homem é um ser político e está em
sua natureza o viver em sociedade (p. 15).

Semelhante ideia é encontrada em A Política,
É, portanto, evidente que toda Cidade está na natureza e que o
homem é naturalmente feito para a sociedade política. Aquele que,
por sua natureza e não por obra do acaso, existisse sem nenhuma
pátria seria um indivíduo detestável, muito acima ou muito abaixo do
homem, segundo Homero: Um ser sem lar, sem família e sem leis
(ARISTÓTELES, 1998, p. 4-5).

Onde seria possível observar a reflexão Aristotélica acima no questionamento
proposto nesta dissertação? A evolução do cérebro humano tomou como prioridade
a sobrevivência. A escolha e a tomada de decisão estão baseadas e orientadas
para a sobrevivência (DAMÁSIO, 1994, p. 201). Mas com as alterações de meio do
ambiente (um contínuo aumento de contingências), novas evoluções foram
registradas associadas às estratégias de decisão que abraçaram uma visão
econômica (do corpo e para o corpo). Esta nova evolução apresenta um ganho
funcional mantendo a sobrevivência e agregando valores e avaliações para o êxito,
como bem-estar e ausência de dor. Inúmeros exemplos demonstram que a seleção
natural prefere partir de sistemas e mecanismos já existentes, já estabelecidos,
acrescentando, a estes, novos mecanismos para atividades mais complexas, ao
invés de desenvolver sistemas e mecanismos novos partindo do zero (DAMÁSIO,
1994, p. 223). Assim, é possível que a produção de um mecanismo associado aos
marcadores somáticos orientem questões pessoais e sociais além de outras
tomadas de decisões que não precisem da percepção de “sentimentos”, mas que
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continuem os marcadores somáticos persistindo nas suas funções de “orientar a
atenção”, necessários aos processos de tomada de decisão e planejamento fora do
âmbito pessoal e social (DAMÁSIO, 1994, p. 223). Norman e Shallice (1986)
descrevem

um

mecanismo

de

autorregulação

comportamental

(“sistemas

supervisores”, um mecanismo de modulação) que atuaria como freio a desejos
impulsivos quando estes apresentam uma face “antissocial” como apanhar um bolo
de dinheiro de propriedade alheia deixado sobre uma mesa de bar. Também
Shallice & Burgess (1993) descrevem um mecanismo similar ao de Damásio onde
se percebe uma “sinalização” com base no corpo, consciente ou não, orientando um
norte para a atenção. Este mecanismo similar ao marcador somático, ou talvez ele
próprio, teria um componente de valor para a sobrevivência e um valor para o
posicionamento
evolucionário

pessoal
mais

e

novo

social.
para

as

Apresentaria
operações

também

um

componente

abstrato-simbólicas,

onde

reconhecemos o raciocínio artístico-científico, o raciocínio utilitário-construtivo e o
desenvolvimento linguístico e matemático (DAMÁSIO, 1994, p. 223). Vemos aqui
um mecanismo cerebral orientado para a vida de um ser social.
Assim, desde as nossas “respostas automáticas plugadas” no nascimento, e
as interações Jamesianas (abordadas em seção anterior) com a formação do que
foi chamado de “emoções primárias” (DAMÁSIO, 1994, p. 163), até a estruturação
das “emoções secundárias” (DAMÁSIO, 1994, p. 163) na idade adulta, quando
estas permanecem em contínua categorização e contingenciamento ao longo de
nossa vida, evoluímos porque estamos em um meio social. Tanto na formação das
emoções primárias como das secundárias, acrescentamos uma grande diversidade
de novas crenças que em sua maioria são submetidas a critérios de correção que
também estes (os critérios de correção) são submetidos a critérios de correção.
Esta coleta de novas crenças e/ou critérios de correção, com seu consequente e
permanente trabalho de categorização e contingenciamento, se faz possível pelo
fato do Homem ser um animal social, um animal político. Somos ensinados,
orientados, formados, corrigidos continuamente pelo meio social desde os nosso
pais até professores, amigos, vizinhos, políticos, policiais, juízes, jornalistas, etc., e
pelo produto de existência social destes como o ensino dos professores,
informações de inúmeros tipos de mídias, produção de leis, desenvolvimento de
tecnologia médica, orientação alimentar, dados econômicos, e toda a infinidade de
dados e informações que permeiam nossa vivência na sociedade nos dias de hoje.
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A maioria dos marcadores somáticos que utilizamos no decidir foram desenvolvidos
em nossos cérebros pela educação e socialização (DAMÁSIO, 1994, p. 209). Neste
mar de dados, informações e crenças, somos pescadores e pescados. Jogamos
nossa “tarrafa mental” neste mar de ideias e consciências. Ao tracioná-la de volta,
nossa atenção se apega a novos dados, novas crenças de outras mentes que serão
avaliadas por nossa mente conforme nossos critérios de correção. Serão
categorizadas e contingenciadas. Uma diversidade de mentes se entrecruzam
continuamente neste lançamento de tarrafas mentais (que é o viver em sociedade)
produzindo a riqueza social caracterizada por si mesma, a diversidade de mentes.
Ser um ser social é ser para a alteridade. Se vivêssemos sozinhos neste mundo e
jogássemos a tarrafa mental, esta voltaria vazia. Que enriquecimento, que evolução
haveria uma mente neste mundo?
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CONCLUSÃO
Os autores que estudei, tanto filósofos quanto neurocientistas, por inúmeras
vezes, citaram uns aos outros evidenciando que ao longo dos últimos anos a
filosofia da mente e a neurociência caminharam de braços dados dando suporte
uma para outra em suas pesquisas. Os autores focados neste estudo
desenvolveram, cada um em sua área, minuciosa dissecação dos temas propostos.
Consequentemente, houve o desenvolvimento de nomenclatura própria e específica
da cada ciência. No entanto, considerei fácil identificação e reconhecimento das
estruturas e definições que cada autor produziu. Como fator limitante, ou
dificultador, na elaboração da dissertação, encontra-se a enorme multiplicidade de
aspectos formadores e influenciadores da volição e do processo de deliberação
humana, tanto na análise fisiológica como filosófica. Assim, considero que, embora
tenho atingido amplamente os objetivos a que me propus, haja ainda um longo
caminho

a

percorrer

na

elucidação

dos

mecanismos

neurofisiológicos

e

neurofilosóficos envoltos na formação e manifestação da volição e deliberação
humana.
O objetivo desta dissertação foi a investigação de interseções entre os
últimos passos da neurofisiologia e o desenvolvimento da racionalidade na filosofia
da mente. Ao apontar as conclusões desse percurso, abordo primeiramente os
temas relativos aos mecanismos da escolha e da tomada de decisão. Em seguida,
busco uma análise de mecanismos associados à manifestação da vontade livre.
A “crença” (um conhecimento inicial já estabelecido) determinada como ponto
de

partida,

tanto

pela

neurofilosofia

quanto

pela

neurociência,

para

o

desenvolvimento dos mecanismos envoltos na escolha e na deliberação foi a
primeira interseção encontrada. Uma maior especificidade nesta interseção está no
fato que ambas as linhas de pensamento consideraram, como ponto de partida para
suas análises, o cérebro adulto, aquele que atingiu o status de design cerebral
adequado à instalação e manifestação plena de uma mente, segundo Daniel
Dennett; ou aquele, na visão da neurociência de Damásio, que evoluiu até a idade
adulta e estabeleceu um volume de emoções secundárias, característica de um
cérebro com formação de um lobo frontal e temporal, adequados à expressão da
mente humana em sua plenitude. Ambas as linhas de pensamento, filosofia e
neurociência, além de considerarem o fato de que para se escolher e decidir
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precisamos de um valor inicial para avaliarmos (a crença), deixam nítido
entendimento da necessidade da evolução do cérebro ao logo da existência
humana até que se possa considerá-lo competente para o escolher e o decidir. Do
mesmo modo, ambas as linhas consideram que a crença (conhecimento prévio), por
mais sedimentada que esteja em nossa mente, pode sempre ser alterada. A filosofia
da mente considerou isto uma atuação de “critérios de correção” e a neurociência
chamou de categorização e/ou contingenciamento. Por mais que pareça
“axiomática” uma crença para um indivíduo, há sempre a possibilidade desta ideia
ser questionada por este indivíduo. A estagnação de uma crença é a essência do
preconceito16. É algo que não se atualizou, que perdeu seu valor perante a linha do
tempo e destoa da lógica racional e/ou bom senso do meio social no momento
considerado. Por ser um ser social, a melhor sobrevivência e o existir em sociedade
é o que determina esta harmonia ou desarmonia entre a crença estabelecida e seu
melhor uso. Este destoar da lógica e do bom senso, a perda da melhor
aplicabilidade de uma crença, constitui motivação para a aplicação de critérios de
correção (visão filosófica) ou razão para uma nova categorização e/ou
contingenciamento (visão neurocientífica). Como esta atualização da crença se faz
pela avaliação racional (sob os olhos da reflexão), entendo que a atuação dos lobos
frontal e temporal (estruturas que formam a base anátomo-fisiológica da atividade
reflexiva humana) é fundamental. Posso concluir que, como na crença, as duas
linhas de pensamento (filosofia e neurociência) também consideram a necessidade
de um cérebro adulto para que este seja considerado plenamente competente na
aplicabilidade dos critérios de correção, manifestos na fisiologia cerebral pela
categorização e contingenciamento, capacitando o indivíduo para o mais adequado
escolher e decidir. Os córtices pré-frontal e temporal se posicionam como estruturas
fundamentais na composição do cérebro humano portador do design cerebral
adequado à expressão da mente humana conforme a definição de Dennett, ou seja,
estruturas anátomo-fisiológicas essenciais à formação dos estados emocionais,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
16

Conforme registro no Michaelis, dicionário on-line, 1998-2009 Editora Melhoramentos Ltda.
Disponível
em:
<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portuguesportugues&palavra=preconceito>. Acesso em: 10 jan. 2014. - preconceito = sm (pré+conceito) 1
Conceito ou opinião formados antes de ter os conhecimentos adequados. 2 Opinião ou sentimento
desfavorável, concebido antecipadamente ou independente de experiência ou razão. 3 Superstição
que obriga a certos atos ou impede que eles se pratiquem. 4 Sociol Atitude emocionalmente
condicionada, baseada em crença, opinião ou generalização, determinando simpatia, ou antipatia
para com indivíduos ou grupos.
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estados somáticos e dos marcadores somáticos (observados pela efetivação da
categorização e contingenciamento).
A

crença,

os

critérios

de

correção

(leia-se

recategorização

e

recontigenciamento) e a motivação para a ocorrência destes foram descritos por
Miguens na Teoria Filosófica da Racionalidade e por neurocientistas como aspectos
básicos encontrados ne mente humana. Mas ainda não explicavam o mecanismo, o
como se faz, para escolher e decidir.
A Lógica, Teoria da Probabilidade e Teoria da Decisão, cânones da
racionalidade como definiu Sofia Miguens, seriam os instrumentos do mecanismo do
escolher e do decidir. Ao analisar estes três cânones aos olhos da neurociência,
passamos a perceber novos encontros entre a filosofia da mente e a neurociência.
Esta mesma abordagem foi realizada na parte V - COMO ESCOLHER, COMO
DELIBERAR. Sobre a lógica, entendemos que tanto a filosofia da mente como a
neurociência se afastaram do caráter unicamente matemático e simbólico como
observado em estudos filosóficos atuais, na lógica formal. A visão psicológica da
chamada Lógica de Port-Royale, de 1662, exerceu profunda influência na filosofia
da mente frente a seu entendimento da lógica. A lógica de cunho totalmente
racional, com o uso da “razão nobre” da Damásio, teve sua ocorrência contestada
pois se considerou que todas as argumentações terão como base conhecimentos
pessoais, crenças do indivíduo. Damásio mesmo reconheceu que o uso da razão
nobre pura e simples se daria somente em momentos em que não existisse
experiência

prévia

(logo,

sem

marcador

somático

para

orientar

uma

escolha/decisão). Damásio descreve que, em momentos como este, a mente
humana se vale da análise do custo/benefício de uma situação tendo, no entanto,
como base reflexiva a estimativa de uma “utilidade subjetiva” para o que poderá ser
positivo ou negativo na consequência futura desta escolha/decisão (DAMÁSIO,
1994, p. 203). Ou seja, partindo de crenças próprias iniciais, Damásio dá a razão
nobre (que deveria ser uma função estritamente racional do ser humano) uma
função dentro da perspectiva do senso comum.
Do mesmo modo, a Teoria da Probabilidade teve seu entendimento segundo
a “lógica de crenças parciais”, definida por Ramsey. Ou seja, cada indivíduo
assumiria e utilizaria suas próprias crenças para a avaliação de uma situação e,
segundo esta avaliação pessoal e singular, escolheria e decidiria. Atuaria segundo
uma expectativa de resultados futuros consequentes a uma escolha e não por uma
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visão matemática. Como citei na parte V, parece a própria definição da atuação do
marcador somático. A Teoria da Probabilidade nesta questão passa longe da pura
análise matemática, fato que torna mais inusitada a definição da lógica das crenças
parciais de Ramsey. Penso que a lógica e a probabilidade, do modo como foram
definidos pela filosofia da mente e pela neurociência (com o afastamento do rigor
matemático da lógica e a introdução da lógica das crenças parciais na teoria da
probabilidade), se encontram muito próximas na mente humana sustentando o
comentário de Damásio quando se refere a uma “simbiose” entre processos
cognitivos e processos emocionais (DAMÁSIO, 1994, p. 207).
A Teoria da Decisão, o terceiro cânone, como já dito neste texto, é uma teoria
abstrata

e

normativa

(sem

possibilidade

de

previsão

pois

não

analisa

comportamento) da escolha e da decisão. Observa-se a influência do uso da lógica,
partindo de nossas crenças, o uso do “bom senso” (a razão nobre do senso
comum), pois conforme Miguens, o indivíduo (portador de crenças e escolhas
hierarquizadas (contingenciadas) faz a análise das condutas considerando suas
perspectivas futuras possíveis, e é dito “possíveis” porque a teoria da decisão se
aplica em situações sem condições de previsão e controle futuro. Esta é uma
definição muito próxima do uso da razão nobre de Damásio como descrevi no
quarto parágrafo desta parte. Estamos acompanhando o entrelaçar do pensamento
filosófico com o neurocientífico. Tanto na filosofia da mente quanto na neurociência,
na descrição desta teoria abstrata e normativa (a Teoria da Decisão), percebe-se a
consideração de uma valor subjetivo envolto no escolher e decidir. Na neurociência,
Damásio descreve, no uso da lógica a partir da razão nobre, a busca do melhor
resultado futuro estimando uma “utilidade subjetiva” nas consequências desta
escolha/decisão. Já a filosofia da mente, Miguens adotou o pensamento de R.
Jeffrey que descreveu uma escolha/decisão racional considerando a “utilidade” ou
“desejabilidade” como objetivo final a ser alcançado com a consequência de sua
ação ou mesmo de aumentar a probabilidade de atingir tal objetivo (MIGUENS,
2004, p. 58).
Na análise de mecanismos associados à manifestação da vontade livre,
preciso ser repetitivo retornando a todos os parâmetros abordados até aqui. Faço
uma ressalva quanto ao uso dos termos “vontade livre” e “vontade própria”. Por
inúmeras vezes considerei de melhor aplicação o termo vontade própria, uma vez
que, neste texto, procurei descrever o desenvolvimento de mecanismos
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fomentadores da vontade no ser humano e não necessariamente comprovar a real
condição de originalidade do resultados desse mecanismo em cada indivíduo. No
entanto, continuarei está conclusão tirando do meu âmago as palavras que, como
acredito no momento, possam convencer o leitor da viabilidade de uma vontade
livre.
A sensação de que não existimos para ter vontades originais, e que todo e
qualquer saber que podemos organizar em nosso ser inexoravelmente parte de
dados de outras mentes, nos arrasta para angustiante situação de um determinismo
biológico, cultural e/ou geográfico. Assim, a vontade livre se torna mais impalpável e
a vontade própria mais uma resposta automática da natureza físico-química de
nossa existência. A compreensão da contínua evolução do ser humano, um
indivíduo social, nos leva a entender o quão importante é para o humano a inclusão
deste em uma sociedade. Podemos começar analisando quais seriam as
informações básicas (respostas emocionais para a sobrevivência do nosso corpo)
que foram “plugadas” no nascimento como disse Damásio (Parte III). Como descrevi
na introdução deste texto, a filosofia, desde Descartes, não ignorou a opulência das
emoções em nossa infância e o quanto precisamos ser tutelados até a formação de
uma competência racional. A neurociência de Damásio, além de concordar com
este ponto de partida, descreve as interações jamesianas que seriam a
experimentação de nossa mente para com o nosso próprio corpo e o meio ambiente
utilizando os valores iniciais (emocionais) para as primeiras categorizações. Essas
primeiras experimentações jamesianas podem se apresentar em uma variabilidade
infinita para cada ser. Os valores emocionais utilizados nesta categorização, e
quanto esta categorização aderiu valor para este ser naquele momento
(contingenciamento), também são e serão eternas incógnitas para todos os seres
viventes. Ou seja, muito possível que os valores “plugados” no nascimento sejam
diferentes em todos nós, mas certamente, a cada momento após o nascimento
vamos nos diferenciando em nossa mente, vamos nos tornando únicos. De nossa
infância até a idade adulta, e daí por diante, vamos nos introduzindo em uma
sociedade que nos habilita a evoluir com nossos pais e seus ensinamentos
peculiares, com nossos professores e suas peculiares visões do aprender/ensinar e
do conhecimento, com as diversas mídias que nos passam múltiplas informações
(corretas ou não, completas ou não, adequadas ao nosso entendimento ou não).
Nos preenchemos de crenças diversas e usamos critérios de correção diversos,
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alterando o modo de como entendemos o mundo a cada momento. As crenças, as
categorizações e os contingenciamentos se alteram continuamente em cada
indivíduo em formação ou formado (o adulto que na verdade nunca para de evoluir).
É simplesmente impossível formar a mesma mente em duas pessoas. Os critérios
de correção (categorização) e a hierarquização de crenças (contingenciamento) são
instrumentos desta singularização. Sobre o desenvolvimento destas características
da mente humana adulta, fundamentada na estrutura anátomo-fisiológica do córtex
pré-frontal, concordo com Damásio (DAMÁSIO, 1994, p. 213) que considera esta
porção cerebral a estrutura adequada para requerer a responsabilidade sobre a
singularidade do sujeito, detentor de uma vontade própria, orientando escolha e
tomada de decisão segundo sua vontade pessoal.
A lógica, a teoria da probabilidade e a teoria de decisão, desenvolvidos e
aplicados em cada indivíduo, tendo como fator de influência as suas crenças em
contínua e fervilhante mutações, habilitam cada indivíduo a escolher e decidir
segundo seus valores do momento. Ao longo do tempo, cada indivíduo muda sua
mente. São múltiplas mentes, múltiplas visões, múltiplas vivências, múltiplos
entendimentos, múltiplas vontades, múltiplos valores, múltiplas ideias, múltiplas
escolhas, múltiplas decisões.
Penso que justamente a multiplicidade das mentes na sociedade é o que
permite a disponibilização de recursos para formação da vontade livre. E o que
devemos considerar que sejam esses tais “recursos”? Consideremos “recursos”
como, primeiro, um grande número de dados colhidos pela existência de cada
indivíduo, segundo, uma grande gama de interpretações para cada dado em cada
indivíduo, terceiro, a possibilidade de despertar o interesse de cada uma dessas
interpretações de cada dado em um outro indivíduo, e por fim, quarto, sabendo que
o indivíduo evolui neurofisiologicamente, socialmente e culturalmente, podemos
mudar o enfoque de cada mente sobre cada dado. Penso que este seja o caminho
para a singularidade que caracteriza o sujeito e uma vontade livre.
Nascemos com muito pouco em nossas mentes, amadurecemos por toda a
vida, apresentamos, continuamente, possibilidades de novos aprendizados e
diferentes entendimentos sobre dados antigos e novos. A competência para a
reflexão, a habilidade para aplicar correções sobre nossas crenças, é o que nos
transmite identidade. Ao longo de nossas vidas, mudamos nossas aparências,
nossos gostos, nossas vontades próprias e vamos a cada dia adquirindo novas
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ideias, novos hábitos, novas “manias”. Estamos ganhando identidade, a cada
momento partimos de um “eu sou” prévio que, com o somatório de infinitas
percepções e interpretações de nosso viver, evolui para a definição de um novo “eu
sou” no momento seguinte. A percepção de nós mesmos e de cada fato ocorrido no
nosso existir é necessariamente única e momentânea. A interpretação de cada
sensação, cada informação, que chega a diversas unidades neuronais cerebrais,
administradores de nossa existência, é modulada à luz de nossos conhecimentos,
necessidades físicas e mentais, confortos, interesses e experiências prévias para o
momento em questão. O resultado disso é que nos tornamos indivíduos com
“modos” e hábitos próprios, únicos. Uma atividade cognitiva continuamente
efervescente mantendo e formando um cérebro singular, uma mente singular. Até
aqui, podemos afirmar: Primeiro, que o determinismo (determinismo biológico,
cultural e/ou geográfico), onde uma pura interação entre o indivíduo e o ambiente
em um âmbito físico-químico (por exemplo, estou com frio e automaticamente
procuro o sol para ali me esquentar, ou estou com fome e automaticamente procuro
um alimento seja ele qual for) com certeza pode ser encontrado nos seres inferiores
mas não podemos observá-lo como característica única no ser humano adulto. Mas
uma vez, me apoio em Damásio (1994, p.209) quando este afirma que “... apesar de
a biologia e a cultura determinarem muitas vezes o nosso raciocínio, direta ou
indiretamente, e parecem limitar o exercício da liberdade individual, temos de admitir
que os seres humanos contam com alguma margem para essa liberdade, para
querer e executar ações que podem ir contra a aparente determinação da biológica
e da cultura”. Segundo, que a contínua evolução do indivíduo, a maturação e
desenvolvimento de sua mente, são o que nos permite nos afastarmos deste rótulo
angustiante de um determinismo e nos encaminharmos para uma ponta oposta
(existência da vontade livre) onde podemos, ainda que sempre haja possibilidade de
usar dados de mentes alheias, cada vez mais ter uma conduta e/ou pensamento
mais próximo da identidade de cada indivíduo, mais original do seu cérebro, mais
próxima da singularidade do seu DNA ou de suas indeléveis impressões digitais,
mais próxima daquilo que reconheçamos como expressões de uma vontade livre.
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