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Introdução 
 
 
 

Neste livro, falo de mentes, de cérebros, de física e de 
música. Ele é uma conjectura sobre a possibilidade de unificar o 
nosso conhecimento da mente com a ciência contemporânea. 

Por muitos anos, me dediquei ao estudo da filosofia da 
mente, uma disciplina filosófica cujo objetivo principal é elucidar o 
problema das relações entre mente e cérebro. Como a filosofia da 

mente se baseia em várias ciências, estudei também psicologia, 
ciência da computação e neurociência. Mas, até hoje, nenhuma 
dessas disciplinas conseguiu chegar a um consenso para solucionar 
o problema mente-cérebro. 

A neurociência afirma que a mente é o cérebro. Embora 

provisória, essa hipótese tem sido mantida como uma espécie de 
cortesia dos filósofos para os neurocientistas.  Dela surgiu a 
pesquisa de medicações que aliviam o sofrimento causado por 
transtornos mentais. É uma hipótese útil, mas até agora não 
comprovada, pois a neurociência ainda não conseguiu explicar 
como a atividade elétrica do cérebro se converte em estados 
mentais, isto é, como o cérebro gera uma vida mental subjetiva. 

Outro campo de estudo que busca uma explicação para a 

transição entre mente e matéria é a inteligência artificial. Nos 
últimos anos, foram desenvolvidos vários programas de 
computador que imitam funções cognitivas humanas mas, por elas 

não serem conscientes, há uma grande relutância em aceitar que 
elas sejam replicações autênticas de nossa vida mental.  

Há décadas a filosofia da mente está atolada nos problemas 
que ela mesma criou. A passagem da matéria para a mente ainda 
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não foi esclarecida e não sabemos se ela deve ser procurada na 
física ou na neurociência. Passados 60 anos, a filosofia da mente 

ainda não encontrou soluções aceitáveis para o problema mente-
cérebro. Os cientistas e os filósofos da mente parecem cegos 
lavando um elefante. Quem lava a cauda descreve o elefante de 
uma maneira diferente de quem lava a tromba. Mas nenhum deles 

consegue imaginar como é o elefante de fato, ou seja, como um 
animal que tem ambas, cauda e tromba. 

O problema da consciência é uma cilada ainda maior. Por 
séculos, ele tem se mantido intratável tanto para a filosofia como 
para a ciência, o que levou, recentemente, à ideia de adiar a busca 
de uma solução até que surjam novas tecnologias para investigar o 
funcionamento do cérebro. 

Na filosofia da mente, ele ressurgiu recentemente com o 
nome de problema difícil da consciência (hard problem). Esse 

nome, criado pelo filósofo australiano David Chalmers (1996), 
expressa a dificuldade em estabelecer qualquer tipo de explicação 
para o fato de sermos conscientes de nossos pensamentos, de 
raciocínios e das nossas emoções. Tudo que ocorre na nossa mente 
é acompanhado da experiência da consciência, algo que não temos 
a mínima ideia do que seja, exceto a certeza de que a possuímos. 
Isso nos confina à situação paradoxal de, embora termos certeza de 
sermos conscientes, não termos a mínima ideia do que é ser 
consciente, e, por isso, até hoje não sabemos nem por onde 
começar na tentativa de formular uma teoria da consciência. 

Talvez tenhamos perdido de vista o fato de que alguns 
problemas filosóficos são, como na matemática, impossíveis de 

resolver. Na matemática há muitos problemas impossíveis de 
serem resolvidos e outros que são intuitivamente verdadeiros, mas 

nunca puderam ser provados. Creio que o problema da consciência 
tem as características desses problemas matemáticos. Se a 
matemática até agora não foi rebaixada por não resolver esses 
problemas, os filósofos não deveriam se sentir humilhados por não 
terem sido capazes de resolver questões filosóficas.   
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Penso que uma solução para o problema mente-cérebro 
pode ser procurada na ciência. Não quero, com isso, dizer que a 

rota para abordar o problema mente-cérebro seja o reducionismo, 
ou seja, a demonstração de que o mental possa ser reduzido a 
neurobiologia. Não acredito que a neurociência resolverá o 
problema mente-cérebro no futuro.  

Antes de chegarmos à neurociência, talvez devamos nos 
deter na física e analisar o que ela tem a nos dizer acerca da 
natureza da matéria. Creio que esse é o melhor percurso para 
descobrirmos como o mundo físico, através do cérebro, pode gerar 
nossa vida mental.  

Uma teoria científica é um modelo que permite explicar 
um conjunto de fenômenos. A ciência, sobretudo a física, se baseia 
em modelos da realidade. A função do modelo é tornar imaginável 
a natureza desses fenômenos para que, posteriormente, eles 

possam ser confirmados experimentalmente. Mas será que 
podemos conceber uma teoria física como modelo para pensar a 
relação mente-cérebro? Será que uma teoria física que sugerisse 
uma nova concepção de matéria poderia nos ajudar a resolver esse 
problema clássico da filosofia? 

Nas últimas décadas, a física propôs uma nova concepção 
de matéria baseada na teoria das cordas. A matéria não seria o 
último corpúsculo do qual se compõe o átomo, mas a vibração de 
filamentos minúsculos que produziriam as partículas elementares.  

Do ponto de vista do problema mente-cérebro, esta poderia 
ser uma perspectiva inovadora. Não há como passar de 
corpúsculos sólidos, por menores que sejam, para algo tão diáfano 

e etéreo como o mental. Mas, e se o mental pudesse, como as 
outras partículas elementares, ser concebido como uma variedade 

da vibração de algumas cordas? Creio que nesse caso o problema 
mente-cérebro sofreria uma mudança radical e que a teoria das 
cordas poderia ser uma metáfora extremamente útil para repensar 
como a matéria poderia produzir a mente.  
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Não estou afirmando que o mental é a vibração de algum 
tipo de corda. Isso teria de ser investigado empiricamente, o que, 

no momento, me parece uma tarefa quase impossível. O que estou 
afirmando é que a teoria das cordas pode ser utilizada como um 
modelo para pensar a passagem do físico para o mental.  

Uma imagem que talvez possa nos auxiliar a compreender 

a natureza de um fenômeno da mesma maneira, algo que foi 
sugerido há décadas, é o átomo concebido por analogia ao sistema 
solar, isto é, como um núcleo com partículas gravitando ao seu 
redor. O mesmo ocorre com a ideia de representar ondas sonoras 
ou de rádio pela imagem de um lago com um ponto do qual 
surgem círculos concêntricos. Henri Poincaré (1854-1912) baseou 
sua teoria molecular dos gases na imagem de um jogo de bilhar, 
outro exemplo típico de como uma imagem pode nos ajudar a 
compreender a natureza de um fenômeno físico. Penso que a teoria 

das cordas pode fazer o mesmo para compreendermos como a 
mente pode surgir da matéria.  

A busca de um modelo para o problema mente-cérebro 
baseado na teoria das cordas reverte a direção habitual de nossas 
investigações na filosofia da mente. Se começarmos com a 
pergunta errada não poderemos chegar a uma resposta certa. Por 
isso, em vez de nos concentrarmos na investigação da natureza 
mente, buscamos um modelo físico para a matéria que reacomode 
nossa vida mental no nosso quadro imaginário do universo. Desta 
perspectiva, a questão central da filosofia da mente é saber o que é 
a matéria, descobrir como o mental pode se originar dela e até que 
ponto a mente se distingue do mundo físico.  

Modelos são metáforas que se aproximam de imagens e 
seu uso pode, não apenas ampliar o conhecimento da natureza, 

como também estabelecer novas relações entre problemas 
científicos e filosóficos. Uma metáfora é a tentativa de 
compreender e experimentar uma coisa como se fosse outra. A 
ausência de modelos e de metáforas pode tornar a compreensão de 
alguns fenômenos quase impossível. Infelizmente, nem sempre 
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criar modelos que possam ser representados pela imaginação é 
possível. Talvez essa seja a maior dificuldade da mecânica quântica, 

que fornece uma descrição correta e matematicamente impecável 
do mundo físico subatômico, mas torna nosso universo 
praticamente ininteligível para o senso comum. 

As descobertas científicas mais importantes que levam à 

mudança de paradigmas na história da ciência resultam da 
modificação de nossa representação do universo. Foi a 
representação da imagem de um átomo de carbono sonhada por 
August Kekulé (1829-1896) que levou ao desenvolvimento da 
química orgânica. Kekulé declarou, anos mais tarde, que é preciso 
aprender a sonhar para perceber a realidade.  

Penso que a teoria das cordas, que surgiu da tentativa de 
unificar a teoria da relatividade geral com a mecânica quântica, 
restaura uma representação do universo na qual podemos unificar 

mente e matéria. Neste novo quadro imaginário do universo, essa 
relação deixa de ser apenas concebível e se torna imaginável.  

Na sexta parte de suas Meditações Metafísicas (1641), o 
filósofo francês René Descartes (1596-1650) sustentava que existe 
um hiato entre conceito e imaginação. O quilógono ou polígono de 
mil lados era o exemplo típico da figura geométrica concebível, 
mas não imaginável. Da mesma forma, a relação entre mente e 
cérebro na filosofia da mente contemporânea é concebível, mas 
não imaginável. Transformá-la em algo imaginável usando a teoria 
das cordas como uma metáfora é a principal conjectura que 
apresento neste livro.  

Certamente, isso não significa resolver o problema mente-

cérebro, mas apenas torná-lo um pouco menos misterioso. Talvez 
nunca saibamos como nossa mente funciona. No século XVIII, o 

filósofo alemão Immanuel Kant (1724-1804) apontou para o fato de 
que a mente nunca pode afirmar nada de fora dela. Kant afirmava 
que não temos acesso ao mundo, mas apenas a representações 
dele. Todos os dados do mundo que temos são representações 
filtradas e formatadas pelo nosso aparelho cognitivo. Certamente, 
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isso se aplica também à percepção que temos de nossas próprias 
mentes.  

Defensores de uma versão mais radical das ideias de Kant 
afirmam que a filosofia da mente é produzida por nossa mente e, 
por isso, estaríamos sempre girando em círculos sem saber nada 
de definitivo sobre a natureza do mental. Não concordo com uma 

crítica tão radical, pois ela tem um efeito paralisante inaceitável. 
Penso que modelos e analogias da nossa vida mental inspirados na 
ciência podem ajudar a expandir a compreensão de alguns 
problemas da filosofia da mente. 

Adotar a teoria das cordas como uma metáfora tem a 
vantagem de não precisarmos mais encontrar uma explicação 
sobre a possibilidade de um corpúsculo ou um sinal elétrico 
gerarem estados mentais. Podemos conceber nossa vida mental 
como um processo incessante que resulta da vibração de cordas no 

cérebro. São elas que formam um rio caudaloso de experiências 
subjetivas cuja reverberação cria o sentimento da existência de um 
eu que perdura no tempo.  

O fluxo do pensamento está inserido no fluxo do universo, 
ou seja, na atividade vibratória das cordas desdobrada no tempo. 
Estamos profundamente imersos em um universo composto de 
matéria. Mas até que ponto nossas mentes se distinguem dele? 
Nossa mente e, provavelmente, nossa consciência, fazem parte da 
natureza tanto quanto as montanhas que compõem uma 
cordilheira. Somos atravessados pela vibração incessante das 
cordas, embora nossa mente crie a ilusão de que estamos 
separados do mundo. Essa sensação de separação se deve, 

possivelmente, à ambiguidade de nossa percepção, que cria uma 
proximidade e, ao mesmo tempo, uma distância insuperável em 

relação ao que nos cerca. 
Werner Heisenberg (1901-1976), um dos fundadores da 

mecânica quântica, afirmou, em suas reflexões sobre a relação 
entre a física e a filosofia, que o universo é música e não matéria.  
Talvez ele tenha feito essa afirmação pelo fato de ser, além de 
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físico, um músico exímio. Heisenberg não viveu o suficiente para 
conhecer a teoria das cordas, que só foi formulada na década de 

1980. No entanto, sua afirmação permite imaginar as cordas 
vibrando incessantemente e, mais importante ainda, produzindo 
sons, da mesma maneira que as cordas de um violino quando 
tocamos nelas. O universo é uma sinfonia, talvez tocada em uma 

frequência na qual nossos ouvidos não possam detectá-la. 
A defesa desse modelo sônico é a porta de entrada para a 

defesa, na filosofia da mente, de uma posição conhecida como 
fisicalismo, que sustenta que as ciências naturais – a física, a 
química, a biologia e outras disciplinas afins – fornecem-nos uma 
imagem completa do mundo. Para os fisicalistas, tudo que existe 
são entidades físicas como partículas, campos de força, cérebros e 
as propriedades e relações que se estabelecem entre eles. 

Os fisicalistas acreditam também que a física é uma ciência 

básica por ser uma ciência completa. Uma ciência é completa se 
todos os seus enunciados podem ser derivados de leis dessa 
ciência. A economia, a psicologia e a biologia, por exemplo, não são 
completas. Há fatos econômicos que só podem ser explicados pela 
psicologia e fatos psicológicos que requerem uma explicação 
biológica, bem como há fatos na biologia que precisam ser 
explicados pela química. Mas a física não precisa recorrer a outras 
ciências para explicar seus fenômenos.  

O fisicalismo não é o mesmo que o materialismo. Os 
materialistas propõem a redução do mental a objetos físicos, no 
caso, às partículas fundamentais da matéria. Os fisicalistas 
propõem a redução do mental à descrição desses objetos fornecida 

pela física. O mapa não é o território. Ou seja, os fisicalistas não 
buscam a redução da mente a algo detectável, mas apenas a algo 

compatível com nossa descrição física do universo. Essa é a posição 
que defendo neste livro e que batizei com o nome de fisicalismo 
brando.  

O fisicalismo brando visa reacomodar a mente nas teorias 
físicas contemporâneas sem, entretanto, fazer considerações sobre 
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a natureza última do mental e do físico. Em outras palavras, o 
fisicalismo brando visa aproximar a descrição dos elementos 

básicos do universo da descrição de nossa vida mental, sem 
defender a identidade entre mente e cérebro. Mente e cérebro não 
são incompatíveis, mas, nem por isso, necessariamente redutíveis 
um ao outro.  

Reinserir a mente em uma versão contemporânea da 
imagem científica do mundo significa eliminar, o máximo possível, 
o hiato entre o físico e o mental, uma tarefa que a neurociência tem 
tentado realizar nas últimas décadas, e o que a levou a disputar 
com a física a primazia na explicação da natureza da mente.  

O fisicalismo brando não descarta as descobertas da 
neurociência, nem tampouco a constituição biológica do cérebro. A 
física e a biologia descrevem o mesmo mundo, pois os seres vivos 
são seres físicos, compostos de moléculas que podem ser 

decompostas em átomos e outras partículas elementares. 
Certamente, a biologia se utiliza de alguns conceitos específicos 
para descrever as propriedades e o comportamento dos seres 
vivos, como “seleção natural”, “relação presa-predador”, “espécie” 
e outros.  

Mas isso não significa que não exista uma base física 
comum entre seres vivos e objetos físicos. Por isso, apesar de 
alguns mecanismos biológicos e leis resistirem a uma redução 
imediata a física, eles não poderiam ser incompatíveis com ela, 
pois, afinal, o cérebro é um dispositivo físico, ou seja, um conjunto 
de átomos. Nesse sentido, a busca pela origem do mental nas 
entranhas da matéria converge com as investigações 

neurocientíficas e pode significar um primeiro passo em direção à 
reinserção da mente na imagem científica do mundo. 

Minha conjectura baseada na teoria das cordas não é 
suficiente para resolver o problema da consciência e, muito menos, 
sua versão como problema difícil proposta por David Chalmers. 
Talvez os críticos do fisicalismo tenham razão ao afirmar a física 
não pode nos fornecer uma descrição completa do mundo. 
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Contudo, ainda não estou convencido de que o problema 
difícil da consciência, na forma em que ele é enunciado por 

Chalmers não seja apenas um pseudoproblema. Arrisco essa crítica 
no último capítulo, além de algumas especulações sobre a natureza 
da consciência e sobre a formação da subjetividade a partir da 
teoria das cordas.  

Este é um livro incompleto. Não pretendo apresentar uma 
solução definitiva para o problema mente-cérebro. Não pude, 
tampouco, discutir outras questões que fazem parte da agenda da 
filosofia da mente contemporânea, como o problema da identidade 
pessoal, a natureza da intencionalidade (se ela existir), a causação 
mental, a diferença entre nossas mentes e a de outros animais e 
muitas outras questões. Meu projeto não é a apresentação de uma 
teoria geral da mente, mas mostrar que a física contemporânea 
pode fornecer um atalho para reconciliar mente e matéria. 

Começo por apresentar uma pequena arqueologia do 
problema mente-corpo na história da filosofia, revisitando a obra 
de alguns filósofos modernos e contemporâneos. Meu objetivo não 
é histórico. Busco apenas apresentar as peças que considero 
cruciais para a montagem e para a discussão desse quebra-cabeça 
que, até hoje, nos deixa perplexos.  

Na segunda parte, abordo a questão mente-cérebro na 
neurociência. Penso que o cérebro participa da produção da nossa 
vida mental, mas não a determina inteiramente. Nas partes 
seguintes discuto a natureza dos qualia, ou seja, das sensações 
intrinsecamente subjetivas, um problema que que até hoje a 
neurociência não conseguiu resolver. Essa discussão abre caminho 

para a defesa de um modelo sônico do universo, no qual mente e 
matéria podem ser reacomodadas. Essa tarefa só se completa nas 

últimas partes do livro, parte, nas quais mostro como a teoria das 
cordas pode nos levar a uma nova compreensão do problema 
mente-cérebro. 

A inspiração para essas conjecturas vem não apenas da 
física contemporânea como também da antiguidade grega. No 
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diálogo platônico Fédon, o sofista Símias compara a mente à 
vibração das cordas de uma harpa. Enquanto a harpa é tocada, a 

alma existe mas, quando a música acaba, ela desaparece. Sócrates 
não podia aceitar essa ideia, pois defendia a imortalidade da alma. 

A teoria que apresento foi inspirada na obra de alguns 
filósofos e cientistas. Do lado da filosofia, inspirei-me, em parte, 

nas obras de Robin Collins, Mario Bunge e Noam Chomsky. Do 
lado da ciência, nas ideias da neurocientista Susan Greenfield e de 
vários físicos contemporâneos que defendem a teoria das cordas.  

Peço desculpas aos leitores. Nunca estudei física. Por isso, a 
apresentação que faço da teoria das cordas e de como ela evoluiu 
nas últimas décadas é simplificada e sem o uso da matemática. 
Baseei-me em livros dirigidos para o público em geral, mas escritos 
por físicos internacionalmente reconhecidos como Brian Greene, 
Marcelo Gleiser e Michio Kaku. Espero que os físicos profissionais 

perdoem minhas limitações. 



Capítulo I 

O quebra-cabeça 
 
 
 

 
Deito no sofá da sala, fecho as cortinas e apago as luzes. 

Aperto o botão do controle remoto e, logo em seguida, começo a 
ouvir a Sinfonia Inacabada, de Franz Schubert (1797-1828). O som 
enche a sala e uma sensação inebriante de beleza e paz me 
embriaga.  

Como acreditar que uma música tão bela seja apenas o 
produto da atividade elétrica do cérebro de alguém que viveu há 
mais de 200 anos? Será a Sinfonia Inacabada resultado de algum 
processo neuroquímico que só poderia ter ocorrido no cérebro de 
Schubert? Ou de alguma reentrância específica do córtex de seu 
cérebro? Será que a equação E=mc2, descoberta por Einstein, 

também se originou de alguma característica física específica de 
seu cérebro? 

Schubert escreveu quase mil obras, incluindo óperas, 
sinfonias e sonatas, quase todas nos últimos dez anos de sua vida. 
Até hoje, sua peça musical mais famosa é a Sinfonia Inacabada. Ele 
sofria de sífilis, o que o obrigava a tomar, regularmente, mercúrio, 
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um medicamento que produzia efeitos colaterais insuportáveis. 
Morreu aos 31 anos, vítima do tifo. 

Como explicar que, mesmo diante de tantas adversidades, 
Schubert conseguiu produzir obras geniais? Será que Schubert 
tinha um cérebro musical, com alguma característica especial que 
permitia compor com facilidade, apesar de todos os seus 

problemas de saúde? 
Mas o que é a mente? O que é o cérebro? Como ambos se 

relacionam? Será que a ciência poderá responder a essas questões?  
A existência da alma e a existência de Deus são questões 

paralelas, mas independentes. Ambas envolvem a referência a 
entidades que não podem ser detectadas pelos nossos sentidos, 
nem tampouco manipuladas de modo experimental. No entanto, 
acreditar na existência de uma alma imortal não implica em 
acreditar na existência de um Deus eterno.  

As principais religiões monoteístas, como o judaísmo, o 
cristianismo e o islamismo, sustentam que temos uma alma que 
sobrevive após a morte. Uma maneira de assegurar essa vida após 
a morte é defender a imaterialidade da alma que, por ser 
incorruptível, pode perdurar após a desintegração do corpo. Essa é, 
provavelmente, a origem da contraposição entre a alma imaterial, 
que seria eterna, e a matéria, que sempre seria destrutível. 
Religiões orientais como o hinduísmo e o budismo também 
acreditam na imaterialidade da alma, pois defendem a 
possibilidade de sua reencarnação futura em um corpo humano ou 
de outra espécie animal.  

A transcendência no tempo, tanto de uma alma imortal 

quanto de um Deus eterno, pode ser uma qualidade comum, mas é 
perfeitamente possível ser dualista, ou seja, acreditar na separação 

entre corpo e alma sem acreditar na existência de uma divindade 
transcendente. O dualismo não nos remete, automaticamente, para 
o espiritualismo. 
 Provar a imaterialidade ou imortalidade da alma não 
significa provar a existência de Deus. Da mesma forma, não é 
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preciso um Deus para acreditar na possibilidade de que nossa 
consciência poderia perdurar e retornar após séculos, talvez 

habitando corpos de pássaros ou de insetos. O inverso, ou seja, 
provar a existência de Deus não significa, tampouco, provar que 
temos uma alma imaterial e imortal. No entanto, esses dois 
axiomas, o da existência de uma divindade suprema e o da 

imaterialidade da alma, quase sempre são interligados nas grandes 
religiões. 

Na antiguidade grega havia uma crença em uma identidade 
psicossomática, a ideia de que alma e corpo não eram distintos. A 
alma não era imortal, pois, no tempo de Homero, a imortalidade 
era reservada aos deuses. Após a morte, as almas sobreviviam no 
Hades na forma de um fantasma, mas não eternamente. No início 
da Ilíada, Homero narra como a alma (psyché) de muitos 
guerreiros mortos em combates tinha abandonado seus corpos e, 

como fantasmas, entrado no Hades.  
Os restos mortais desses soldados eram devorados por cães 

e aves de rapina. Se isso não ocorresse, sua alma, ou o fantasma, 
não ficaria inteiramente livre para ingressar no Hades. Esse 
fantasma, a psyché, era o último suspiro que saia dos corpos 
humanos antes de morrer. Por isso, a psyché também era chamada 
de pneuma, ou seja, um ar que saía dos corpos e que tinha a 
consistência de um fantasma e que assumia a forma de uma 
réplica de quem morria. Como não havia uma separação entre 
corpo e alma, não havia, tampouco, a ideia de que esse fantasma 
poderia, em algum momento, sair do Hades e se reencarnar. 

A partir do século IV a.C., a concepção da alma, do corpo e 

da imortalidade mudou radicalmente na filosofia grega, sobretudo 
com as filosofias de Platão e de Aristóteles. Infelizmente, as 

dificuldades de acesso aos textos desses filósofos e as traduções 
sucessivas de suas obras no período medieval ainda deixam muitas 
dúvidas sobre como interpretá-los. A filosofia de Platão é uma 
transcrição dos diálogos de Sócrates e a de Aristóteles foi, em 
grande parte, recuperada por escribas e teólogos medievais e, até 
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hoje, há muitas polêmicas sobre várias passagens de seus textos 
que não sabemos se foram corretamente traduzidas do grego para 

o latim. Não existe uma correspondência precisa entre muitas 
palavras do grego antigo com as latinas, e isso contribuiu para que 
muitas traduções acabassem distorcendo os textos originais.  

Nas obras de Platão, a noção de alma aparece associada à 

de imortalidade. Uma das poucas passagens que defende um ponto 
de vista contrário está no diálogo Fédon, no qual Sócrates polemiza 
com Símias, um de seus interlocutores mais importantes. Nesse 
diálogo, a alma é comparada à música produzida por uma harpa e 
Símias sustentava que, da mesma forma que a música cessa 
quando um instrumento não é mais tocado, a alma desapareceria 
após a morte. No entanto, Sócrates não aceitava esse ponto de vista 
e, ao longo do diálogo, tentou refutar Símias.  

A ideia de que a alma é imaterial e imortal foi defendida 

por Platão. Ele defendia que a alma era algo intangível, que poderia 
ser comparada a abstrações como os números ou as ideias de 
justiça e de igualdade. Ela era algo tão diferente do corpo que podia 
ser julgada, punida, recompensada, reaparecer em outro ser 
humano ou até mesmo em um animal de espécie diferente.  

Platão concebia o mundo que percebemos como uma cópia 
esmaecida de um mundo ideal, suprassensível, habitado apenas 
por ideias.  Sem nunca definir explicitamente o que é uma ideia, 
Platão considerava que elas eram a forma perfeita do que podemos 
perceber no mundo sensível.   

Como a alma tem origem divina, Platão supunha que ela 
tinha poderes cognitivos extraordinários que permitiam a 

contemplação do mundo ideal. Mas a cada geração mergulhamos 
no rio do esquecimento e perdemos esse conhecimento.  

Felizmente, o esquecimento nunca é total e, por isso, 
sempre há reminiscências, fragmentos de um momento remoto no 
qual foi possível contemplar as ideias. Conhecimento e verdade são 
re-conhecimento, uma súbita reaparição de uma reminiscência, 
quase sempre fragmentária, a surpresa de um dèjá-vu. 
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Aristóteles, discípulo de Platão, não seguiu seu mestre e 

defendeu uma outra concepção de alma. Na filosofia de Aristóteles, 
a alma é concebida como princípio vital, que se manifesta por meio 
do movimento e da sensibilidade. Ela é uma “anima” no sentido 
original e etimológico do termo, ou seja, no sentido de ser algo 

animado cuja característica principal é movimentar-se. Como a 
alma era algo próprio de cada animal, um cão nunca poderia ter a 
alma de um gato. Por isso, a alma não era imortal e desaparecia 
com a morte, ou seja, com a extinção do princípio vital de cada 
organismo. Por ser própria de cada ser vivo, a alma não podia 
transmigrar e reaparecer em um ser vivo de uma espécie 
totalmente diferente.  

Essa concepção de alma parece ser diametralmente oposta 
à de Platão.  No entanto, a obra de Aristóteles apresenta algumas 

ambiguidades. Ele era um biólogo, mas há dúvidas se ele era um 
materialista. No seu tratado sobre a alma, o De Anima, Aristóteles 
concebe a consciência como uma característica da vida mental e, ao 
mesmo tempo, como um pensar sobre o pensamento, como 
aparece no capítulo 2 do livro 3. Nos livros 11 e 12 da Metafísica, 
Aristóteles afirma que a física não é completa e que, talvez, a 
racionalidade, que nos diferencia dos outros animais, não possa ser 
explicada em termos unicamente biológicos.  

Certamente, foram essas ambiguidades da obra de 
Aristóteles que foram enfatizadas por seus leitores na Idade Média 
para realizar uma das maiores façanhas da história da filosofia: 
combinar o paganismo dos gregos com a visão teológica do mundo 

defendida pelo cristianismo. Eram perspectivas radicalmente 
opostas. De um lado, a concepção biológica da alma, defendida por 

Aristóteles. De outro, a visão teológico-cristã, que defendia a ideia 
de uma alma sagrada e imortal. Os aristotélicos cristãos dedicaram 
toda sua perseverança e engenhosidade filosófica para tentar 
realizar essa tarefa.    



30 | A orquestra da Mente 
 

O cristianismo, que séculos mais tarde o filósofo alemão 
Friedrich Nietzsche (1844-1900) chamou de “platonismo popular” 

abraçou essa ideia e passou a defender a imortalidade da alma 
como um complemento natural do monoteísmo. Após a morte, as 
almas dos bons e justos ficavam junto de Deus aguardando o dia da 
ressurreição da carne. Embora excluísse a ideia de reencarnação, 

esse platonismo popular enfatizou que, por oposição à matéria, a 
consciência é indestrutível, mesmo após a desintegração do corpo.  

A consciência nos convida a ingressar no reino do invisível, 
pois sugere uma aliança secreta entre sua imaterialidade e um 
Deus transcendente. Para existir Deus é preciso que haja algo 
parecido com o que chamamos de uma “vida espiritual”, caso 
contrário, tudo seria apenas matéria. É por isso que a imortalidade 
da alma, a permanência da consciência ao longo do tempo, passou 
a ser associada à crença em Deus.  

O dualismo, ou seja, a crença na separação entre mente e 
corpo, se impregnou tão vigorosamente na visão de mundo 
ocidental que, hoje em dia, é difícil saber se ele é apenas o produto 
das culturas religiosas ou parte da natureza humana que, na sua 
percepção habitual do mundo o divide em dois, entre o perceptível 
e o imperceptível, entre mente e matéria. O dualismo está presente 
em quase todas as religiões tradicionais, que defendem a 
imaterialidade da alma como forma de satisfazer nosso desejo de 
uma continuidade da vida após a morte. 

Em alguns casos, a linha divisória entre a percepção 
habitual do mundo e nossa herança cultural, é muito sutil. É 
provável que o dualismo seja um desses casos. Investigações 

antropológicas sobre as crenças de povos primitivos mostram que 
a maioria deles acreditava na sobrevivência da alma. Tribos 

indígenas como os Bororós acreditavam que a alma era algo 
parecido com a sombra de um corpo, algo tão intangível como o 
fantasma dos gregos. Outras tribos acreditavam que a alma era o 
nome das pessoas, algo que existe antes do nascimento e perdura 
após a morte, independentemente da existência do corpo físico. O 
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nome de uma pessoa ou de um clã pode ser esquecido, mas nem 
por isso ele se deteriora. Ele sempre retorna, bastando, para isso, 

ser relembrado. 
O antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro (2015) 

estudou algumas tribos ameríndias que, curiosamente, concebiam 
um dualismo invertido, o que ele chamou de metafísica canibal. 

Para esses aborígenes, a noção de corpo era prioritária em relação 
à de alma, pois o mundo espiritual não tinha características 
específicas e era compartilhado, indistintamente, pelos homens e 
pelos outros animais. O importante era tentar compreender como 
a alma se manifestaria no momento em que ela se encarnasse nas 
várias espécies e como os corpos dos animais produziam e, ao 
mesmo tempo, limitavam sua visão de mundo. O corpo recorta o 
acesso da alma ao mundo, formatando a percepção e estabelecendo 
as prioridades para a sobrevivência. Um sapo tem uma visão de 

mundo completamente diferente da de um tigre. O corpo torna a 
alma de cada espécie singular, única, pois é ele que estabelece uma 
perspectiva sobre o mundo, uma posição a partir do qual a 
realidade exclusiva dessa espécie passa a ser vivenciada ou 
descrita.  

Cada animal vive em um Umwelt, um microcosmo que 
define a perspectiva de mundo peculiar de sua espécie. Essa 
perspectiva peculiar impede a comunicação com outras espécies, 
pois não há nenhum mundo comum que possa ser compartilhado 
entre elas. Para cada espécie, esse microcosmo é também seu 
macrocosmo, ou seja, seu único mundo possível. Romper a 
barreira entre os diferentes Umwelts para se colocar na posição de 

cada espécie é a tarefa do xamã, o sacerdote que tinha o dom do 
exorcismo, da adivinhação e da cura. Para o xamanismo, essa era 

uma tarefa perigosa, que exige preparo, pois ao assumir 
temporariamente a posição de subjetividades estrangeiras é 
preciso, em seguida, retornar ao mundo humano e saber 
reconhecê-lo.    
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Curiosamente, na filosofia da mente contemporânea, essa 
dificuldade do xamã é exemplificada por um experimento mental 

do filósofo americano Thomas Nagel, no qual ele tenta imaginar o 
que é se colocar no lugar de um morcego e, assim, perceber o 
mundo por meio de uma subjetividade diferente da humana. Nagel 
afirma que sempre falharemos nessa tarefa, pois os morcegos são 

cegos e percebem o mundo através de órgãos que se assemelham a 
radares sonoros. Eles vivem em um mundo quase incompreensível 
para nós, pois suas experiências sensoriais são radicalmente 
diferentes. 

Creio que o dualismo, seja entre mente e corpo ou entre 
corpo e mente, como no caso dos aborígenes, é culturalmente 
natural, isto é, ele está presente em quase todas as culturas. A alma 
já foi chamada de psyché, nous, atman e de outros nomes 
diferentes. Há vários nomes e modos diferentes de conceber a 

alma. Apesar disso, parece haver uma característica comum em 
grande parte das culturas: a suspeita de que existe algo para além 
do corpo e que ele é manipulado por forças invisíveis. O corpo seria 
apenas uma embalagem da alma que pode assumir várias formas, 
um disfarce sob o qual se ocultariam entidades maléficas ou 
bondosas. Um corpo humano pode conter um demônio, um santo 
ou o filho de Deus.  

Posições contrárias à existência da alma como o 
materialismo, defendido pelas elites cientificas das sociedades 
contemporâneas, ainda permanecem parasitárias do dualismo 
popular das religiões, tendo surgido posteriormente na história das 
culturas. No seu livro A Redescoberta da Mente (1997), o filósofo 

americano John Searle relata que, quando foi à Índia fazer uma 
conferência, várias pessoas afirmaram que já tinham existido em 

vidas anteriores como rãs ou elefantes e, por isso, para elas, era 
inconcebível que a mente fosse apenas matéria. O materialismo, 
enfaticamente defendido por alguns cientistas e filósofos 
contemporâneos, ainda não faz parte da cultura popular, nem 
parece ter afetado a nossa vida cotidiana. 
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Será que se alguém provasse que a mente é o cérebro e que 
só a matéria existe, abandonaríamos nossa religião? 

Provavelmente não. O senso comum se caracteriza pela 
coexistência de crenças contraditórias. Ninguém nunca 
demonstrou cientificamente a existência de Deus, mas nem por 
isso a maioria das pessoas deixou de acreditar nele. A ciência não 

tem mudado as crenças religiosas sequer dos próprios cientistas.  
A filosofia moderna, que se iniciou no século XVII, 

modificou profundamente o modo como o conhecimento era 
organizado. A filosofia deixou de ser apenas um instrumento para 
auxiliar na interpretação das escrituras sagradas e passou a buscar 
um fundamento para um novo tipo de saber que passou a 
predominar: a ciência.  

O filósofo francês René Descartes (1596-1650) foi um dos 
grandes heróis nessa mudança. Descartes foi um dos maiores 

gênios da humanidade. Foi geômetra, médico, matemático e 
filósofo. Como geômetra e matemático, inventou a geometria 
analítica, como médico descobriu o comportamento reflexo. Além 
disso, Descartes reviu o uso da palavra “alma” (anima) em 
Aristóteles e a traduziu por mente (mens). 

Descartes propôs que a filosofia tinha que ser reiniciada, 
que todo conhecimento que existia precisava ser rigorosamente 
examinado antes de ser aceito. Essa tarefa teve como resultado sua 
célebre frase “Penso, logo existo” que na história da filosofia ficou 
conhecida como o cogito (Cogito, ergo sum). 

O desmonte do conhecimento aceito começa com a dúvida. 
Pode-se duvidar de tudo, a começar daquilo que nos é transmitido 

pelos sentidos, por nossas sensações. Quando estou acordado, 
minhas sensações são tão vívidas como quando estou sonhando. 

Assim sendo, como poderia eu distinguir entre sonho e vigília? Não 
haveria nenhuma marca que me permitiria saber se as impressões 
que tenho estão ocorrendo durante minha vigília ou durante um 
sonho. Nada me garante que eu esteja acordado quando penso que 
estou; meu sonho teria o poder de me convencer até mesmo de 
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que eu estaria acordado quando sonho. A vigília pode ser apenas 
um longo pesadelo do qual não conseguimos acordar. 

Posso duvidar até se 2+2=4, mas não posso duvidar que 
duvido; disto ele infere sua frase mais célebre, o “Penso, logo 
existo” ou o “Cogito ergo sum”. Esse é o grande insight, a certeza 
que ninguém pode me arrancar. Penso, logo existo. Isso porque 

podemos duvidar de qualquer coisa, até mesmo se o mundo existe 
ou se 2+2=4, mas não podemos duvidar que estamos duvidando, 
ou seja, não podemos duvidar que pensamos ao formular nossas 
próprias dúvidas, pois dúvidas são pensamentos. Assim sendo, é 
impossível pensar que não pensamos, pois neste caso estaríamos 
incorrendo numa contradição. Penso, logo existo é uma proposição 
única e peculiar, na medida em que não é possível negá-la. Por 
isso, ela é uma certeza primeira, o fundamento de todo 
conhecimento, que pode ser deduzido dela da mesma forma que se 

pode deduzir teoremas da matemática e da geometria. 
Com o cogito, Descartes nos levou em direção ao dualismo 

de substâncias. O cogito me dá um eu, mas não um corpo, muito 
menos meu próprio corpo. Esse é o dualismo substancial, posição 
que exercerá profunda influência sobre a filosofia nos séculos XVII 
e XVIII. Existe a res cogitans, o mental e a res extensa, o físico. 
Descartes acreditava que mente e corpo eram substâncias com 
propriedades diferentes e incompatíveis. O problema que logo 
surgiu era saber como seria possível uma mente imaterial interagir 
com o mundo físico. 

O dualismo de substâncias era uma posição filosófica difícil 
de sustentar. A dificuldade era determinar o que seria essa res 

cogitans ou substância pensante. Descartes tentou determinar a 
natureza da res cogitans pela existência de uma incompatibilidade 

entre as propriedades da substância mental e da substancia 
extensa.  

Nas suas Meditações de Filosofia Primeira, publicadas em 
1641 Descartes apresentou três argumentos para provar que a 
mente é distinta do corpo. Em primeiro lugar, dizia ele, se corpo e 
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alma fossem a mesma coisa, quando amputo uma perna eu deveria 
estar, ao mesmo tempo, amputando uma parte de minha alma. 

Não é isso, entretanto, o que ocorre. (Descartes nunca presenciou o 
que aconteceria à mente se amputássemos parte do cérebro. No 
século XVII não havia nada parecido com a neurociência de que 
dispomos hoje.) Em segundo lugar, a alma é mais facilmente 

conhecida do que o corpo. Sabemos o que estamos pensando neste 
momento, mas não sabemos o que está ocorrendo no nosso fígado. 
O acesso ao pensamento não precisa ser mediado por nenhum tipo 
de instrumento ou por algum órgão dos sentidos. O conhecimento 
que temos da mente é imediato. 

Em terceiro lugar – e este era, talvez, o argumento mais 
importante – o físico e o mental são radicalmente diferentes, pois 
qualquer coisa extensa no espaço (como é o caso dos corpos) é 
infinitamente divisível. Ora, as idéias que estão no meu espírito 

não são divisíveis como um corpo físico. De uma ideia posso 
derivar outra. Da ideia de animal posso derivar a de “quadrúpede”, 
a de “mamífero” ou a de “carnívoro”. Mas isso não é o mesmo que 
dividir um objeto físico.  

Não teria cabimento dizer que poderíamos cortar um 
pensamento ou uma crença da mesma maneira que cortamos uma 
fatia de pão. Ao fazer esta afirmação, Descartes atribui ao mental 
uma característica radicalmente diferente daquela possuída pelos 
corpos físicos: a não-espacialidade. O físico é o mensurável. O 
mental não tem dimensão, peso ou espacialidade.  Pensamentos 
não são coisas extensas que ocorreriam no espaço; é neste sentido 
que eles são indivisíveis por oposição a qualquer porção de 

matéria. Neste sentido, não seria possível localizar pensamentos 
nesta ou naquela região do espaço. 

Séculos mais tarde, a física mostrou que essa assimetria 
proposta por Descartes é incorreta, pois há objetos físicos que são 
indivisíveis. Existem partículas subatomicas que não têm partes. 
Atualmente, os físicos acreditam que há uma distância mínima no 
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espaço, o comprimento de Planck, que equivale a 10-33 centímetros, 
ou seja, não existe uma extensão menor do que essa no espaço. 

A interação entre a mente imaterial e um corpo físico era 
um dos principais problemas para a metafísica de Descartes e está 
presente, até hoje, na filosofia da mente. Esse é o problema do 
fechamento causal do mundo, ou seja, a ideia de que tudo o que 

ocorre no universo tem uma causa física. A expressão fechamento 
causal significa que um evento físico tem de ser precedido por 
outro, caso contrário, estaríamos violando um princípio físico 
fundamental, o da conservação de energia. A quantidade de 
movimento e de energia no universo é constante, ou seja, quando 
um evento físico causa outro, não poderia haver a intervenção de 
um evento mental, pois ele significaria um acréscimo de energia 
que contraria esse princípio físico fundamental.   

Se estados mentais não têm nem massa nem energia, como 

eles poderiam afetar os neurônios? Se a mente agisse sobre o 
corpo, a trajetória de seus movimentos não poderia ser 
inteiramente descrita pelas leis da física. Ou seja, seria necessário 
postular a existência de um fator inefável que influenciaria nossa 
ação. Mas isso é o mesmo que afirmar que o movimento de nosso 
corpo viola as leis da física, pois não há como medir ou calcular a 
força desse fator inefável. Descartes percebeu essa dificuldade e 
afirmou que a influência da mente sobre o corpo determinaria 
apenas a direção para onde se desloca o corpo. Porém, a 
quantidade total de movimento em qualquer direção é uma 
quantidade constante. Não há como encaixar esse fator inefável 
nas explicações da física. Todas as vezes que agíssemos de acordo 

com nossas decisões, intenções ou pensamentos estaríamos 
violando as leis da física. 

Quando tomo a decisão de abrir a janela e me levanto para 
abri-la seria necessário que houvesse um aumento na energia que 
passa pelo meu corpo. No entanto, essa energia não poderia vir de 
minha mente, pois ela é imaterial. Como poderíamos sustentar o 
princípio de que a quantidade de movimento e de energia no 
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universo é constante se, a todo o momento, nossas mentes 
estivessem contribuindo para que ela aumentasse? O dilema não é 

fácil. Ou o dualismo de Descartes está errado ou a física é incorreta.  
O filósofo da mente Jaegwon Kim chamou esse dilema de 

problema da causação mental. Afirmar que estados mentais são 
estados cerebrais e que, por isso, essa seria uma relação causal 

como qualquer outra no mundo físico, seria banalizar o problema. 
A questão é saber como o mental pode interferir no físico e vice-
versa. Ou, em outras palavras, como admitir a existência do mental 
e, ao mesmo tempo, atribuir a ele poderes causais?  

Receber uma boa notícia pode nos fazer rir. Se a notícia for 
má, podemos chorar. Nesses casos, não poderíamos admitir que é 
o estado cerebral correspondente à notícia que nos faz rir ou 
chorar. O problema é que esse estado mental é interpretado e é 
isso que lhe confere os poderes causais de nos fazer rir ou chorar. 

Se há centros cerebrais que, quando ativados, nos fazem rir ou 
chorar, eles também dependem de uma interpretação, algo que 
faça o cérebro “escolher” um ou outro, caso contrário nossas 
emoções sobre o que nos ocorre seriam desconexas ou caóticas.  

Certamente, a relação entre um estado mental e uma ação 
pode ser informacional e não causal. Se um bombeiro vir a 
sentença “FO_O NO ED_ICIO AO L_DO” em uma tela, ele correrá 
em direção ao caminhão tanque. Mas, nesse caso, não podemos 
afirmar que a ação foi causada pela percepção que, aliás, teve de 
ser interpretada como FOGO NO EDIFICIO AO LADO. O que 
provocou a ação foi a informação transmitida após as letras da 
sentença terem sido preenchidas mentalmente e interpretadas pelo 

bombeiro. Uma relação informacional não é apenas causal, embora 
dependa de algum meio físico para ocorrer. 

Será que a ideia de informação pode ser um atalho para 
escapar do problema da causação mental? Se ela for algo físico não 
daremos nenhum passo em direção à solução desse problema. A 
física contemporânea considera que a informação é algo físico, 
apesar de ela se sobrepor às relações causais e sua transmissão não 
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constituir nenhum acréscimo de energia. Em outras palavras, a 
transmissão de informação não afeta o fechamento causal do 

mundo, embora possa surtir efeitos sobre a ação das pessoas. 
Nesse sentido, teríamos dado um grande passo para resolver o 
problema da causação mental.  

A objeção à ideia de que a informação seja algo físico se 

baseia no pressuposto de que ela teria de desaparecer ao cair em 
um buraco negro, da mesma forma que ocorre com a matéria, a 
luz e a energia. Essa possibilidade é explorada pelo físico Steven 
Hawking. Em resposta a essa objeção ele sustenta que a 
informação desapareceria se caísse em um buraco negro, mas que, 
ao voltar dele ela se assemelharia a uma enciclopédia cujas páginas 
foram queimadas. A informação se tornaria ilegível e impossível de 
ser interpretada. Mas ela continuaria sendo um objeto físico e, por 
isso, o problema da causação mental não seria resolvido. Como 

algo físico poderia afetar a mente e colocar o corpo em 
movimento? Apenas invertemos o problema. Em vez de 
questionarmos como a mente pode afetar o corpo, indagamos o 
contrário. Giramos em círculos. 

Não sou dualista. Penso que o dualismo é uma posição 
insustentável. A existência da mente independentemente de um 
cérebro é algo que nunca poderá ser demonstrado cientificamente. 
É um contrassenso buscar na física a prova de que existe algo que 
não é físico. 

Contudo, não acredito que o problema da causação mental 
seja uma boa objeção ao dualismo de Descartes. A ideia de 
fechamento causal pressupõe uma concepção determinista do 

mundo que foi rejeitada pela física contemporânea após a 
descoberta de fenômenos quânticos. Será que podemos assegurar 

que, em um sistema físico tão complexo e caótico como o cérebro, 
não poderiam ocorrer outros tipos de eventos entre a ativação de 
grupos de neurônios por outros?  Como assegurar que a ideia de 
fechamento causal é válida também para o cérebro se nele 
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predominar a indeterminação, ou seja, se a correlação entre seus 
elementos for apenas probabilística? 

Alguns físicos como Henry Stapp e Harald Atmanspacher 
sustentam que no cérebro ocorrem fenômenos quânticos e que, 
por isso, não se pode considerá-lo um sistema determinista.  

A física contemporânea mostra que nem todas as relações 

entre objetos físicos são causais e, por isso, nem todas requerem 
transmissão de energia. Em um experimento imaginário, o físico 
John Bell (1928-1990) mostrou que é possível produzir partículas 
cujo comportamento seja instantaneamente alinhado sem que, 
entre elas, ocorra qualquer tipo de transferência de energia.  

Imagine uma partícula que se decompõe em duas novas 
partículas, A e B. Quando você mede a direção do spin (rotação da 
partícula) da partícula A, essa medida tem um impacto sobre os 
possíveis resultados que você poderia ter quando medisse o spin da 

partícula B. Essa relação significa que as duas partículas estão 
emaranhadas. 

O emaranhamento quântico significa que múltiplas 
partículas estão ligadas entre si de uma forma tal que a medição do 
estado quântico de uma partícula determina os possíveis estados 
quânticos das outras partículas. A direção do spin varia 
instantaneamente entre as partículas e essa correlação ocorre sem 
que exista entre elas uma relação causal ou transferência de 
energia. Tudo se passa como se, na natureza, houvesse ações 
fantasmagóricas à distância ou uma sincronicidade ainda 
inexplicável. 

O experimento de Bell foi confirmado, experimentalmente, 

no início da década de 1980. Recentemente, um grupo de físicos 
chefiados por Anton Zeilinger na Áustria mostrou que esse 

fenômeno não ocorre apenas no mundo subatômico. Será que, as 
correlações entre estados mentais e os movimentos do corpo não 
poderiam, também, ser explicados por meio desse princípio?  

As reações ao pensamento de Descartes ecoam até hoje. No 
século XX, alguns de seus leitores ainda tentam reinterpretar o 
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significado do dualismo mente-corpo. Historiadores da filosofia 
como John Cottingham (1999) observaram que o dualismo de 

Descartes não poderia ser interpretado usando a imagem de um 
timoneiro (a mente) que comanda um navio (o corpo) pois, no 
próprio texto das Meditações Metafísicas, Descartes rejeita essa 
analogia e afirma que corpo e alma formam um amálgama 

indissociável. Mas, nesse caso, a perda de um membro do corpo 
implicaria na perda de uma parte da alma, seria inaceitável para 
Descartes. A matéria é sempre divisível, mas a mente não pode ser 
dividida. Podemos perder partes do corpo, mas não partes da alma, 
que se mantém sempre una e indivisível. 

Outros historiadores da filosofia como o brasileiro Lívio 
Teixeira (1901-1975) e o britânico John Cottingham (1999) 
insistiram na ideia de que a separação entre mente e corpo em 
Descartes era apenas um artifício filosófico na sua argumentação e 

não implicava uma distinção real entre duas substâncias 
completamente diferentes. A mente é separável do corpo, mas isso 
não significa que ela seja, de fato separada dele. Ou seja, não 
haveria duas substâncias diferentes, mas apenas uma que poderia 
ser descrita de formas diferentes.  

No entanto, não foi essa interpretação da filosofia de 
Descartes que prevaleceu. A separação entre as substâncias física e 
mental e todas as dificuldades envolvidas em sua interação foi a 
herança de Descartes e ainda predominam em versões populares 
de sua filosofia, como a do neurobiólogo português Antônio 
Damásio no livro O Erro de Descartes (2006).  

Infelizmente, Damásio parece incorrer em um deslize 

frequente na história da filosofia. Pois há uma diferença entre 
separar e distinguir.  É claro que as noções de separação e de 

distinção são muito próximas. Mas salientar apenas a separação é 
ofuscar a verdadeira intenção de Descartes e se esquecer de que 
distinguir ou diferenciar não pressupõe um hiato intransponível 
entre as partes diferenciadas. Ou seja, é possível admitir que duas 
coisas são diferentes com ou sem um vínculo entre elas.   
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Mais recentemente uma filósofa da mente americana, 
Lynne Rudder Baker, desenvolveu no seu livro The Metaphysics of 

Everyday Life [A Metafísica da Vida Cotidiana] (2007) o conceito 
de “constituição de propriedades” que me parece uma boa 
ferramenta conceitual para interpretar a ideia de amálgama na 
filosofia de Descartes. 

Lynne Baker chama a atenção para o fato de que, 
frequentemente, interpretamos unidade como identidade, mas isso 
pode não ser sempre verdadeiro. O dinheiro e o papel são um 
exemplo típico disso. Uma nota de dez reais é constituída de papel, 
dizemos até que ela é papel quando nos referimos a isso com 
desdém, mas sabemos que papel e dinheiro são coisas distintas. 
Entretanto, eles formam um amálgama perfeito. É exatamente esse 
o mesmo tipo de amálgama que Descartes concebe para mente e 
corpo.  Descartes primeiro estabelece a tese da distinção para 

depois propor a unidade. Duas coisas não precisam ser idênticas 
para estarem unificadas. A união entre papel e dinheiro, da mesma 
forma que a união entre mente e corpo, seriam uniões 
contingentes.  

Se interpretarmos Descartes dessa maneira, ele recobrará 
sua coerência ao longo das seis meditações. O mais interessante é 
que nele podemos vislumbrar uma de suas rupturas com a 
metafísica aristotélica. Aristóteles diria que ser dinheiro é uma 
propriedade acidental da substância que o constitui, ou seja, o 
papel. O que dá identidade a alguma coisa é o material de que 
aquela coisa é feita; e o resto seriam propriedades acidentais. Mas 
será isso sempre verdadeiro? Um pedaço de mármore torna-se 

uma estátua, sem que com isso ele deixe de existir, mas sua 
identidade passou a ser outra. Será que poderíamos dizer o mesmo 

em relação a dinheiro e papel e em relação a mente e corpo, o 
amálgama de que nos fala Descartes? 

O problema mente corpo ficou sem solução, pois não havia 
como encaixar as noções de mente e consciência em uma visão de 
mundo na qual predominava a física. No entanto, as reações ao 
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dualismo de Descartes não foram suficientes para derrotá-lo. 
Pensadores ilustres como Thomas Hobbes (1588-1679) e Julien 

Offray de La Mettrie (1709-1751) defenderam a visão contrária, ou 
seja, a ideia de que mente e matéria seriam a mesma coisa ou de 
que o mental nada mais é do que uma variedade da manifestação 
do físico.  

La Mettrie defendia que o pensamento, assim como a 
eletricidade e a extensão, é uma propriedade da matéria 
organizada. No seu livro O Homem-Máquina (1747), ele sustentou 
a ideia de que existe uma dependência material e uniforme dos 
estados da alma com relação aos estados do corpo. O homem é 
apenas o seu corpo, um autômato que não depende de seu meio e 
que poderia dar corda em si mesmo. Por isso, não é sequer 
necessário postular a existência de uma alma que o comande. 

O debate entre dualismo e materialismo que sucedeu a 

Descartes imprimiu à história da filosofia um movimento 
pendular, oscilando por vezes em direção ao dualismo, e por outras 
em direção ao materialismo. Contudo, essas duas posições 
filosóficas permanecem, até hoje, irreconciliáveis.  

O sucesso da filosofia de Descartes se deveu, em grande 
parte, pelo fato de ela apontar para uma reconciliação entre ciência 
e religião. A filosofia de Descartes vai na direção de quase todas as 
grandes religiões, que pregam a imortalidade e a indestrutibilidade 
da alma. O cogito não desvela um corpo, mas uma substância 
pensante imaterial, a mente. Além disso, Descartes apela para a 
ideia de Deus para fundamentar a nova ciência da natureza. A 
mente, separada do corpo, podia descrever a natureza por meio de 

equações matemáticas. A nova ciência queria ser exata e objetiva. 
Mas isso não seria possível sem a existência de Deus. 

A noção de ciências exatas, termo que usamos até hoje para 
nos referir à física e à química, surgiu da aplicação da matemática 
para descrever a natureza. Na matemática não existe um “eu”, ou 
seja, não existem sentenças escritas em primeira pessoa e, por isso, 
sua linguagem não pode incluir estados subjetivos. Cores, cheiros, 
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sons e sabores eram propriedades subjetivas (os qualia, que 
abordaremos no capítulo IV) deveriam ser ignoradas pela física, 

pois não há como incluí-los em equações matemáticas. Ideias como 
a de “lugar” e “agora” também foram suprimidas pela descrição 
matemática das relações entre objetos físicos. A matemática 
triunfou definitivamente sobre o antigo método aristotélico de 

investigação lógico-verbal do mundo físico. 
A nova física revertia, drasticamente, nossa percepção 

habitual do mundo e questionava a validade da informação 
recebida pelos nossos sentidos. A revolução astronômica estava em 
marcha. O físico e matemático polonês Johannes Kepler tinha 
provado que a Terra gira em redor do Sol e não o contrário. O 
geocentrismo foi substituído pelo heliocentrismo. 

No entanto, ainda vemos o sol se levantar e se por, como se 
ele girasse em torno da Terra. A rotação da Terra já tinha sido 

provada, mas nunca a sentimos. Como poderíamos acreditar em 
uma física que nega frontalmente a validade da experiência que 
nos chega por meio dos sentidos? 

A matemática era o fundamento da nova ciência. A verdade 
de uma proposição matemática independe de quem a formula. Ela 
abre o caminho para uma descrição objetiva do mundo, mas ainda 
assim era necessário garantir que ela poderia descrever o mundo 
físico adequadamente. Descartes teve de enfrentar essa questão.  

O cogito, a certeza primeira, tinha confinado a mente em 
uma gaiola de ouro. A percepção comum, baseada nos cinco 
sentidos, não era mais confiável. A saída era garantir a existência 
de uma correlação entre matemática e mundo. Descartes invocou a 

existência de um Deus todo-misericordioso para garantir essa 
correlação. Deus nunca seria tão enganador e nem tão mórbido a 

ponto de nos condenar a viver em um mundo coerentemente falso. 
Por isso, podemos confiar nas leis da física pois elas são 
formuladas como equações matemáticas e em todo conhecimento 
obtido com o rigor e a clareza das demonstrações geométricas. 
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Para ser objetiva, a ciência deve começar com a matemática 
e não com a experiência habitual que temos do mundo, pois ela é 

enganadora. Mas, para fazer essa manobra, Descartes teve de 
separar sujeito e mundo. De um lado, haveria as experiências 
subjetivas, e de outro, os objetos, cujo movimento poderia ser 
descrito por equações matemáticas que passaram a ser utilizadas 

para representar o mundo físico.  Essa separação entre sujeito e 
objeto, inicialmente concebida como uma estratégia para poder 
aplicar a matemática à física, acabou se transformando no 
problema mente-corpo. 

O paradoxo dessa separação que, inicialmente, servira para 
fundamentar a física de Galileu Galilei (1564-1642) e Isaac Newton 
(1643-1727), foi tornar a ideia de subjetividade irreconciliável com 
a ciência. Pois os estados intrinsecamente subjetivos, os qualia, não 
podiam ser acomodados na visão científica do mundo. Séculos 

mais tarde, o filósofo alemão Immanuel Kant apontou para um 
outro problema herdado da filosofia de Descartes, ao afirmar que o 
maior escândalo da filosofia moderna era nunca mais ter 
encontrado uma ponte entre a consciência e o mundo. 

Mas há, ainda, um outro ponto cego na filosofia de 
Descartes: definir o que é o corpo. A ideia de extensão, até agora 
usada para determinar a natureza dos corpos físicos era 
insuficiente para definir a matéria viva. 

O que é nosso corpo?  Podemos ter uma ideia do que ele 
seja por meio da introspecção, ou seja, sentindo as suas partes. No 
entanto, não há garantia de que elas realmente existam. As dores 
em membros fantasmas desafiam essa certeza. Até a descoberta de 

sua origem em disfunções cerebrais específicas, pelo neurobiólogo 
Vilanour Ramachandran (2004) membros fantasmas sempre 

motivaram muitas dúvidas para a ciência e para a filosofia: como é 
possível sentir dores ou coceiras em braços ou pernas que já foram 
amputados?  

Não nos relacionamos com nosso corpo, mas com uma 
imagem dele que construímos com os sentidos e que pode ser 
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fluida e mudar, constantemente, ao longo do tempo. E como 
definir nosso corpo? Nele vivem trilhões de vírus. Temos mais 

vírus e bactérias do que células. Eles estão nos intestinos, na boca, 
nos pulmões e no sangue. O número de genes dos vírus e das 
bactérias que nosso corpo carrega é astronômico.   

No livro Novos Horizontes no Estudo da Linguagem e da 

Mente (2000), o linguista e filósofo americano Noam Chomsky 
observou que Descartes, no Tratado do Homem (1662), descreveu 
o corpo por meio de uma metáfora mecânica que permaneceu 
inalterada, apesar de suas hipóteses fisiológicas e suas teorias 
físicas terem sido abandonadas por estarem incorretas.  

A hipótese central da filosofia mecânica de Descartes era a 
ideia de que o movimento entre os corpos era sempre resultado de 
algum tipo de contato causal.  A grande dificuldade para conceber 
o movimento dos seres vivos era a concepção de matéria do século 

XVII, herdada, depois, pela teoria da gravitação universal de Isaac 
Newton. A matéria era algo passivo, um objeto que só poderia se 
mover quando forças externas atuassem sobre ele. Uma concepção 
de matéria como algo vibrante, dotado de forças próprias teria 
eliminado essa dificuldade, ou seja, nunca teria havido a oposição 
entre a matéria inanimada e os seres vivos.    

A filosofia mecânica de Descartes concebia o corpo como 
um grande dispositivo hidráulico no qual todas as partes estavam 
ligadas por meio de nervos que funcionavam como cordas para 
movê-los. Ele era, também, percorrido por tubos (artérias e veias) 
que ligavam seus membros ao cérebro. Quando o corpo recebia um 
estímulo, os espíritos animais, uma forma sutilíssima de matéria, 

eram transmitidos por meio desses tubos (veias e artérias) até 
chegarem ao cérebro, que os redistribuía e, com isso, acionava de 

volta outras cordas para fazer os membros se moverem.  
No caso dos seres humanos, os espíritos animais, além de 

chegarem ao cérebro, eram retransmitidos para a mente por meio 
da glândula pineal, um órgão abrigado sob as duas metades do 
cérebro. Descartes acreditava que a glândula pineal tinha 
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propriedades mágicas que permitiriam a ela se tornar uma 
interface entre o mental e o físico. Ele acreditava também que os 

animais não tinham nem mente nem glândula pineal e, por isso, 
não podiam pensar nem tomar decisões. Seus comportamentos 
eram meros reflexos, ou seja, consequência de alguns estímulos 
específicos.  

Esse modelo de corpo proposto por Descartes enfrentou 
muitas objeções em sua época. A dissecação de animais mostrou 
que a hipótese de que eles não teriam glândula pineal era 
incorreta. Descartes supôs que a distinção entre o movimento de 
objetos físicos e o movimento muscular seria a presença do 
cérebro. No caso do homem, o movimento muscular era 
consciente, mas nos animais, que não tinham mente, era 
totalmente inconsciente. Contudo, pesquisas realizadas na época 
mostraram que havia animais que não precisavam do cérebro para 

se mover. Um contraexemplo era a tartaruga que, mesmo tendo o 
cérebro amputado, ainda era capaz de se mover por três dias. O 
mesmo ocorria com cobras quando eram decapitadas.  

Com a descoberta da circulação do sangue por William 
Harvey (1578-1657), a ideia de espíritos animais foi abandonada. 
No século posterior à Descartes, uma ciência dos seres vivos 
começou a dar seus primeiros passos. O termo “biologia” apareceu 
pela primeira vez como o título de uma obra do meteorologista, 
matemático e historiador alemão Michael Christopher Hanovius 
(1695-1773), em 1766. Mas a imagem do corpo como máquina não 
desapareceu.  

Ecos das ideias mecanicistas de Descartes perduram. Até 

hoje, a medicina concebe o corpo como uma máquina 
extraordinariamente complexa comandada por uma consciência. A 

ideia de que somos programados geneticamente ainda é uma 
metáfora mecanicista que concebe a vida como o resultado de uma 
troca específica de informação que poderia ser simulada em um 
computador. Nessa concepção, os genes nada mais são do que 
pacotes de informação que coordenam a combinação de moléculas.   
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O ciborgue e as tecnologias de exoesqueletos (armaduras 
móveis que aumentam nossa força) também se inspiram em uma 

metáfora mecânica. O ciborgue é uma espécie de criatura 
indefinível na qual a presença de próteses esmaece os limites entre 
corpo e mundo, entre orgânico e inorgânico, que são cada vez 
menos nítidos.  

Será que algum dia superaremos as ideias de Descartes? 
Como notou Chomsky, até agora não encontramos alternativas 
para a concepção mecanicista do corpo.  Mantivemos, como 
Descartes, a suposição de que o pensamento não tem a 
característica central da matéria, isto é, a extensão ou 
espacialidade. Mas talvez essa seja uma falsa percepção que temos 
de nossos próprios processos mentais.  

As ideias mecanicistas e materialistas sobre a mente 
produziram alguns episódios curiosos na história do problema 

mente-cérebro. Um dos mais bizarros foi a tentativa de Duncan 
MacDougall (1866-1920), em 1907, de determinar o peso da alma. 
MacDougall raciocinava que se a alma tem extensão no espaço, ou 
seja, se ela é material, então ela deve ter massa. Para que essa 
massa não se desprenda do corpo é preciso que ela esteja 
submetida à gravidade e, por isso, ela deve ter um peso. 
MacDougall pesou o corpo de um homem vivo e novamente, logo 
após sua morte, quando a alma se desprende. Ele encontrou uma 
diferença de 21 gramas, que acabou se tornando um número 
cabalístico.  

Algumas décadas depois, Sigmund Freud (1856-1939), nos 
seus últimos textos, reunidos sob o título de Escritos Breves – 

1937-1938, apresenta uma série de notas intituladas “Conclusões, 
ideias, problemas”. Na nota de 22 de agosto de 1938, ele nos diz 

que “A espacialidade é talvez a projeção do caráter extenso do 
aparelho psíquico. Nenhuma outra derivação é verossímil. Em vez 
das condições a priori de Kant, nosso aparelho psíquico…A psyché 
é extensa, mas nós não percebemos isto”.  
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A concepção contemporânea de ser vivo manteve a 
metáfora da máquina. O corpo é matéria, é um imenso agregado 

de células vivas constituídas por bilhões de moléculas, cada uma 
funcionando como uma minúscula usina na qual ocorrem reações 
químicas em cascata. 

Porém, essa maneira de conceber o corpo apenas adia uma 

questão fundamental: do que são feitos os corpos? Não basta 
afirmar, apenas, que eles são constituídos de moléculas. É preciso 
também saber de que são feitas essas moléculas e seus 
componentes. Em outras palavras, é preciso saber o que é a 
matéria. 



Capítulo II 

A filosofia da Mente 
 
 

 

 
A partir da metade do século XX, o problema mente-corpo 

passa a ser discutido por uma disciplina filosófica específica, a 
filosofia da mente. A história da filosofia da mente começa de 
forma paradoxal. Seu iniciador, o filósofo inglês Gilbert Ryle (1900-
1976) não acreditava que a mente existisse. Ele afirmava que a 
ideia de que temos uma mente dentro de nós é uma miragem 
produzida pelo uso inadequado da linguagem cotidiana.  

Como bom discípulo do austríaco Ludwig Wittgenstein 
(1889-1951), Ryle acreditava que muitos de nossos problemas 
filosóficos eram, também, ilusões criadas pela nossa própria 
linguagem, que sempre nos enredaria em seus inúmeros labirintos. 

O problema das relações entre mente e cérebro era, para ele, um 
falso problema gerado por uma dessas ilusões. 

Em seu livro The Concept of Mind, publicado em 1949, Ryle 
sustenta que a nossa linguagem produz uma ideia equivocada de 
mente, o fantasma na máquina, que poderia ser exorcizado por 
uma terapia linguística. Essa terapia consiste em identificar alguns 
nódulos de nossa linguagem onde ocorrem as transgressões 
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categoriais, nome criado por Ryle para a passagem indevida entre 
o vocabulário físico e o mental.  

Quando digo “minha mente está cansada hoje” estou 
tomando “mente” como um objeto e não como um conceito. Estou 
aplicando o vocabulário físico ao mental, pois meus músculos 
podem ficar cansados, mas minha mente, não. Essa passagem 

despercebida entre palavras que se aplicam ao físico e ao mental 
teria, progressivamente, levado ao aparecimento da ideia da mente 
como uma substância, o fantasma na máquina. Uma vez 
identificadas as transgressões categoriais, o problema mente-
cérebro não seria resolvido, nem a favor dos materialistas, nem 
dos dualistas. Ele simplesmente seria dissolvido, pois teria ficado 
evidente que ele não passa de um pseudoproblema. 

Em um exemplo clássico, Ryle imagina que um dia alguém 
te convide a conhecer a Universidade de São Paulo, a USP. Você 

coloca essa pessoa no seu carro e começa a dar uma longa volta, 
parando na frente de cada edifício e dizendo: “este é o prédio da 
filosofia”, “este é o prédio da psicologia” e assim por diante. No fim 
do dia, você teria mostrado a essa pessoa todos os prédios do 
campus. Imagine agora se essa pessoa, ao descer do carro e se 
despedir, agradecendo a gentileza, dissesse: “Muito obrigado, você 
me mostrou tantos prédios! Mas ainda não me mostrou a USP”.   
 Certamente essa última frase causaria perplexidade.  Por 
acaso, você já não teria mostrado a USP para ela?  Afinal, o que 
será que ela está querendo ver? Será que ela pensa que a USP deve 
ser um outro prédio para além dos prédios de todas as escolas que 
você já mostrou? Ou será que ela pensa que, para além de todos 

esses outros prédios, deve existir alguma outra coisa que seja a 
USP?   

 A situação ilustra o que constitui, para Ryle, um dos 
principais equívocos da filosofia da mente. Inspirados pela tradição 
cartesiana, os filósofos da mente começaram a supor que, para 
além de todo o conjunto de comportamentos e disposições que 
observamos nas pessoas, existiria algo a mais, algo como uma 
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substância subjacente a todas essas manifestações, da mesma 
maneira que a pessoa que você levou para conhecer a USP, mas 

não conseguiu vê-la. Da mesma forma que a USP se esgota no 
conjunto de prédios que a compõem, a mente se esgota no 
conjunto de comportamentos e disposições manifestados pelas 
pessoas.  

Supor que existe algo a mais do que isso é o equívoco que 
Ryle aponta. Um equívoco que leva a supor que, para além das 
partes, deve haver algo subjacente a elas, algo que os cartesianos 
identificariam como uma substância imaterial. Supor a existência 
dessa substância é incorrer em uma ilusão; é postular a existência 
de um fantasma na máquina (the ghost in the machine). Um 
fantasma que, uma vez postulado, leva a todas as dificuldades e 
problemas insolúveis acerca da natureza da mente e de sua relação 
com o cérebro e com o mundo físico. 

O fantasma na máquina nos faz confundir um conceito 
com uma coisa. Ou confundir um conceito com algum tipo de 
substância que deveria existir em algum lugar. Ryle nos diz que a 
mente não é nada além de um conceito que utilizamos para 
designar um conjunto de comportamentos e disposições. Alguns 
tipos de conceitos, como seria o caso do conceito de mente, 
designam relações e não entidades. Relações que não levam a nada 
tangível, por exemplo, a ideia de “quarta-feira”, que não designa 
nada tangível, mas apenas uma relação que estipulamos entre os 
diversos dias da semana.   

Mas será que podemos prescindir do fantasma na 
máquina? Quando me olho no espelho, não vejo minhas partes 

como ocorreu no caso do turista que viu a USP. Vejo o JFT. Será 
que o JFT é apenas um conceito? Um conceito é insuficiente para 

conceber o que é uma pessoa. São as pessoas que pensam e não 
apenas partes delas. Da mesma forma, são as pessoas que 
cometem crimes e não partes delas reunidas e concebidas como 
um conceito unificador. Se raciocinarmos de maneira análoga a 
relação entre prédios e a USP, como propõe Ryle, eu poderia 
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afirmar que não fui eu quem cometeu determinado crime, mas 
meu cérebro, meus braços e mãos. Mas isso seria um contrassenso. 

Conceitos não cometem crimes. Uma pessoa não é apenas um 
conceito. 

Não sabemos o que é o eu nem tampouco se ele é uma 
substância. Mas temos uma identidade pessoal cuja existência não 

podemos negar. Ela pode ser considerada uma ficção, pode ser 
remodelada ou alterada, mas sempre posso referir a mim mesmo 
como sendo uma pessoa. Temos um RG, um CPF, que pode ser 
desconhecido por todos os que convivem conosco, mas que levará a 
alguém, a uma pessoa, viva ou morta, que sempre será (ou foi) 
algo mais do que apenas um conceito. É nesse ponto que discordo 
da suposição de Ryle de que JFT poderia ser apenas um conceito.  

Acredito que não é apenas a pressuposição de que existe 
um fantasma na máquina, como apontou Ryle, que é incorreta. A 

própria ideia de que somos uma máquina que o contém também 
parece ser um equívoco. A metáfora cartesiana do universo e do 
corpo como máquinas mecânicas já tinha sido abandonada há 
muito tempo quando Ryle publicou The Concept of Mind (1949). 

Ryle foi um dos filósofos mais importantes do movimento 
que ficou conhecido como a “virada linguística” da filosofia do 
século XX. Para esses filósofos a relação entre linguagem e 
pensamento deveria preceder a discussão de problemas 
metafísicos, incluindo as questões da filosofia da mente. A 
importância da análise da linguagem nunca foi negada pelos 
filósofos da mente. No entanto, elegê-la como tema primordial da 
filosofia é uma posição que pode ser questionada.  

Ryle parece ter esquecido que a linguagem é uma 
manifestação da mente. Se a linguagem é um produto da mente 

como ela poderia ser utilizada para dissolver a ideia de mente? 
Uma análise linguística do problema mente-cérebro corre o risco 
de se tornar circular.  

Na década de 1940 quando o livro de Ryle foi publicado 
ainda não existiam computadores digitais. Mas, depois que eles se 
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popularizaram, 40 anos depois, passamos a empregar o 
vocabulário psicológico para descrever algumas de suas operações. 

Falamos que o computador “não reconhece” um dispositivo, que 
ele “não consegue ler um arquivo”. Se a hipótese linguística da 
formação da mente defendida por Ryle estiver correta, deveríamos 
atribuir aos computadores um fantasma na máquina. 

Ironicamente, não teríamos mais apenas um fantasma na máquina 
como supôs Ryle.  Haveria bilhões de fantasmas, pois poderíamos 
atribuir um para cada máquina cujo comportamento pudesse ser 
descrito por meio de um vocabulário psicológico.  

Ao longo do século XX, a ideia de que temos uma mente 
encontrou resistência por parte de alguns psicólogos como 
J.B.Watson (1878-1958) e filósofos como Richard Rorty (1931-
2007) que tentaram baní-la da psicologia e da filosofia. Era 
negando a existência da mente que eles pretendiam resolver o 

problema mente-cérebro. Tudo se passava como se a melhor 
estratégia para resolver uma equação fosse eliminar uma de suas 
partes. 

Watson negava a existência da mente por não poder 
observá-la. Rorty, no seu livro Filosofia e o Espelho da Natureza 
(1979), afirmou que a mente não passa de uma lenda filosófica. O 
problema mente-cérebro não passaria de uma invenção cultural 
dos filósofos do século XVII que morderam a isca lançada pela 
metafísica de Descartes.   Em seus argumentos, Rorty nos remete, 
em uma das notas de seu livro, até a passagens bíblicas (I, 
Corintos, 15: 35-54) nas quais eram relatadas as pregações do o 
apóstolo Paulo que teria, pela primeira vez no mundo cristão, 

defendido a existência de uma alma separada do corpo. 
No entanto, as negações da existência da mente como 

solução para o problema mente-corpo se chocam com algumas 
certezas intuitivas inabaláveis. Todos sabemos que temos uma vida 
mental que ocorre em primeira pessoa e queremos uma explicação 
para sua natureza. Queremos saber o que é essa vida mental, se 
controlamos nosso cérebro ou se é ele que nos controla. Temos 
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uma mente que interage com o nosso corpo, que nos faz chorar, 
rir, nos dá alegrias e tristezas. Perceber que estamos conscientes é 

o mesmo que perceber que respiramos. Se meus pensamentos 
ocorrem apenas para mim e se os outros não podem perceber o 
que estou pensando, isso não é suficiente para negar que eles 
existam como sugeriu Watson e outros psicólogos que duvidavam 

da existência da mente por não poder observá-la.  
O efeito placebo sugere que não podemos prescindir da 

existência da mente nem de seus poderes causais. Pessoas que 
tomaram, sistematicamente, comprimidos de farinha supondo que 
estavam ingerindo medicações prescritas por um médico podem 
apresentar uma melhora em relação a algumas doenças idêntica à 
experimentada por quem, de fato, tomou os medicamentos 
indicados para curar essas patologias. A explicação para esse 
fenômeno não seria possível sem a pressuposição de que a mente 

existe e que sua interpretação dos fatos pode, efetivamente, afetar 
o corpo.  

A sexualidade também pode revelar a existência de uma 
autonomia entre mente e corpo. A anatomia nem sempre 
determina a orientação sexual e, em alguns casos, como na 
homossexualidade ou na transexualidade, há uma assimetria entre 
desejo e função orgânica que só se torna possível na medida em 
que o mental não é inteiramente determinado pelo físico. É por 
isso que, popularmente, há uma referência a mulheres em corpos 
de homem e vice-versa, ou seja, é a mente que estabelece a 
identidade sexual de uma pessoa, independentemente de sua 
anatomia. O conflito da mente com seu habitat orgânico que leva 

alguns transgêneros a buscar cirurgias reforça ainda mais a ideia 
de que a mente existe e que ela tem poderes causais. É o 

desconforto mental que leva os transgêneros a decidir por uma 
cirurgia, muitas vezes arriscada. 

Ryle não conseguiu desfazer o problema mente-cérebro e, 
curiosamente, sua tentativa estimulou novas discussões que 
ressurgiram, vigorosamente, no início da década de 1950. Os 
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filósofos da mente daquela época se limitaram a afirmar que mente 
e cérebro são a mesma coisa, escrevendo uma espécie de “equação” 

que se resumia em: “estados mentais = estados cerebrais”. Eles 
apregoaram que a neurociência, em um futuro não muito distante, 
provaria definitivamente a verdade de sua “equação”. Esta era a 
“escola australiana”, pois seus representantes estavam quase todos 

na Austrália: U.T. Place, J.J.C. Smart, D.M. Armstrong. 
Uma dificuldade para sustentar a identidade entre cérebro 

e mente é que, para cada estado mental, há mais de 20 mil 
combinações de conexões neurais que podem produzi-lo. Se um 
estado mental corresponde a tantos estados cerebrais, qual a 
probabilidade de que, quando tenho esse estado mental um mesmo 
estado cerebral se repita? Como poderíamos afirmar que um 
estado cerebral é idêntico a um determinado estado mental? É 
praticamente impossível estabelecer leis que unam estados mentais 

com estados cerebrais específicos.  
Foi a partir da década de 1950 que a neurociência começou 

a desfazer a ideia de que o cérebro é uma caixa-preta insondável, 
estimulando ainda mais a escola australiana a enfatizar sua 
equação, ou seja, a ideia de que estados mentais são estados 
cerebrais. Aos filósofos da escola australiana vieram se juntar os 
pesquisadores da inteligência artificial, uma nova disciplina que 
surpreende o cenário científico da década de 1960. A inteligência 
artificial se apresentava como uma ciência que tinha por objetivo 
replicar a inteligência e a vida mental humana por meio de 
programas de computador.  

 As preocupações dos filósofos da mente nessa época não 

foram muito diferentes das de Descartes no século XVII. Uma das 
implicações filosóficas da inteligência artificial era que, se 

pudermos fabricar robôs pensantes, isso significaria o triunfo do 
materialismo, a prova definitiva de que só precisamos de matéria 
para produzir uma mente. Filósofos adversários de Descartes já 
tinham sugerido isso e não era por acaso que ele, naquela época, já 
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se preocupava com os problemas colocados pela possibilidade de 
construir robôs que pudessem replicar nossas mentes. 

Mas agora o contexto histórico era diferente. Havia 
resultados científicos sobre os quais se apoiar. Grandes realizações 
da inteligência artificial começavam a aparecer: programas para 
jogar xadrez, programas para efetuar cálculos de engenharia e 

assim por diante. Nas décadas seguintes, esses programas foram 
aperfeiçoados e os avanços na engenharia de hardware permitiram 
a construção de máquinas com um poder computacional muito 
maior. 

Mas, nos anos 1960, a ideia de uma inteligência artificial 
era assustadora e causava certa indignação. Para muitos, 
significava rebaixar a espécie humana a pouco mais do que uma 
máquina registradora. Contudo, a inteligência artificial colocava 
outra questão ainda mais intrigante: a possibilidade da inteligência 

e da vida mental não serem exclusividade de seres vivos.  
O materialismo dos australianos não trouxe muitas 

novidades. A década de 1960, com suas primeiras máquinas 
pensantes, é que traria inovações. Com ela, aparecia e triunfava o 
funcionalismo. A noção de uma inteligência artificial como 
realização de tarefas por dispositivos que não têm uma arquitetura 
nem uma composição biológica e físico-química igual à nossa abala 
profundamente a ideia de que a vida mental dependeria de 
características específicas dos cérebros vivos. O cérebro passa a ser 
visto como um computador e a mente como seu software.  

Uma noção intuitiva, mas ao mesmo tempo precisa do que 
é o funcionalismo, pode ser dada pelo jogo de xadrez. Nesse jogo 

(como em outros), o mais importante são as regras e a posição das 
peças no tabuleiro e não o material, tamanho e etc de que elas são 

feitas. Pouco importa se o bispo e o cavalo são feitos de madeira ou 
de metal, se o tabuleiro é grande ou é pequeno. Em outras 
palavras, o jogo de xadrez tem uma realidade independente do 
material utilizado para fazer as peças e o tabuleiro. Mas não 
haveria jogo de xadrez se não dispuséssemos de algum material 
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para representar o tabuleiro, as peças, e as regras. Não podemos 
suprimir inteiramente o material com o qual construímos um 

tabuleiro e suas peças, mas podemos variá-lo quase 
indefinidamente. Ademais, as regras e estratégias do xadrez não 
serão redutíveis ao marfim se as peças forem desse material, 
tampouco ao plástico se elas forem de plástico e assim por diante.   

Imagine agora uma analogia entre jogo de xadrez e a 
mente. A proposta do funcionalista é que a mente não se reduz ao 
cérebro, da mesma maneira que no jogo de xadrez as regras e 
estratégias não se reduzem à composição físico-química do 
tabuleiro e das peças. O cérebro é apenas um exemplo de como 
uma mente pode ser implantada em um dispositivo físico. Mas a 
mente não é o cérebro, nem se reduz a ele. Podemos agora 
perceber porque os pesquisadores da inteligência artificial 
apoiaram o funcionalismo: tratava-se de apoiar a possibilidade de 

replicação mecânica da atividade mental humana por dispositivos 
que não têm a mesma composição biológica do cérebro.  

O aspecto mais interessante do funcionalismo é a múltipla 
instanciação. De acordo com essa teoria, dois computadores podem 
diferir fisicamente um do outro, mas isso não impede que eles 
possam executar o mesmo software. Inversamente, dois 
computadores podem ser semelhantes do ponto de vista físico, mas 
isso não os impede de realizar tarefas distintas se seu software for 
diferente. A mesma analogia vale para mentes e organismos: um 
mesmo papel funcional que caracteriza um determinado estado 
mental pode se instanciar em criaturas com sistemas nervosos 
completamente diferentes. Um marciano pode ter um sistema 

nervoso completamente diferente do meu, mas se ele puder 
executar as mesmas funções que o meu, o marciano terá uma vida 

mental igual à minha. Isso é uma consequência do materialismo 
não reducionista: um tocador de CD (hardware) toca uma música 
(software); a música e o tocador de CD são coisas distintas, 
irredutíveis uma à outra, embora ambas sejam necessárias para 
que possamos ouvir uma música. Nunca poderemos descrever a 
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música produzida pelo tocador de CD por meio do estudo das 
peças que o compõem. Da mesma forma, duas crianças podem 

aprender chinês ou francês com cérebros supostamente iguais, 
bastando para isso serem educadas na China ou na França. 

O funcionalismo teve um grande triunfo nas décadas de 
1960 e 1970. Em 1975, o filósofo americano Hilary Putnam (1926-

2016) publicou o célebre artigo “Minds and Machines” [Mentes e 
Máquinas] abordando o problema das relações mente-cérebro do 
ponto de vista da inteligência artificial, baseando-se em uma 
analogia entre mentes, cérebros e computadores digitais. A ideia de 
Putnam era que o computador digital fornecia uma excelente 
analogia ou um bom modelo para concebermos a relação mente-
cérebro: de um lado, há um conjunto de regras abstratas 
(instruções) e de outro, a realização física dessas regras por meio 
dos diferentes estados da máquina. Assim, a analogia consistia 

basicamente em estabelecer uma correlação entre estados mentais 
(pensamentos) e o software (conjunto de instruções da máquina 
ou o programa do computador) de um lado, e entre estados 
cerebrais e o hardware ou os diferentes estados físicos pelos quais 
passa a máquina ao obedecer às instruções. Essa correlação 
dispensaria qualquer tipo de pressuposição metafísica para 
explicar a possibilidade de interação entre o físico e o mental.  

Os defensores do funcionalismo acreditam que a mente é 
portável, pois outros sistemas físicos, além do cérebro, podem 
servir de base física para uma mente. Nas últimas décadas, um 
novo grupo de filósofos, os transumanistas, passaram a defender 
uma versão radical da portabilidade da mente.  

O transumanismo é um movimento filosófico recente que 
defende o aperfeiçoamento da espécie humana por meio da 

engenharia genética, da robótica, da nanotecnologia e de técnicas 
para aumentar a longevidade. Alguns transumanistas acreditam 
que é possível transformar o cérebro e a mente em um software de 
computador e, em seguida, enviá-lo para a internet. Poderíamos, 
então, nos livrar de um corpo perecível que limita a duração da 
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nossa mente.  Eles afirmam que, com isso, teríamos a possibilidade 
de nos tornarmos imortais. Teríamos também a possibilidade de 

controlar o nosso tempo de vida, que deixaria de ser imprevisível. 
Prolongar a vida ou antecipar a morte seria uma decisão pessoal.  

Os transumanistas acreditam que a invenção do mundo 
virtual foi um passo decisivo nessa direção. Objetos virtuais, 

criados por computadores e exibidos na internet são visíveis, mas 
não tangíveis. A digitalização é a dissociação entre visão e tato, que 
se tornou possível pelo fato de os objetos virtuais não existirem em 
tempo real.  

No entanto, a ideia de criar duplicatas digitais de nossas 
mentes pode levar a consequências bizarras. Imagine se isso 
acontecer enquanto você ainda está vivo. Poderíamos indagar: 
onde você está? Será que sua duplicata terá uma vida 
completamente independente da sua?  E se você morrer? Voltaria 

a viver todas as vezes que esse software fosse ativado?  
O funcionalismo foi atacado por ser incapaz de responder 

ao problema dos qualia, do qual falarei com mais detalhes no 
capítulo IV. Dois sistemas podem estar em um estado idêntico, mas 
um poderá perceber algo amarelo com mais intensidade do que o 
outro. Ou seja, o funcionalismo deixa de fora os aspectos 
intrinsecamente subjetivos da experiência.  

O funcionalismo também foi criticado por tentar construir 
uma teoria da mente na qual o cérebro não tem nenhuma 
participação, pois um hardware sempre pode ser substituído. A 
independência entre software e hardware leva a questionar para 
que serviria um órgão tão complexo como nosso cérebro. Será ele 

apenas um capricho da evolução? Alguns neurocientistas 
defendem a ideia de que existem características biológicas 

exclusivas do cérebro que não podem ser imitadas por uma 
máquina. No caso das redes neurais, essas características se 
tornam mais nítidas. 

Uma rede neural artificial é um dispositivo para processar 
informação baseado na imitação de partes do cérebro. Nesse 
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dispositivo, as sinapses funcionam como chaves para inibir ou 
desinibir conexões. Quando a rede recebe um determinado 

estímulo, diferentes estados podem ocorrer como consequência de 
mudanças nas conexões, variando de acordo com a interação do 
sistema com o meio ambiente e com outros estados internos. Uma 
rede neural artificial pode ser plástica como o cérebro, ou seja, 

criar e reforçar caminhos e conexões diferentes entre os neurônios 
e extinguir conexões já formadas. No entanto, um hardware de 
silício não poderia se expandir, ou seja, ele não poderia formar 
novas ramificações entre as sinapses já existentes, criando, com 
isso, caminhos neurais imprevisíveis.  

Mas, como veremos no próximo capítulo, concentrar a 
investigação da natureza da mente na neurociência também não 
conseguiu resolver alguns problemas herdados do funcionalismo, 
como a questão dos qualia. A identidade mente-cérebro ainda não 

foi demonstrada, nem pela ciência, nem pela filosofia. Ainda não 
apareceu alguém com as palavras mágicas que possam nos 
convencer de que a mente é apenas o cérebro. Ou seja, uma pessoa 
com uma lâmpada de Aladim que, ao esfregá-la, pedisse ao gênio 
para satisfazer o desejo de entender o enigma das relações entre 
mente e cérebro.  

A identidade mente-cérebro é a posição de quase todos os 
neurocientistas desde o século passado. Muitos neurocientistas e 
filósofos gostam, em seus livros, de contar longas sagas 
evolucionárias sobre como o cérebro formou suas noções 
primitivas de subjetividade e, em seguida, como a consciência e o 
eu se formaram. É preciso inventar muitas peripécias e caminhos 

sinuosos para explicar como de algo sólido como as partículas que 
compõem a matéria se chegou, após milhões de anos, a algo tão 

diáfano e etéreo como o mental. Mas, até agora, nenhuma dessas 
sagas foi suficiente para converter a maioria das pessoas ao 
materialismo.  

Uma nova aposta do materialismo, nas últimas décadas, foi 
o emergentismo. A mente é uma propriedade emergente da 
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atividade do cérebro. Uma analogia para entender como a mente 
pode emergir do cérebro vem da observação do que ocorre com a 

água.  
Sabemos que a água, se refrigerada a uma temperatura 

inferior a 0 grau centígrado, torna-se gelo. Passa do estado líquido 
para o estado sólido. As propriedades da água no estado sólido são 

diferentes das da água em estado líquido. A solidez e a 
impenetrabilidade são exemplos de propriedades que ocorrem 
quando ela se encontra em estado sólido – propriedades que não 
são comuns ao estado líquido.  Será “ser sólido” o resultado da 
alteração de cada um dos átomos da água? É bem provável que 
para produzir a solidez, cada um dos átomos da água tenha de 
sofrer uma alteração. Entretanto, “ser sólido” não parece ser uma 
propriedade que poderia ser aplicada individualmente a cada um 
dos átomos da água, pois não parece fazer sentido dizer que “um 

átomo é sólido”, embora cada um deles concorra para a produção 
da propriedade “ser sólido”. Neste sentido específico, solidez é uma 
propriedade emergente da água quando ela é transformada em 
gelo. 

A transformação da água em gelo é um fenômeno bem 
conhecido. A emergência da água pela combinação de hidrogênio e 
oxigênio também é um fenômeno químico perfeitamente 
conhecido. Mas, como a mente emerge da matéria?  

O filósofo australiano David Chalmers argumentou contra 
o materialismo emergentista. Ele afirma que a consciência 
pode emergir de uma estrutura física, como ocorreu no caso do 
cérebro humano. No entanto, não existe garantia de que qualquer 

dispositivo físico com a mesma complexidade e as mesmas 
características físicas possa sempre gerar, necessariamente, 

experiências conscientes. Em outras palavras, Chalmers sustenta 
que, no caso da água, o gelo sempre emerge, mas, no caso da 
replicação de um ser humano, não há nada que nos garanta que a 
consciência possa emergir a partir da replicação física do cérebro. 



62 | A orquestra da Mente 
 

Ou seja, nenhuma propriedade física do mundo implica na 
existência da consciência, ela é um fator suplementar. 

Há uma semelhança entre este argumento e a teoria dos 
autômatos de Descartes, que sustentava que a duplicação de 
características materiais e funcionais de um ser humano poderia 
ser condição necessária, mas não suficiente, para se replicar a vida 

mental. Um autômato pode fazer tudo o que um ser humano faz, 
mas ele não passará de uma proeza de engenharia, algo muito 
distante da imitação da atividade mental humana.  

Outra versão recente da identidade mente-cérebro é o 
materialismo eliminativo. Os materialistas eliminativos são uma 
seita que propõe uma alteração radical, não só em nossa 
terminologia psicológica habitual, mas também na nossa maneira 
de conceber os próprios fenômenos mentais. Paul e Patrícia 
Churchland, seus principais defensores, sustentam que a nossa 

concepção de senso comum dos fenômenos psicológicos constitui 
uma teoria radicalmente falsa e que será substituída por uma 
neurociência amadurecida, integrada com a física.  

O materialismo eliminativo parece ter herdado parte das 
ideias do positivismo lógico, um movimento filosófico do início do 
século XX que buscava fundamentar a ciência encontrando a base 
empírica de todos os seus enunciados. A maior dificuldade, 
apontada por um de seus defensores, Rudolf Carnap (1891-1970), 
era recuperar as bases físicas de muitos termos abstratos usados 
pela ciência. Carnap propôs que para que a psicologia se 
mantivesse nos limites da ciência seria preciso que todos os seus 
enunciados pudessem ser formulados em linguagem física. 

Certamente, esse projeto, para ser completo, teria também de 
explicar como a própria ideia de mente, central para a psicologia, 

poderia ser formulada em linguagem física. Mas parece que 
Carnap não percebeu que é preciso um eu, ou seja, pressupor a 
existência de uma mente para que seja possível enunciar essa 
proposição sobre a psicologia. Dessa forma, a proposta de Carnap 
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pode levar a uma autocontradição, pois a mente que pode formulá-
la é a mesma que ele visava banir da psicologia.  

Nessa linha de raciocínio, podemos afirmar que o 
materialismo eliminativo pode se tornar uma teoria que se 
autodestrói. Atribuímos às proposições valores de verdade. Quando 
enunciamos a proposição 2+2=4 sabemos que ela é verdadeira. 

Quando formulo a proposição “O sol está brilhando lá fora”, ela 
pode ser verdadeira ou falsa, a depender do dia em que a formulei. 
Ou seja, proposições têm um valor de verdade, pois elas podem ser 
verdadeiras ou falsas. 

No entanto, se as proposições forem reduzidas a estados 
cerebrais, será que faria sentido afirmar que existem neurônios 
verdadeiros ou neurônios falsos? Não existem objetos verdadeiros 
ou falsos. Só podemos atribuir valores de verdade a proposições 
sobre eles. Se fosse possível assimilar as proposições a seus 

correlatos cerebrais elas desapareceriam. Como as teorias 
científicas são um conjunto de proposições interligadas, tampouco 
seria possível fazer ciência. Ou seja, para fazer ciência é preciso que 
o valor de verdade das proposições seja atribuído 
independentemente de sua base cerebral, o que também pressupõe 
que exista uma mente capaz de enuncia-las. A neurociência não é 
uma exceção.  

Nesse sentido, o materialismo eliminativo caminha na 
direção de suprimir as proposições e quem as enuncia, o que torna 
impossível formular qualquer tipo de ciência, incluindo a 
neurociência, na qual ele se baseia. Em outras palavras, o 
materialismo eliminativo é autofágico, pois sua realização leva à 

sua supressão. 
Um prolongamento do materialismo eliminativo é a 

doutrina do neurônio. Esse termo, criado pelos filósofos da 
neurociência Ian Gold e Daniel Stoljar, se refere a uma posição 
materialista radical defendida por alguns neurocientistas. A 
doutrina do neurônio sustenta que a neurofisiologia é completa e, 
no futuro, substituirá a psicologia. Os defensores da doutrina do 
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neurônio afirmam que é mais importante investigar como o 
sistema nervoso produz o comportamento do que descrever e 

analisar seu papel nas condições ambientais nas quais ele ocorre. 
Por isso, a psicologia se tornará, em breve, um ramo da 
neurofisiologia que explicará o funcionamento mental e, 
progressivamente, dispensará o uso de termos psicológicos. A 

neurofisiologia será uma espécie de teoria de tudo que, para 
explicar o comportamento, não precisa recorrer nem ao meio 
ambiente nem às outras ciências. 

A doutrina do neurônio se apoia, principalmente, na 
investigação das relações entre padrões de comportamento 
patológicos e anomalias no cérebro. Recentemente, o 
neurocientista americano David Eagleman relatou, em seu livro 
Incógnito (2011), o caso de Charles Whitman, um jovem estudante 
da Universidade do Texas, que, em 1966, subiu em uma torre, 

matou 13 pessoas, feriu outras 33 e, em seguida, suicidou-se. 
Quando seu cérebro foi examinado, foi achado um tumor 
(glioblastoma) que comprimia uma área chamada amígdala, 
responsável pelo controle da agressividade.  

Outros estudos conseguiram correlacionar a presença de 
anomalias cerebrais com o comportamento de pessoas que são 
chamadas de acumuladores obsessivos. Essas pessoas são 
incapazes de se desfazer de qualquer objeto, até mesmo do que é 
descartado diariamente, como jornais, revistas, garrafas, 
embalagens de alimentos, etc. Por isso, a casa dos acumuladores 
obsessivos é, quase sempre, um imenso e caótico depósito de 
objetos desnecessários. 

A doutrina do neurônio não acrescenta muito ao que os 
materialistas eliminativos e os teóricos da identidade entre mente e 

cérebro propõem. Ela apenas radicaliza essas posições, o que leva a 
uma espécie de biologismo. A genética comportamental e a biologia 
molecular são essenciais para a doutrina do neurônio, e delas se 
esperam não apenas a explicação do comportamento como, no 
futuro, dos sentimentos morais e da estrutura das instituições 
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sociais humanas. Uma comparação entre a organização das nossas 
sociedades e a de outros animais, como formigas, peixes e 

macacos, é o caminho para explicar fenômenos sociais como a 
agressividade, a violência e os rituais de acasalamento que ocorrem 
nos grupos humanos.  

A identidade entre mente e cérebro tem sido, até agora, 

uma hipótese extremamente útil para o desenvolvimento da 
neurociência e da biopsiquiatria. Embora nunca tenha sido 
demonstrada, acabou se tornando uma das conjecturas científicas mais 

fecundas do século XX. A neurociência fez grandes progressos e, 
paralelamente, foi possível desenvolver medicamentos para aliviar 
os sintomas de vários transtornos psíquicos. O controle químico da 
angústia, da ansiedade e do pânico se tornou, nas últimas décadas, 
uma das prioridades das sociedades contemporâneas.  

Nos anos 1990, a década do cérebro, a biopsiquiatria 

influenciou profundamente a filosofia da mente. Os filósofos da 
mente passaram a enfrentar um novo cenário. São os anos da 
depressão, do PROZAC e da neuroimagem. A neurociência 
monopolizou as investigações sobre o funcionamento da mente. 
Dessa vez, porém, havia um novo desafio para a filosofia da mente: 
a consciência. 

Os anos 1990 assistiram a uma grande proliferação de 
livros, artigos, congressos e simpósios sobre consciência. Filósofos-
cientistas e cientistas filósofos como Daniel Dennett, David 
Chalmers, Gerald Edelman, Roger Penrose, Bernard Baars e 
dezenas de outros propuseram diversas hipóteses e modelos para 
tentar compreender a natureza da experiência consciente.  O 

problema mente-cérebro vai se tornando o problema mente-
cérebro-consciência. 

As técnicas de neuroimagem que surgiram na metade da 
década de 1990 modificaram, dramaticamente, a possibilidade de 
estudar os fenômenos mentais. Essas novas técnicas trouxeram a 
consciência de volta para o centro das investigações após várias 
décadas nas quais a psicologia se concentrou no inconsciente e no 
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comportamento. A psicanálise e o behaviorismo tinham, 
praticamente, eliminado a consciência da agenda das investigações 

psicológicas.  
O behaviorismo apostou na possibilidade de reduzir a 

psicologia à análise do comportamento. Os vários tipos de 
behaviorismo barravam o estudo da consciência, pois não haveria 

como abordá-la respeitando as regras do método científico. A 
explicação do comportamento deveria dar conta de tudo e estados 
mentais não passavam de comportamentos encobertos que 
ocorriam no cérebro. A psicanálise considerava a consciência 
apenas uma pequena parte da vida mental, algo que, como 
afirmava o filósofo francês Henri Bergson (1859-1941), seria 
comparável, proporcionalmente, à espuma da água do mar na 
praia com o oceano que a produziu. 

 O materialismo dos neurocientistas está próximo das 

teorias da identidade da “escola australiana” dos anos 1950 e do 
materialismo eliminativo. Ele toma como ponto de partida que o 
problema mente-cérebro não é um problema filosófico, mas uma 
questão que poderia ser resolvida pela ciência. Por isso, para a 
maioria dos filósofos da mente do final do século XX, o 
materialismo não era a opção por uma posição filosófica ou 
metafísica, mas, simplesmente, a possibilidade de estender o 
método científico para explicar um fenômeno da natureza.  

Uma obra que se tornou um emblema do materialismo dos 
neurocientistas no fim do século XX foi A Hipótese assombrosa, 
publicada em 1994 por Francis Crick (1916-2004), um dos biólogos 
que descobriu o DNA e ganhou um prêmio Nobel. A hipótese 

assombrosa afirma que nossas alegrias e mágoas, nossas memórias 
e ambições, nosso sentimento de identidade pessoal e nosso livre-

arbítrio nada mais são do que o comportamento dos neurônios no 
cérebro. Embora nunca tenha sido enunciada explicitamente antes 
de Crick, essa hipótese nada tinha de assombrosa para os 
neurocientistas. 
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 Nas últimas décadas, a neurociência, sempre contando 
com a mídia, vem tentando nos convencer de que, em breve, a 

ciência será capaz de explicar todos os fenômenos mentais. Mas há 
dificuldades filosóficas e conceituais envolvidas nesse projeto que 
não podem ser ignoradas. Não sabemos o que é o pensamento e 
nem, tampouco, se a mente é apenas uma das manifestações da 

atividade do cérebro.  
Os neurocientistas afirmam que as técnicas de 

neuroimagem permitem localizar os pontos específicos nos quais 
está ocorrendo atividade mental no cérebro. Mas será que a 
neuroimagem pode, realmente, detectar a atividade mental e 
confirmar a existência de uma mente? Fenômenos mentais são 
invisíveis. Átomos também são invisíveis, embora detectáveis de 
forma indireta. Mas, serão os fenômenos mentais detectáveis?  

Só podemos enxergar coisas coloridas e, por isso, nunca 

poderemos saber qual é a cor de um átomo. Por isso, embora hoje 
em dia se saiba que eles são o material indestrutível do qual é feita 
toda a matéria, só podemos tratar os átomos como abstrações. Mas 
será que poderíamos fazer o mesmo no caso dos fenômenos 
mentais? A dificuldade está no fato de que, contrariamente ao caso 
dos átomos, não sabemos se realmente existem fenômenos 
mentais.  

Quais as evidências científicas, mesmo que indiretas, que 
poderiam nos levar a inferir, com segurança, que algo ou alguém 
possui uma mente? Será a modificação momentânea do cérebro 
detectada pelas neuroimagens evidência suficiente para concluir 
que é o cérebro que produz a mente? Não sabemos se essas 

modificações são produzidas pelo cérebro ou se ele é apenas o 
hospedeiro de algum tipo de atividade que se manifesta através 

dele. Também não sabemos se as neuroimagens são resultado da 
atividade do cérebro ou da atividade de uma mente que as 
interpreta. 

A neurociência é a grande aposta para reinserir a mente na 
visão científica do mundo. Os neurocientistas têm buscado, 
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incessantemente, reduzir fenômenos mentais a processos químicos 
do cérebro que podem ser descritos no nível molecular. 

Certamente, as explicações da neurociência são diferentes da física, 
mas não podemos esquecer que o cérebro é um sistema físico e, 
por isso, o que ocorre nele não pode contradizer o que a física 
afirma sobre a natureza da matéria.  

Esses são os contornos do problema mente-cérebro, ou, 
pelo menos, sua versão no século XXI. Ele é um grande quebra-
cabeça que, até hoje, inquieta teólogos, filósofos e cientistas. De um 
lado existe algo físico, sólido e impenetrável como a matéria, e, por 
outro, algo imaterial, intocável e invisível como o mental. Ainda 
não sabemos como reconciliar mente e matéria e há quem sustente 
que isso é impossível. 

No fim do século XX, o dualismo de substâncias se tornou 
uma posição definitivamente descartada pois, ao conceber a mente 

como algo totalmente imaterial, não há a possibilidade de estudá-la 
cientificamente. Por outro lado, a posição oposta, ou seja, o 
materialismo, não conseguiu explicar a natureza da consciência e, 
por isso, ele é apenas uma aposta no futuro da ciência. Para os 
funcionalistas, o pensamento é o resultado da atividade de uma 
máquina lógica abstrata que, pela possibilidade de ser construída 
com vários tipos de materiais, executa um software que transcende 
os cérebros biológicos individuais. O cérebro se torna algo 
dispensável para explicar a natureza da mente, o que, certamente, 
soa como algo contra intuitivo. Por conceber a mente como um 
software, o funcionalismo tampouco pode explicar a natureza dos 
qualia.  

Como afirmei na introdução, os filósofos da mente 
parecem cegos lavando um elefante. Quem lava a cauda descreve o 

elefante de uma maneira diferente de quem lava a tromba. 
Contudo, a filosofia da mente deixou como herança uma diferença 
fundamental em relação ao modo tradicional de filosofar. A 
filosofia não pode mais ser feita inteiramente a priori, pois ela 
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precisa contar com dados de várias ciências, sobretudo da ciência 
da computação e da neurociência.  

A filosofia da mente se tornou uma investigação impura na 
qual a neurociência tem, cada vez mais, uma posição destacada e 
concentra a maioria das apostas na possibilidade de resolver o 
problema mente-cérebro e esclarecer a natureza da consciência. No 

entanto, creio que a neurociência enfrenta dificuldades filosóficas e 
metodológicas que podem comprometer a realização dessa tarefa. 
Examino algumas delas no próximo capítulo.   

Para tentar resolver o problema mente-cérebro busco 
alternativas na física, embora, desde o século XVII, ela tenha se 
tornado inóspita em relação a qualquer fenômeno subjetivo, o que 
a levou, inicialmente, a excluir o mental da paisagem científica do 
mundo. No século XX, a mecânica quântica precisou, nas suas 
explicações, introduzir a observação consciente para que os 

múltiplos estados possíveis do mundo dessem origem à realidade e 
o mundo físico não permanecesse apenas um leque de 
possibilidades sobrepostas. No entanto, isso não parece ter 
eliminado o hiato entre mente, matéria e consciência.   

Não temos um modelo para representar o mental, um 
modelo que não nos obrigue a considerá-lo algum tipo de fantasma 
intangível. A razão para isso é que muitos filósofos da mente se 
utilizam de uma noção obsoleta de matéria quando discutem o 
problema mente-cérebro. Por muitos anos, os filósofos da mente 
estiveram tentando reduzir o mental a algo sólido, a partir de uma 
concepção da matéria como um agregado de partículas e, com isso, 
tornando o problema mente-cérebro intratável. A concepção 

tradicional de matéria como corpúsculo é irreconciliável com 
nossas ideias intuitivas de mente, pois não há como construir um 

modelo que permita passar de partículas para estados mentais.  
A imagem de matéria que ainda perdura é uma herança de 

um curto período da história da física, do século XVII ao século XX, 
de Galileu a Einstein. Nesse período da história da física, a imagem 
científica do mundo não era distante da representação fornecida 
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pelo senso comum, baseada na visão e no tato. Como propôs o 
gramático inglês Samuel Johnson (1709-1784), chutar uma pedra 

era mais do que suficiente para provar que a matéria existe 
independentemente de nós e que a impenetrabilidade era uma de 
suas propriedades fundamentais.  

No entanto, a partir da década de 1980, a noção de matéria 

passou por transformações radicais que levaram à formulação da 
teoria das cordas. A hipótese que defendo neste livro é que as 
ideias centrais da teoria das cordas podem ser utilizadas como uma 
metáfora adequada para mostrar que não há diferença radical 
entre matéria e pensamento ou que, pelo menos, o mental não é 
necessariamente incompatível com o mundo físico. Mas, para isso, 
é preciso abandonar a noção de matéria herdada da física clássica.   

Proponho, como alternativa para conceber as ideias de 
mente e matéria, um modelo que não se baseia somente na visão e 

no tato, mas que é também sônico, musical, e, para isso, tomo 
como ponto de partida a teoria das cordas. Mas esse modelo 
somente será apresentado no capítulo VI. 



Capítulo III 

Em busca da Mente perdida 
 
 

 

 
Até que ponto devemos ao cérebro a produção de nossa 

vida mental? Serão suas características anatômicas responsáveis 
pelos nossos estados mentais? Ou será apenas sua atividade 
eletroquímica? 

Doenças como o Alzheimer nos inclinam fortemente em 
direção à ideia de que a mente é o cérebro. Nos portadores de 
Alzheimer a memória derrete e, por fim, há uma perda completa 
do eu, da identidade pessoal. Há evidências de que essa doença seja 
causada por uma degeneração cerebral progressiva que se 
manifesta na forma de vários tipos de sintomas psicológicos.  

Mas nem sempre exemplos como esse são suficientes para 

convencer a maioria das pessoas de que a mente é o cérebro. O 
Alzheimer, conhecido desde o início do século passado, é 
considerada uma doença neurológica. No entanto, sabemos que há 
vários tipos de doenças que se manifestam na forma de sintomas 
psicológicos que, no entanto, não têm uma origem neurológica. 
Transtornos mentais podem ser confundidos com transtornos 
neurológicos e vice-versa.  
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Muitos filósofos da neurociência apostam na hipótese de 
que a mente (o mundo psicológico) e o cérebro (mundo material) 

são apenas perspectivas diferentes da descrição de um mesmo 
objeto. Como mente e cérebro interagem, no futuro ficará claro 
que essas perspectivas não são opostas mas, ao contrário, são 
descrições que se complementam. Para esses filósofos da 

neurociência, processos cerebrais e mentais são distintos e não 
podem ser reduzidos um ao outro, mas será possível descobrir 
como traduzi-los, da mesma forma que aprendemos a traduzir 
línguas estrangeiras. 

A neurociência ainda engatinha. Ela não descobriu como o 
cérebro gera a mente. Não temos uma teoria do cérebro, da mesma 
forma que na física há a teoria da gravidade e a teoria da 
relatividade.  

A psicologia e a psicanálise enfrentam a mesma 

dificuldade. Um dos principais problemas com a psicanálise foi o 
fato de que muitos de seus estudiosos descontextualizaram a obra 
de Freud da cultura de sua época, que a tornou uma espécie de 
escritura sagrada, ou seja, algo fora do espaço e do tempo. A 
neurociência de Freud nunca foi atualizada e, por isso, não 
sabemos, se isso ocorresse, até que ponto os pressupostos da 
psicanálise seriam afetados. Tentativas recentes de aproximação 
entre neurociência e psicanálise como a neuropsicanálise até agora 
não foram inteiramente aceitas. 

Para enfrentar esse dilema, alguns intérpretes de Freud 
costumam dividir sua obra em duas etapas. A primeira, do Freud 
neurobiólogo, e a segunda, a do Freud como pensador da cultura. 

Contudo, essa divisão é, certamente, o reflexo da medicina 
contemporânea que herdou uma visão mecanicista do corpo que 

separa matéria e mente. A medicina privilegia a explicação 
estritamente biológica por julgar que ela está mais próxima do 
método científico e descarta o mental, principalmente pelo fato de 
ele não poder ser observado.   
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As dificuldades envolvidas na concepção mecanicista do 
corpo se tornam mais evidentes no caso da psiquiatria, que, por se 

situar na interface indefinível entre mente e cérebro, até hoje não 
pôde definir claramente seu objeto de estudo. No entanto, há uma 
crescente intolerância da biopsiquiatria em relação à psicologia e a 
psicanálise, como se ela pudesse se livrar da filosofia pois, agora, a 

neurociência teria se tornado uma fiadora inquestionável.   
Curiosamente, a intolerância da psicologia e da psicanálise 

em relação à neurociência não é recíproca. A maioria dos 
psicólogos, hoje em dia, aceita e recomenda que seus pacientes 
consultem psiquiatras e busquem alívio bioquímico para seu 
desconforto mental, embora reconhecendo que ele será sempre 
incompleto e provisório. A convivência entre a psicologia e a 
neurociência é mais fácil do que seu oposto. 

Neurocientistas mais radicais alegam que a psicologia e a 

psicanálise devem ser descartadas, pois as psicoterapias são 
demoradas, ineficientes e não seguem o método científico. Mas 
esse conflito só tem servido para expor as limitações, tanto da 
neurociência quanto da psicologia e da psicanálise. A neurociência 
sequer resvala a subjetividade. A clínica psicanalítica, por sua vez, 
não tem como abordar uma lesão cerebral. Como abordá-la se o 
déficit produzido pode impedir sua expressão em palavras ou em 
afetos?   

Nos últimos anos a neurociência inundou a mídia, 
principalmente com suas imagens coloridas do cérebro. Mas esse é 
um fenômeno recente. Observar o cérebro em funcionamento não 
era possível antes da invenção de tecnologias modernas no fim do 

século XX. A única maneira de estudar o cérebro humano era 
correlacionar disfunções cognitivas com alterações no tecido 

cerebral. Essas correlações só eram definitivamente confirmadas 
após a morte dos pacientes, quando seus cérebros podiam ser 
dissecados.  
Uma estratégia interessante foi a tentativa de descobrir se o 
cérebro de grandes gênios era diferente dos cérebros das pessoas 
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comuns. A neurociência já tentou virar e revirar cérebros de gênios 
em busca de um marcador biológico da inteligência. O caso do 

cérebro de Einstein é um dos mais conhecidos e chegou até a 
render um documentário para a televisão.  No seu livro 
Viajando com o cérebro de Einstein (2005), a jornalista Carolyn 
Abraham relata, de forma divertida, as peripécias pelas quais 

passou o cérebro de Einstein. Abraham relata, também, várias 
pesquisas realizadas com o cérebro de pessoas notáveis na ciência, 
nas artes e na política, como Lenin, Mussolini e Gauss, sempre em 
busca de algo como uma marca anatômica da genialidade. 

O cérebro de Einstein foi extraído de seu crânio logo após 
sua morte, em 1955, pelo médico patologista Thomas Harvey 
(1912-2007), do Hospital de Princeton. Ele teve em mãos, por longo 
tempo, o cérebro do criador da teoria da relatividade que, em 
seguida, permitiu o desenvolvimento da fissão nuclear e da bomba 

atômica. 
Doar um cérebro não é o mesmo que doar um rim ou um 

fígado, sobretudo para quem acredita na identidade entre cérebro e 
mente, pois, nesse caso, estaríamos também doando uma pessoa. 
Se doo o cérebro da minha avó estou, na verdade, doando minha 
avó. Que pensar então sobre o que ocorreu na Universidade da 
Pensilvânia na qual, acidentalmente, um técnico de laboratório 
deixou cair no chão o pote que continha o cérebro do grande poeta 
americano Walt Whitman? Seria isso um acidente de laboratório 
que resultou na perda de material biológico importante ou a 
segunda morte de uma pessoa, um assassinato culposo, ou seja, 
quando não há intenção de matar? 

Einstein doou seu cérebro para ser investigado, com a 
condição de que não deveria haver nenhuma publicidade sobre 

eventuais descobertas. Mas, após uma longa trajetória de 
investigações, os resultados foram desanimadores.  Detectar a 
genialidade no cérebro de Einstein parecia o mesmo que encontrar 
velocidade nas pernas de um corredor morto. 
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A curiosidade em dissecar cérebros para encontrar os 
neurônios da genialidade é antiga. Em 1926, Stalin contratou o 

neurocientista alemão Oskar Vogt (1870-1959) para estudar o 
cérebro de Lenin, que foi conservado em formaldeído e, em 
seguida, fatiado em 31 mil lâminas. Vogt afirmou ter identificado a 
origem física do brilhantismo de Lenin na grande quantidade de 

neurônios em forma de pirâmide que podiam ligar regiões 
distantes do cérebro e integrá-las em padrões intrincados. 

O estudo do cérebro de Lenin por Oscar Vogt gerou 14 
volumes de anotações. O cérebro de Stalin também foi dissecado 
após sua morte e fatiado em lâminas. No entanto, os pesquisadores 
do Instituto do Cérebro de Moscou estavam proibidos de fazer 
publicações científicas e, por isso, todos esses estudos se perderam 
após o fim da guerra fria. Infelizmente, naquela época, os 
pesquisadores russos se recusavam a se comunicar com seus 

colegas ocidentais. 
Na década de 1990, Oleg Andrianov, um dos novos 

diretores do Instituto do Cérebro de Moscou que sucedeu a Oscar 
Vogt, reexaminou os estudos sobre o cérebro de Lenin e chegou à 
conclusão que os neurônios piramidais avantajados não tinham 
qualquer relação com sua genialidade política.   

O cérebro de Mussolini também foi resgatado após sua 
morte e estudado por um neuropatologista do exército americano, 
Webb Haymaker, que procurou nele marcadores físicos de 
insanidade. Porém, nada foi descoberto e, após permanecer 
guardado por 20 anos nos arquivos militares, o cérebro de 
Mussolini foi devolvido à sua viúva.  

No século XIX, o patologista alemão Rudolf Wagner 
realizou a primeira pesquisa conhecida na Universidade de 

Göttingen, em 1860, após ter herdado o cérebro de Karl Friedrich 
Gauss, o gênio que estabeleceu as bases da matemática moderna. O 
cérebro de Gauss pesava 1.492 gramas, pouco mais do que o peso 
normal. Contudo, Wagner já tinha estudado o cérebro de outras 
cinco pessoas eminentes e concluído que nem o tamanho, nem o 
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peso ou padrão de sua superfície eram indicadores de uma mente 
brilhante. O cérebro do poeta francês Anatole France pesava 

apenas 1.072 gramas, bem abaixo do normal.  
Rudolf Wagner inspirou muitos pesquisadores a fazer 

acordos para que seus cérebros fossem removidos e estudados 
após a morte. Clubes com essa finalidade foram fundados, como a 

Sociedade de Autopsia Mutua de Paris e a Sociedade 
Antropométrica Americana. Mas os estudos realizados por essas 
associações nunca conseguiram descobrir uma relação entre 
inteligência e anatomia cerebral.  

De todas as histórias sobre remoção de cérebros após a 
morte, o caso de Einstein ainda continua sendo o mais famoso e 
controverso. Thomas Harvey, o patologista que o removeu, tinha 
pouco conhecimento de neurociência e por isso precisava que 
outros colegas o ajudassem. Mas Harvey era tão zeloso que não 

queria emprestá-lo para ninguém. Ao longo de quatro décadas, ele 
forneceu algumas lâminas do cérebro de Einstein para alguns 
neurocientistas que, no entanto, pouco se interessaram por esse 
tipo de pesquisa. Ninguém acreditava que em algum lugar 
recôndito desse cérebro estaria a chave para a genialidade. 

O cérebro de Einstein acabou se transformando em uma 
espécie de amuleto. Da mesma maneira que católicos fervorosos 
compram pequenos pedaços de madeira como se fossem lascas da 
cruz na qual Jesus Cristo padeceu, o cérebro de Einstein também 
era cobiçado como se fosse uma relíquia religiosa.  

Em 1999, pesquisadores da McMaster University, no 
Canadá, descobriram que as regiões correspondentes ao lobo 

parietal eram 15% maior em ambos os lados do cérebro de 
Einstein e sugeriram que essas diferenças anatômicas poderiam 

explicar, parcialmente, sua genialidade. Mas, se há mesmo algo 
diferente no cérebro de Einstein, o que isso prova? Seria preciso 
encontrar essa marca também em outros cérebros de pessoas 
geniais. Será que gênios matemáticos como Gauss teriam algo em 
comum com gênios musicais como Schubert e Beethoven? Não 
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teriam eles que ter cérebros diferentes cada um correspondendo a 
um tipo específico de genialidade? Afinal, o que se estava 

procurando? 
A neurociência ainda tateava muito e esse cenário só 

começou a mudar a partir da segunda metade do século XX com o 
desenvolvimento das novas tecnologias de sondagem do cérebro. A 

mais importante técnica de observação do cérebro vivo é a 
neuroimagem, que pode ser obtida pelo PET (Positron Emission 
Tomography) e pelo fMRI (Functional Magnetic Resonance 
Imaging).  

Assim, a história da neurociência pode ser dividida em 
duas etapas. O divisor de águas foi a invenção da neuroimagem na 
metade da década de 1990. Antes da invenção da neuroimagem era 
impossível observar o cérebro vivo funcionando.  

As imagens obtidas pelo PET ou pelo fMRI detectam a 

atividade neural através das variações metabólicas que ocorrem no 
cérebro. Eventos neurais aumentam o afluxo sanguíneo pela 
concentração de oxigênio ou de glicose. A partir dessas variações 
metabólicas, é possível derivar imagens da atividade do cérebro 
que são correlacionadas com comportamentos e atividades 
cognitivas. 

A PET e a fMRI ainda não atingiram a resolução espacial e 
temporal desejada pelos neurocientistas. Quando se localiza 
eventos no cérebro usando essas técnicas, ocorre a identificação de 
regiões cúbicas entre 2 e 5 milímetros, nas quais há centenas de 
milhares de células. Contudo, seu grau de especialização ou 
diferenciação pode não ser captado pela neuroimagem. A fMRI não 

permite refinar a busca por correlatos neurais específicos de 
percepções, lembranças ou intenções. Ela só nos proporciona a 

identificação de recortes amplos da atividade cerebral. 
No entanto, os neurocientistas julgam que os primeiros 

passos para explicar a natureza musical de alguns cérebros como 
os de Schubert e de Beethoven já foram dados.  Hoje em dia, por 
meio de técnicas de neuroimagem é possível detectar as áreas do 
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cérebro que identificam o tom, a harmonia, a melodia e outras 
características da música. O compasso ativa áreas no córtex frontal 

e pré-frontal. A percepção do tom ocorre no giro temporal 
superior.  

Os pesquisadores Aniruddh Patel e Robert Zatorre 
buscaram uma correlação entre a intensidade do prazer e o afluxo 

sanguíneo em áreas diferentes do córtex. O prazer musical 
estimula áreas no estriato ventral, na amígdala, no córtex orbito 
frontal e no córtex pré-frontal ventral medial. Essas áreas estão 
envolvidas na produção da dopamina e sempre são ativadas 
quando há prazer, como ocorre no caso da comida, do sexo e das 
drogas.  

Recentemente, pesquisadores do MIT localizaram, por 
meio de uma análise comparativa de centenas de neuroimagens, as 
áreas cerebrais responsáveis pela fruição da música. Mas ainda 

falta saber por que, para algumas pessoas elas são ativadas ao 
ouvir um samba e para outras a Nona Sinfonia de Beethoven. 

A resolução espacial em volume 3D do escaneamento do 
cérebro está duplicando a cada ano e, se esse ritmo for mantido, 
em breve será possível formar imagens de conexões entre 
neurônios e observá-las funcionando em tempo real. No entanto, 
os mapas do cérebro enfrentam um problema parecido com a 
indeterminação da ideia de corpo da qual falamos no capítulo 
anterior. Como definir com precisão os contornos de uma região 
do cérebro na qual ocorre um afluxo sanguíneo?  

O neurônio médio tem 100 bilhões de moléculas e 80% 
delas são água. Cada neurônio mantém cerca de 10 mil ligações 

com outras células do cérebro. Em cada neurônio as moléculas são 
substituídas 10 mil vezes durante nossa vida. Como definir 

precisamente os processos e as trocas químicas que compõem uma 
determinada área cerebral?   

Definir regiões do cérebro pela sua função pode se tornar 
uma tarefa complexa, sobretudo quando apenas evidências 
indiretas são disponíveis. Um exemplo dessa situação é a pesquisa 
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realizada por John-Dylan Haynes, que tentou localizar as áreas 
cerebrais responsáveis pela realização de operações aritméticas 

básicas como a adição e a subtração. 
Haynes mostrou para várias pessoas um cartaz com dois 

números: 
 

               35 
               12 

 
Em seguida, ele mostrou para essas pessoas outro cartaz, 

com quatro números, que correspondiam à soma dos dois 
primeiros números, à sua subtração e mais dois números 
escolhidos aleatoriamente.  

 

 
     47                      23 
 
     61                      19 
 

 
Haynes relatou que a maioria das pessoas escolheu os 

números que correspondem à adição e à subtração dos números 
apresentados no primeiro cartaz. Durante essa atividade, foi 
possível detectar, por meio de uma neuroimagem do cérebro pré-
frontal dessas pessoas algumas áreas específicas nas quais ocorria 

um aumento da atividade do cérebro. Essas áreas, afirmou Haynes, 
são responsáveis pela execução das operações aritméticas no 
cérebro.  

Contudo, até que ponto é possível sustentar essa 
afirmação? O fato de a maioria das pessoas terem escolhido os 
números que correspondem à adição e à subtração indica uma 
tendência para que essa escolha seja feita, mas não 
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necessariamente que ela tenha resultado de uma operação 
aritmética que o cérebro estaria realizando naquele momento. É 

difícil, também, mapear essa atividade no córtex pré-frontal, pois 
ele executa várias funções simultaneamente.  

Quando um neurocientista tenta determinar, por meio de 
técnicas de neuroimagem, a localização no cérebro de atividades 

cognitivas como a de realizar operações aritméticas ele pede para 
alguém realizar essas operações ao mesmo tempo que escaneia o 
cérebro dessa pessoa à procura de um lugar cintilante, produzido 
pelo afluxo de oxigênio e glicose. Se esse lugar for encontrado, o 
neurocientista terá determinado os correlatos neurais 
correspondentes à realização de operações aritméticas. 

No entanto, essa é uma explicação incompleta. Para 
completa-la seria necessário que em outro momento, quando essa 
área fosse estimulada essa pessoa começasse a fazer contas, 

independentemente de sua vontade. Uma explicação 
neurocientífica da relação entre mente e cérebro não pode ser um 
caminho de mão única. 

A grande dificuldade envolvida em encontrar o lugar de 
algumas funções cognitivas no cérebro levou alguns 
neurocientistas famosos do século passado como Wilder Penfield 
(1891-1976) e John Eccles (1903-1997) a se tornarem dualistas.  

Eccles acreditava na existência de um mundo imaterial que 
interagia com nosso cérebro. O neo-córtex do cérebro humano tem 
a capacidade de acessar esse mundo imaterial, o psychon, que seu 
amigo e colaborador, o filósofo da ciência Karl Popper (1902-1994), 
chamava de mundo III.  O cérebro abriga nossa atividade mental, 

mas as proposições da lógica, da matemática e da ciência não 
podem ser reduzidas a estados cerebrais, pois elas fazem parte do 

mundo III. Por isso, Eccles criticava a teoria da identidade mente-
cérebro e propunha um dualismo interacionista. 

Penfield ficou famoso na história da neurociência por 
descobrir os locais onde as memórias são acumuladas no córtex 
cerebral. Ele estimulou eletricamente cérebros abertos de pacientes 
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conscientes que receberam apenas anestesia local. Tocando em 
algumas áreas, ele descobriu que elas disparavam no paciente a 

lembrança de uma melodia. Tocar em outros pontos também 
evocava outras lembranças ou faziam os dedões do pé se moverem 
ou os dedos se contraírem. Com isso, Penfield confirmou a ideia de 
que funções e comportamentos estão sediados em regiões 

específicas do cérebro. 
No entanto, o próprio Penfield não acreditava que a mente 

pudesse ser inteiramente reduzida ao cérebro. Ele percebeu que os 
pacientes que moviam braços ou pernas quando seu córtex era 
estimulado não consideravam que esses movimentos ocorressem 
por sua própria iniciativa e os atribuíam ao cirurgião que tocava 
seu cérebro. Penfield procurou a região do córtex que, estimulada 
por eletrodos, provocasse no paciente a sensação de estar fazendo 
alguma coisa voluntariamente, ou seja, tomando uma decisão. Ele 

relatou que nunca foi capaz de encontrar essa região e sugeriu que 
fossem abandonadas as tentativas de localizar o raciocínio, a 
consciência e a capacidade de tomar decisões em regiões cerebrais 
específicas. 

Penfield concluiu que o eu não podia ser detectado e, por 
isso, ele poderia não estar no cérebro. Como o eu não pode ser 
detectado pela introspecção, nossa própria natureza é opaca para 
nós. Sabemos que a função da palavra eu é captar o que produz 
nossos pensamentos, mas isso não é suficiente para determinar 
sua natureza intrínseca, ou seja, se ele é algo material ou não.  

O fato de uma atividade cognitiva produzir afluxo de 
sangue e de oxigênio durante a neuroimagem não significa que ela 

seja esse fenômeno neural, mas apenas que ela causa uma 
modificação no cérebro. Certamente, esses estados mentais terão 

de ser algo material para terem poder causal, mas isso tampouco 
significa que eles sejam um produto do cérebro. Em outras 
palavras, não sabemos se essas modificações são produzidas pelo 
cérebro ou se ele é apenas o hospedeiro de algum tipo de atividade 
que se manifesta através dele. Talvez as mentes apenas atravessem 
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o cérebro, da mesma maneira que a eletricidade viaja por um fio de 
cobre e, provavelmente, o local onde ocorrem essas atividades não 

é inteiramente determinante de sua natureza. Também não 
sabemos se as neuroimagens são resultado da atividade do cérebro 
ou da atividade de uma mente que as examina. 

William James (1842-1910), um dos fundadores da 

psicologia americana e também um filósofo que exerceu profunda 
influência na filosofia da mente contemporânea, sustentou que o 
cérebro é apenas o transmissor do pensamento. O cérebro 
funcionaria como um receptor de televisão que processa 
informação e a transmite na forma de sons e imagens. O cérebro é 
o palco da mente, mas é sempre um palco passageiro, que se 
rearticula a cada segundo, pois estados mentais são tão fugazes 
quanto ondas que vibram ao longo de uma corda. A mente 
acontece no cérebro.  

Como um vidro colorido, um prisma ou uma lente 
refratora, o cérebro transmite o mental. James também se refere 
ao Fédon de Platão, no qual ele identifica a origem dessa concepção 
que, no século XX, também foi defendida pelo filósofo francês 
Henri Bergson e pelo escritor Aldous Huxley (1894-1963). 

A posição que defendo é próxima à de James. Penso que o 
mental acontece no cérebro e que ele é constituído pelo mesmo 
tipo de matéria que compõe o universo. Mas não acredito em 
nenhum tipo de panpsiquismo, ou seja, a ideia de que toda matéria 
do universo é dotada de uma mente. O material que a produz está 
espalhado por outras partes do universo. No entanto, isso não 
significa afirmar que a matéria precisa ter propriedades mentais 

desde o Big Bang para produzir o mental. O universo contribui 
para a formação da mente, mas isso é muito diferente de afirmar 

que a matéria tem propriedades mentais e que, por isso, a mente 
estava presente desde o início do universo. Para que a mente seja 
produzida, é necessário um cérebro tão complexo como o nosso. 
Sem cérebro não há mente, ou, como afirma Símias no Fédon, sem 
harpa não há música.  
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Quando a música cessa, a mente também cessa. O mental é 
indestrutível, mas sua organização como um eu desaparece com o 

fim do corpo. A identidade pessoal não subsiste após a morte e, por 
isso, não existe imortalidade. Somos limitados pelo tempo que 
dura nosso cérebro. Sem a organização do cérebro, a mente 
desaparece. Certamente, o cérebro é parte da história de como a 

mente se origina da matéria. Mas não toda a história, como 
sugerem alguns neurocientistas. Da mesma forma que rejeito o 
panpsiquismo rejeito, também, o materialismo reducionista dos 
neurocientistas. 

A neurociência ainda tem um longo caminho para 
percorrer. Neurocientistas influentes no século XX como Eric 
Kandel e Larry Squire admitem que ainda sabemos muito pouco 
sobre o funcionamento do cérebro. Uma das últimas descobertas 
da neurociência é que temos um cérebro intestinal, o sistema 

nervoso entérico, com quase 100 milhões de células semelhantes 
ao neurônio, capazes de processar todos os tipos de 
neurotransmissores. Alguns neurocientistas suspeitam que 
pesquisar o cérebro entérico pode ser o caminho para desenvolver 
novas medicações para doenças  neurológicas  como o Alzheimer e 
o Parkinson. Qual será a função desse cérebro no intestino? E 
como suas funções se integram com o restante do sistema 
nervoso? 





Capítulo IV 

Subjetividade e Consciência 
 

 
 

 
A subjetividade é nossa morada, o lugar cercado por 

fronteiras imaginárias que formam o perímetro de nosso eu. Nossa 
casa é formada pelo nosso microcosmo, nosso Umwelt, a 
perspectiva de mundo peculiar da nossa espécie. Como somos 
chauvinistas, supomos que nosso microcosmo é o macrocosmo no 
qual outras espécies também compartilhariam nossa perspectiva 
peculiar de mundo. Mas isso pode ser ilusório. Cada animal recorta 
a realidade de sua maneira e é uma ilusão achar que existe um 
mundo comum no qual se situariam todos os seres vivos. Estamos 
todos juntos e sozinhos em algo que, remotamente, poderíamos 
chamar de universo.  

O filósofo alemão Arthur Schopenhauer (1788-1860) 
comparou nossa percepção do mundo ao conceito indiano de 
Maya. Existe uma interpretação equivocada deste termo, segundo 
a qual o mundo seria uma ilusão. Maya quer dizer ponto de vista, a 
percepção parcial do mundo que nos é dada pelas sensações. 
Frequentemente esquecemos que nossa percepção do mundo é 
sempre fragmentada e pensamos que a realidade que nos cerca é 
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inteiramente independente de nós. Não temos acesso ao mundo tal 
como ele é, mas apenas a uma versão dele, formatada pelo nosso 

Umwelt. 
Os filósofos da mente que criticam o fisicalismo 

consideram nosso eu uma fortaleza intransponível para a ciência. 
O modo como eu percebo as cores, a intensidade dos cheiros à 

minha volta, as dores que posso sentir em meu corpo, todos esses 
são estados intrinsecamente subjetivos ou qualia. Como posso 
saber se, quando digo que a parede é amarela, se esse amarelo é 
mais intenso para mim ou para você? Ou se minha dor de cabeça é 
pior do que a sua? Os qualia são a marca inegável da presença de 
uma subjetividade, de um eu que percebe o mundo a partir de uma 
perspectiva única, do Maya exclusivo de cada um.  

Por exemplo, se mordo uma barra de chocolate e sinto um 
sabor próximo do amargo, nada pode me garantir que meu amigo, 

que morde a mesma barra, sentirá o mesmo sabor que eu. 
Podemos ambos usar a mesma palavra “amargo”, mas não tenho 
como saber se o que ele chama de “amargo” corresponde ao 
mesmo sabor para mim.  

Como não há símbolos para exprimir essas diferenças 
subjetivas com exatidão, podemos afirmar que os qualia são 
inefáveis, inexprimíveis. Eles escapam daquilo que nossa 
linguagem pode expressar. Essa marca inefável dos qualia levou 
muitos filósofos da mente a aproximá-los da consciência, pois, da 
mesma maneira que os qualia ela é também inexprimível. Só eu 
posso saber que sou consciente. Presumo que as outras pessoas 
também sejam conscientes, mas não há nenhuma evidência ou 

teste que me garanta isso.     
Os defensores da existência dos qualia sustentam, como 

uma consequência de seu ponto de vista, que a subjetividade é 
intransferível. Não se trata apenas de dizer que nunca saberei se o 
mesmo chocolate é mais amargo para meu amigo como, também, 
de afirmar que nunca poderei saber como é estar na pele dele. O 
filósofo americano Thomas Nagel, que mencionei no capítulo I, 



João de Fernandes Teixeira | 87 
 

elaborou um experimento mental específico para sustentar esta 
ideia. Nunca poderei saber o que é ser como um morcego, como é 

estar na subjetividade dele e viver no mundo ou no Umwelt dele, 
no qual praticamente não há visão e a orientação espacial é feita 
por um sistema de radares sonoros. Não tenho como experimentar 
o mundo a não ser na sua versão humana e talvez o privilégio de se 

colocar na perspectiva de outras espécies esteja reservado somente 
para criaturas especiais, os xamãs.  

A existência dos qualia é, frequentemente, utilizada como 
uma refutação do fisicalismo. O problema é que um mesmo estado 
físico ou cerebral pode corresponder a uma sensação vivida de 
forma mais intensa por algumas pessoas do que por outras. A 
expressão dessa intensidade escapa da linguagem, o que corrói a 
possibilidade de construirmos uma descrição objetiva, ou seja, 
científica, de grande parte da nossa vida mental. 

A neurociência não pode nos fornecer conhecimento sobre 
experiências subjetivas. Imagine ter um cerebroscópio que possa 
localizar as áreas cerebrais de uma pessoa X que são ativadas 
quando ela percebe um objeto verde. A questão é saber por que 
essa área cerebral, quando estimulada, produz essa experiência, ou 
seja, a de perceber um objeto verde. Por mais que examinemos o 
cérebro de X, não encontraremos nele nada que indique porque a 
experiência específica de ver algo verde ocorreu.  

Certamente, se perguntarmos a X que cor ela está 
percebendo, poderemos estabelecer uma conexão entre essa 
experiência e a ativação de uma determinada área cerebral. No 
entanto, isso não significa descrever uma experiência em termos 

exclusivamente físicos. De uma descrição completa de tudo o que 
ocorre no cérebro de X não seria possível deduzir o que é a 

experiência de perceber algo verde para ela. Ou seja, sem um 
conhecimento prévio da experiência de perceber algo verde não 
seria possível correlacionar os estados cerebrais de X com essa 
experiência específica. Por isso, tampouco podemos saber se outra 
pessoa, na qual ocorram esses mesmos estados cerebrais, também 
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teria a experiência de perceber algo verde. Tampouco sabemos se o 
verde que X relata perceber é o mesmo do experimentador que, 

com o cerebroscópio, busca associar a experiência de X com a 
ativação de alguma região de seu cérebro.  

Definir alguns qualia parece ter sido um desafio não 
somente para filósofos como também para artistas e escritores. 

Imagine a descrição do sabor das ostras que o escritor americano 
Ernst Hemingway (1899-1961) apresenta na sua novela Paris é 
uma festa (1964). Ele tenta descrevê-las como algo com forte sabor 
de água do mar e um leve traço metálico que o vinho branco e 
fresco ia neutralizando para lhes deixar somente o gosto próprio 
da sua massa suculenta. Será esse o gosto típico das ostras? Parece 
que a linguagem nunca consegue capturar a peculiaridade dos 
qualia... 

O modo como descrevemos os vinhos é um bom exemplo 

de como é difícil usar a linguagem para expressar os qualia. 
Imagine abrir um merlot terroir e, após prová-lo, dizer: “está cru”. 
É muito comum usar essa expressão ao falar de um vinho, mas o 
que queremos dizer, exatamente, com isso? Talvez estejamos nos 
referindo a um gosto mais acidulado ou, talvez, a algum tom de 
tanino que chega à nossa língua. Contudo, há vinhos que têm um 
sabor forte de tanino, como o clássico uruguaio tannat, que nunca 
afirmaríamos estar cru. Uma massa pode estar mais crua ou 
cozida, mas afirmar isso de um vinho soa um pouco estranho. Será 
que alguém já provou um mesmo vinho de uma mesma safra 
alguns anos depois para verificar se ele estava mesmo cru?  

Usamos as palavras de uma maneira muito peculiar. Não 

pedimos, em um restaurante, carne “mais crua”, mas, 
“malpassada”. Será isso apenas uma metáfora? Dizemos que uma 

massa está “mais leve” ou “mais pesada”, mas o que isso 
significará exatamente? Por que não pedir uma massa com mais 
farinha ou com menos farinha? 

Mais incômodo ainda é tentar comprar uma garrafa de 
vinho pela internet. Temos de fazer um grande esforço para ler a 
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descrição do vinho, mas, mesmo assim, dificilmente saberemos se 
ele vai agradar. Encontramos aqui a barreira da linguagem e sua 

natural incapacidade de descrever qualia ou sabores específicos. Só 
nos resta arriscar e em seguida provar o vinho. Nesse meio tempo, 
topamos com descrições muito peculiares como “frutado”, “com 
sabor amadeirado” ou “com tons melancólicos de avelã”.  O que 

significará exatamente “frutado”? Se isso significa uma referência 
ao gosto originário da uva, então, todos os vinhos são frutados e 
isso não serviria para especificar nenhuma diferença. O mais 
curioso, no entanto, é que sabemos vagamente o que está sendo 
dito quando topamos com a palavra “frutado” no rótulo.  

O “amadeirado” também é curioso. Será que já provamos o 
gosto da madeira nas nossas línguas? Se isso é uma metáfora, não 
sabemos bem do que, pois, provavelmente, nunca tivemos esse 
tipo de experiência. Há descrições do sabor de vinhos que chegam 

a ser exóticas como “tom de rubi quase angustiante”. Não bastasse 
isso, “encorpado” também é algo que soa estranho. Afinal, que 
significa afirmar que um vinho “tem mais corpo” ou “menos 
corpo”? Será essa uma qualidade do vinho ou apenas de nosso 
modo de saboreá-lo? 

Sentir cheiros ou se queixar deles também é uma 
experiência na qual existem diferenças subjetivas ou qualia. Mas 
será que os odores têm propriedades específicas que os distinguem 
dos outros tipos de qualia? Será que eles existem 
independentemente de nós? Ou serão eles apenas o resultado da 
interação de nossos órgãos sensoriais com o ambiente? 

Sentir um cheiro de ovo podre vindo da geladeira nos faz 

tentar localizá-lo, urgentemente, para nos livrar dele. Mas, após o 
jogarmos fora, a geladeira continua com o mesmo odor 

desagradável, o que mostra que, mesmo quando a causa do cheiro 
é removida, não deixamos de senti-lo. Esse é um bom argumento 
em favor da ideia de que os odores são apenas sensações cuja 
existência independe do que as produz. No entanto, é possível 
afirmar que o odor apenas se propagou para os outros objetos que 
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estavam na geladeira, e que agora eles seriam a causa de nossa 
sensação. Mas isso não é suficiente para poder afirmar que existem 

odores independentemente de algo que os produza. O objeto que 
produz o odor apenas se tornou inespecífico, com uma localização 
espacial difusa.  

O experimento mental mais famoso sobre os qualia é o 

“argumento do conhecimento”, formulado pelo filósofo australiano 
Frank Jackson em dois artigos que se tornaram clássicos na 
filosofia da mente, “Qualia epifenomênicos” (1982) e “O que Mary 
não sabia” (1986). Esse experimento mental é muito semelhante a 
situação da pessoa X que enxerga algo verde, e difere apenas pelo 
fato de que Jackson não utiliza um cerebroscópio. 

Jackson conta a história de Mary, uma renomada 
neurocientista do século XXIII. Mary sabia tudo sobre o cérebro 
humano. Ela tinha se especializado em neurofisiologia da visão. 

Mas havia algo muito peculiar acerca de Mary: ela não enxergava 
nada colorido, pois seu cérebro tinha um defeito de nascença. Ela 
vivia em um mundo branco e preto e tudo o que sabia acerca de 
cores era por meio dos livros de neurociência. Mary sabia, por 
exemplo, que alguém enxergava algo azul através da detecção da 
frequência de onda da cor azul, do modo como elas incidem na 
retina e como esse tipo de estímulo modifica algumas regiões do 
cérebro.  

Um dia aconteceu um fato inesperado: Mary foi submetida 
a uma neurocirurgia para se recuperar desse defeito de nascença. 
A cirurgia foi um sucesso e, assim que ela acordou, um tomate 
vermelho foi colocado na sua frente. Era a primeira vez que Mary 

via algo vermelho. Em outras palavras, era a primeira vez que ela 
tinha uma experiência do vermelho. 

Algo de novo foi acrescentado ao seu repertório de 
conhecimentos, algo que não poderia ter sido previsto a partir de 
todo conhecimento que ela tinha acerca do cérebro e da visão 
humana. Assim sendo, a informação que podemos ter sobre o 
mundo físico, a informação que nos é dada pela ciência, é sempre 
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incompleta. Ela deixa de fora um aspecto subjetivo importante da 
experiência que não pode ser reduzido a nenhum tipo de estado 

físico. 
Frank Jackson, que concebeu o experimento mental com 

Mary, afirma que a percepção do vermelho é, no caso, 
conhecimento novo. A linguagem da neurociência é incapaz de 

acomodar esse estado subjetivo que Mary não conhecia antes, pois 
ele não pode ser inferido de uma descrição científica completa do 
cérebro. Não há como derivar um estado subjetivo de uma 
descrição neurofisiológica, por mais minuciosa que ela seja.  Por 
isso, o experimento com Mary é chamado de argumento do 
conhecimento. 

Pobre Mary! Nunca se escreveu tanto sobre um 
experimento mental em filosofia da mente quanto sobre esse. Não 
seria exagero afirmar que foram escritos centenas de artigos sobre 

sua triste situação.  
É possível, por exemplo, refutar a história de Mary 

argumentando que ela não aumenta seu repertório de 
conhecimentos após acordar da neurocirurgia. Pois, afinal de 
contas, não é uma das premissas do experimento que ela sabia 
tudo acerca do cérebro humano e de como ele processa as cores? É 
isso que Daniel Dennett nos diz, ou seja, que Mary não aprende 
nada novo ao sair da cirurgia, pois ela já sabia tudo, inclusive como 
seria sua experiência ao se deparar com algo vermelho. Para isso, 
Dennett elabora outra experiência de pensamento que consiste em 
imaginar que, imediatamente após a cirurgia, mostra-se para Mary 
uma banana azul. Será que ela passaria a acreditar que as bananas 

são azuis? Ou passaria ela a acreditar que o que parece azul deve 
ser chamado de amarelo? Certamente não, pois ela já tinha a 

informação de que as bananas não são azuis. Da mesma forma, ela 
já tinha, também, a informação de que os tomates são vermelhos e, 
por isso, se deparar com um deles não é, para ela, nenhuma 
novidade. 
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Outra maneira de atacar o argumento do conhecimento é 
criticar o modo como o experimento mental é montado. Uma de 

suas premissas fundamentais, como vimos, é que Mary saiba tudo 
sobre o cérebro e os processos físicos envolvidos na percepção das 
cores. Mas será isso possível? O que ela pode saber é dado pela 
neurociência e pela física, disciplinas que mudam no decorrer do 

tempo e que no futuro podem desenvolver conceitos que nem 
sequer podemos imaginar no presente. 

Mas esses argumentos não são muito convincentes. Eles 
parecem uma tentativa de explicar para um cego de nascença, 
através de palavras, o que é a cor vermelha de uma rosa. No seu 
livro clássico Os Problemas da Filosofia (1912), o filósofo inglês 
Bertrand Russell (1872-1970) expõe essa dificuldade com clareza. A 
luz não é apenas uma frequência de onda, mas a experiência da 
claridade. De nada adiantaria tentar explicar para um cego o que é 

a luz afirmando que ela é uma frequência de onda se ele nunca 
tiver tido a experiência da claridade.  

Na direção contrária do argumento de Russell, podemos 
imaginar uma situação na qual alguém mostre para você duas 
cartas de baralho idênticas, mas que difiram sutilmente quanto à 
intensidade de suas cores. Aponto para a primeira e digo que ela é 
amarela 32 e que a segunda é amarela 33. Meu catálogo de cores é 
muito completo, mas não acusa a existência de nada intermediário 
entre os amarelos 32 e 33.  Peço, em seguida, que você se vire de 
costas, embaralhe as cartas e me mostre uma delas. Será que você 
conseguiria identificar com certeza se ela corresponde ao amarelo 
32 ou ao amarelo 33? Certamente, a cada um dos amarelos 

corresponde uma percepção específica, ou seja, uma intensidade de 
amarelo peculiar, mas minha consciência não consegue distingui-

las, pois a diferença escapa de nossa percepção consciente. É 
possível distinguir o amarelo 32 do amarelo 33 se percebemos as 
cartas simultaneamente, mas se elas forem apresentadas em 
ocasiões diferentes, as cores se tornam indistinguíveis. Será, então, 
que existe realmente essa diferença de intensidade da percepção 
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que caracteriza os qualia se ela não pode sequer ser notada em 
meu próprio fluxo de consciência?  

Essa parece ser uma forma hábil de contornar o 
argumento do conhecimento e provar que os qualia não existem e 
que seriam apenas um pseudoproblema da filosofia da mente. Para 
filósofos como Dennett, os qualia não existem, ou se existirem, não 

são, necessariamente, incompatíveis com o fisicalismo. Ele 
argumenta que diferenças entre cores e sabores são devido a 
mudanças químicas perfeitamente controláveis nos nossos corpos. 
Por isso, os qualia não são estados de consciência inefáveis.   

Dennett cita o caso do glutamato de monossódio, uma 
substância química conhecida pelos chefs de cozinha desde o século 
XIX que apura o paladar e torna a comida mais saborosa. Dennett 
também argumenta que, se os qualia fossem experiências 
exclusivamente subjetivas, não haveria uma perda, ao longo dos 

anos da vida de uma pessoa, da intensidade dos gostos e cheiros, 
pois eles não estariam submetidos, como ocorre com todas as 
funções do corpo, a uma diminuição gradativa causada pelo 
envelhecimento. 

Contudo, não creio que o problema dos qualia possa ser 
resolvido simplesmente apostando que, no futuro, eles serão 
reduzidos a estados do nosso corpo ou a estados cerebrais. Se 
pedirmos para alguém definir a intensidade de sua dor em uma 
escala de 0 a 10, como frequentemente ocorre em hospitais, é 
possível que duas pessoas a situem no grau 6. No entanto, suas 
percepções subjetivas da dor podem ser muito diferentes e nunca 
saberemos o que o grau 6 significa para uma e para outra. 

Quantificar os qualia ou reduzi-los a estados cerebrais não parece 
ajudar muito. 

É possível que os qualia sejam inúteis do ponto de vista 
cognitivo. Um robô pode não enxergar a vermelhidão dos tomates 
mas, mesmo assim, obter as informações necessárias para 
manipulá-los de forma adequada. Os qualia talvez não remetam a 
nenhum tipo de conhecimento relevante. Nesse caso, a 
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possibilidade de saborear um bom vinho, uma boa comida ou ouvir 
uma música agradável seriam apenas um bônus que ganhamos ao 

longo dos milhares de anos de nossa história evolucionária. 
Infelizmente, não poderíamos afirmar o mesmo todas as vezes que 
sentíssemos uma dor de dente.  

O paradoxo é que, apesar de termos boas razões para 

duvidar de sua existência, não conseguimos nos livrar dos qualia. 
Eles são como as bruxas. Podemos não acreditar nelas, pero que las 
hay, las hay. Não podemos virar as costas para um problema 
filosófico simplesmente porque ele tem se mantido, até agora, 
intratável. 

Não acredito que o problema dos qualia possa ser 
inteiramente resolvido. E quanto ao experimento mental com 
Mary? Tudo o que li até hoje sobre esse experimento mental, seja a 
favor ou contra as consequências que dele são derivadas, nunca me 

convenceu. É possível que haja algo errado na maneira como ele é 
formulado.   

Um dos pressupostos de seu autor, Frank Jackson, parece 
ser uma postura realista sobre a existência das cores. Será que as 
cores existem independentemente de nós? Já no século XVII, o 
filósofo inglês John Locke (1632-1704) sustentava que as cores 
eram qualidades secundárias dos objetos. Em uma passagem do 
Ensaio sobre o Entendimento Humano (1689), ele afirmava que “o 
que eu disse acerca de cores e odores pode ser dito de gostos e sons 
e outras qualidades sensíveis, pois, seja o que for que atribuamos a 
elas, não são nada dos objetos, mas apenas poderes que produzem 
várias sensações em nós e que dependem de qualidades primárias 

como, por exemplo, volume, textura...” 
Para Locke, os qualia não são propriedades inerentes aos 

objetos, mas apenas a nossa percepção deles. Cores e odores não 
são inteiramente reais, pois dependem de nossa percepção para 
existirem. Ecos dessa ideia ressoaram até o século XX. O 
neurocientista John Eccles, de quem falamos no capítulo II também 
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afirmava que não existem cores no mundo natural, nem sons ou 
sabores. 

Imagine, agora, reescrever o experimento de Mary dessa 
perspectiva, ou seja, de que as cores não existem fora de nós. O 
vermelho não estaria no tomate, mas na cabeça de Mary.  

Nesse caso, tudo pode mudar. Se Mary sabe tudo sobre o 

cérebro, ela poderia ativar a região, que no seu córtex visual 
corresponde à percepção do vermelho. Ou seja, ela poderia 
perceber o vermelho antes de ver o tomate pela primeira vez e, 
quando o percebesse, não haveria nenhuma novidade para ela. Não 
haveria, tampouco, acréscimo de um novo conhecimento que não 
pudesse ser descrito em termos físicos. Mas será que isso 
resolveria o argumento do conhecimento? 

Curiosamente, a maioria dos argumentos e experimentos 
mentais sobre qualia se baseiam na percepção visual.  Mas, e 

quanto aos sons?  Por que não considerar, entretanto, outras 
modalidades de qualia, como os sonoros? 

Imagine, agora, reformular o experimento de Mary usando 
sons, em vez de cores. Será que, nesse caso, haveria sons novos? 
Não há dúvida de que quando os surdos de nascença recebem 
implantes cocleares, todos os sons que passam a ouvir são uma 
novidade, um conhecimento novo. Será que eles ouviriam algo 
antes de receberem os implantes se seu córtex auditivo fosse 
adequadamente estimulado? 

Uma situação semelhante à do experimento de Mary, 
construído com base em sons, é a vida de Beethoven. Ele começou 
a perder a audição a partir dos 26 anos, mas isso não o impediu de 

compor, quando totalmente surdo, a sua mais bela peça, a Nona 
Sinfonia. Beethoven nunca poderia ter sido como Mary, que sabia 

tudo sobre o cérebro. Ele não saberia, então, como estimular áreas 
precisas de seu córtex para ouvir sons específicos.  

Essa situação desafia o argumento do conhecimento, mas 
não é suficiente para refutá-lo. Beethoven não foi surdo de 
nascença e, por isso, podemos afirmar que uma correlação entre a 
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experiência sonora e as composições que ele escrevia já estava 
pressuposta. A questão seria, então, saber se ele poderia deduzir, 

inteiramente, a experiência de ouvir uma nova peça a partir da 
leitura das notas musicais que ele escreveu. Será que os arranjos 
que ele compunha a cada nova peça seriam conhecimento novo, 
caso ele voltasse a ouvir? O que aconteceria se ele pudesse ouvir 

sua Nona Sinfonia pela primeira vez? Essa é uma questão difícil, 
pois não temos como prever se uma melodia será bela sem ouvi-la.   

Imagine agora uma Mary pianista que nunca ouviu um 
som. No entanto, Mary sabe perfeitamente teoria musical e pode 
ler e escrever partituras sem nenhuma dificuldade. Será que ela 
poderia saber, apenas lendo as partituras, se uma melodia seria 
bela? Em uma situação pior do que a de Beethoven, ela não 
poderia sequer imaginar como soaria um conjunto de notas que 
nunca ouvira antes, a não ser após receber um implante coclear.  

É bem possível que Beethoven também tenha, no final de 
sua vida, enfrentado essa condição. Pessoas que ficaram surdas ou 
cegas perdem, com o passar do tempo, suas lembranças auditivas e 
visuais. A falta de estímulos externos faz com que essas lembranças 
se diluam ao longo dos anos, da mesma forma que tendemos a 
esquecer alguns eventos de nossa vida que ocorreram há algumas 
décadas. 

A situação parece ser ainda pior no caso dos robôs 
compositores, que nunca terão acesso às melodias que compõem. 
Esses robôs poderiam identificar frequências ondulatórias, mas 
viveriam em uma tristeza profunda, pois nunca poderiam saber se 
suas composições seriam belas. Ou talvez pudessem se tornar 

gênios como Beethoven, que, apesar de ter ficado surdo e não 
poder mais ouvir o que compunha, ainda assim nos deixou obras 

primas.  
No entanto, se, como Locke, supusermos que os sons não 

existem independentemente de nós, poderemos estimular as áreas 
do cérebro de Mary correspondentes aos acordes que ela escreveu 
e ela terá a capacidade de saber se uma melodia é bela.  
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Mas será que Locke tinha razão em sustentar que, além das 
cores e odores, os sons também seriam qualidades secundárias dos 

objetos e que, por isso, não existiriam independentemente de nossa 
percepção? Outro filósofo inglês, George Berkeley (1685-1753) 
afirmava que se não ouvíssemos o ruído de uma árvore tombando 
na floresta, ela não existiria para nós.  

Imagine, no entanto, que espalhássemos vários gravadores 
em diversos lugares de uma floresta e só alguns meses depois 
ouvíssemos o que eles registraram. Será que, também neste caso, 
poderíamos afirmar que os sons não existiram? Ou que eles 
passaram a existir somente depois que ouço os sons registrados 
pelos gravadores? 

Na direção contrária de Locke e de Berkeley, Descartes 
discordou dessa posição e sustentou uma teoria ondulatória do 
som, afirmando que eles eram “ondas que emanam dos objetos”. 

Nas Paixões da Alma ele defendia que “não ouvimos os objetos, 
mas alguns movimentos que vem deles” (1649). 

As duas posições parecem dividir os filósofos até hoje. Sons 
podem ser propriedades momentâneas de alguns objetos ou 
eventos que ocorrem no mundo. Podemos questionar se eles não 
seriam apenas sensações que só existem quando algo entra em 
contato com nossos tímpanos. Nesse caso, eles não existiriam 
independentemente de nós.  

Os defensores do realismo sônico, ou seja, de que sons 
existem independentemente de nós, argumentam que se os sons 
fossem meras sensações, não haveria uma coordenação no modo 
como nós os experimentamos. Ou seja, os sons não se sucederiam 

de acordo com a ordem imposta pelo mundo físico. Por exemplo, 
fazemos sempre uma associação correta entre a altura do som e 

sua localização. Se ouvimos um som baixo é porque ele está 
distante e, inversamente, se o volume é alto, é porque ele está 
perto. A sirene de um caminhão de bombeiros é mais aguda ao se 
aproximar de nós e mais grave ao se afastar. Nossos ouvidos 
captam informação auditiva correta acerca do que se passa em 
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volta de nós e um agrupamento adequado talvez não ocorresse se 
os sons fossem apenas sensações. 

Defendo o realismo sônico. Os sons não são apenas um 
produto da mente ou algo que deixaria de existir se não 
pudéssemos mais ouvi-los. Há sons que não podemos ouvir, como 
os ultrassons acima de 20.000 Hz e os infrassons abaixo de 20 Hz, 

que não podem deixar de ser considerados sons, da mesma 
maneira que o infravermelho e o ultravioleta, que embora não 
sendo observáveis a olho nu, não podem deixar de ser 
consideradas cores. Um som não precisa ser uma sensação. Há 
sons inaudíveis que não são sensações, nem apenas estados 
subjetivos como defendiam Locke e Berkeley. Eles podem, em 
alguns casos, influenciar o comportamento de certos animais 
como, por exemplo, os cães.  

Serão os tímpanos desses animais sensíveis apenas às 

frequências de ondas que chegam a eles ou aos sons produzidos 
pela interação com essas frequências específicas? Ou, em outras 
palavras, será que esses animais ouvem os sons que fazem mudar 
seu comportamento, os mesmos sons que são inaudíveis para nós? 
É possível que esses animais mudem de comportamento quando 
seus tímpanos detectam frequências de onda específicas, sem que 
elas causem nenhum tipo de som. Alternativamente, seus 
tímpanos podem transformar essas frequências específicas em 
sons e, nesse caso, a mudança de comportamento seria causada 
por sensações auditivas.  

Mas é provável que nunca tenhamos uma resposta para 
essa questão. Como não podemos descartar a segunda 

possibilidade, temos de admitir, pelo menos provisoriamente, que 
existem sons independentemente da nossa capacidade de percebê-

los. Nesse caso, os sons não seriam apenas qualidades secundárias 
produzidas pela interação de estímulos com nossos tímpanos. Ou 
seja, esses sons inaudíveis para nossos tímpanos são algo real, que 
existe independentemente do fato de produzir em nós sensações 
subjetivas. Até que seja provado que os cães não ouvem os sons 
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inaudíveis para nós, mas mudam de comportamento apenas pela 
detecção de frequências de ondas, podemos sustentar o realismo 

sônico, ou seja, que existem sons independentemente de nossa 
percepção.  

A forma primordial de um som é o ruído. Estamos 
cercados de ruídos, a maioria deles sequer notamos e, por isso, 

podemos afirmar que eles ocorrem em um nível subpessoal. 
Contudo, quando ouvimos um som, mesmo avulso, que podemos 
identificar com uma nota musical, ele produz um estado subjetivo, 
um qualia sonoro. Penso que a corda de um violino ou de uma 
harpa pode ser um modelo físico para representar qualia sonoros. 

Quando tocamos em algum ponto da corda da harpa ou do 
violino, um som sempre ocorre. Não é possível tocar em uma corda 
de violino sem que ela vibre e produza um som que identificamos 
como uma nota musical. O movimento de propagação de um som 

por uma corda de violino sempre pode ser descrito 
matematicamente, usando as séries de Fourier. 

Uma corda de violino pode conter bilhões de frequências, e 
cada uma pode ser ativada ao tocarmos em algum lugar dela. Por 
isso, podemos afirmar que, se uma determinada frequência for 
específica, o som produzido por ela irá ativar uma sensação 
específica em alguém que a ouve. O modelo da corda de violino 
permite individuar estados mentais na medida em que os 
transforma em um qualia. É nesse sentido que o modelo da 
harpa/violino aproxima algo físico de uma sensação subjetiva, ou 
seja, um qualia sonoro que será único para quem o ouve. 

A diferença é que esse qualia sonoro poderá ser 

representado, tanto matemática como musicalmente. Se o 
considerarmos um simples som, ele poderá ser descrito usando as 

séries de Fourier. Mas, se ele for identificado como uma nota 
musical avulsa ou uma nota que integra um acorde, será possível 
representá-lo em uma partitura. Temos, assim, qualia 
compartilháveis intersubjetivamente e, embora seja possível 
representar intensidades em linguagem musical, algumas 



100 | A orquestra da Mente 
 

diferenças subjetivas residuais ainda permanecerão. Um mesmo 
“dó” que está em uma partitura pode ser ouvido de maneiras 

ligeiramente diferentes por duas pessoas.   
No entanto, acredito que a linguagem musical seja a que 

mais se aproxima de representar os qualia simbolicamente. Um 
acorde nunca escrito antes será ouvido, pela primeira vez, como 

uma sensação subjetiva única, como o resultado de uma frequência 
específica gerada pela corda do violino. Nada poderia estar tão 
próximo de um qualia, pois, ao contrário das cores e odores, nada 
é indizível em linguagem musical.   

Mas será que o mesmo pode ocorrer com as imagens? 
Imagine uma tela de televisão ou o monitor de um computador. 
Cada ponto, isto é, cada pixel que forma uma imagem, tem uma 
coordenada específica. A informação que a TV recebe faz com que 
existam variações temporais na intensidade de cada pixel ao longo 

do tempo. As variações de intensidade no tempo podem ser 
traduzidas em variações nos qualia coloridos que compõem a 
imagem da mesma forma que as variações de uma harmonia no 
caso dos qualia sonoros. A variação na TV ocorre a cada 1/60 avos 
de segundo (a refresh rate ou taxa de atualização) em cada pixel e 
forma uma nova imagem, que, por ser seguida de outras produz, 
para quem a assiste, a sensação de movimento. 

O comportamento das cordas de violino sempre interessou 
os físicos e os matemáticos. Os antigos gregos já sabiam que uma 
corda vibrante poderia produzir muitos tons musicais diferentes. 
Eles perceberam também que a altura do tom é determinada pela 
frequência da vibração, que é a taxa pela qual a corda se move para 

cima e para baixo.  
Mas, o que há de tão especial com os sons? Uma nota 

musical que ouvimos é, ao mesmo tempo, um evento no mundo 
físico e um estado subjetivo. Um som não pode ser dividido, mas 
dificilmente afirmaríamos que ele não faz parte do mundo físico. 
Ou seja, o som de uma nota musical é uma entidade material, mas 
indivisível. Isso nos afasta da teoria da matéria como extensão, 
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como foi proposta por Descartes no século XVII. Contudo, uma 
nota musical não é apenas um estado subjetivo, pois ela também é 

um ruído e, como vimos, os ruídos existem na natureza. 
Não vemos os nossos pensamentos mas, certamente, 

podemos ouvi-los. A linguagem situa o pensamento em uma 
modalidade preferencialmente auditiva; ouvimos nossos 

pensamentos e os comunicamos pela linguagem. Pensar é ouvir-se, 
é o murmúrio incessante de um linguajar mudo no qual não se 
pronuncia as palavras ouvidas.  

Ouvir-se e lembrar-se são atividades erráticas, como 
mostraram os escritores James Joyce e Marcel Proust. Na sua 
novela Ulisses, Joyce narra um dia na vida de Leopold Bloom, 
reproduzindo pensamentos em um ziguezague anárquico. No 
caudaloso relato Em Busca do Tempo Perdido Proust explora a 
memória como associação por semelhança, uma busca por 

lembranças fragmentárias soterradas pelo tempo. 
Na sua obra De Anima Aristóteles escreveu que a voz é um 

som produzido por uma criatura com uma alma. Nosso 
pensamento, errático, fragmentário e intermitente é como som que 
vibra, como algo fervilhando na cabeça, uma inquietação 
implacável que, séculos mais tarde, Descartes nas suas Meditações 
Metafísicas, expressou com a célebre frase “Penso, logo existo”, que 
passou a ser conhecida na história da filosofia como o cogito. 

Mas há um salto mortal entre ouvir-se e deduzir sua 
própria existência. Talvez Descartes tenha errado ao defender que 
do cogito podemos deduzir a existência de uma mente imaterial, 
independente do corpo. Talvez ele tenha incorrido na ilusão de que 

as vozes que ouvimos confinadas ao nosso crânio não são algo, pois 
não têm peso e não poderíamos segurá-las em nossas mãos. O 

cogito não revela a existência de uma mente, mas do ouvir-se como 
dado imediato da consciência. Como afirmou o filósofo alemão 
Peter Sloterdijk (2008), o cogito não é uma descoberta filosófica, 
mas a percepção de um fenômeno psicoacústico.  
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 A audição é uma sensação primordial que antecede o 
nascimento físico de uma criança, algo que ocorre antes de ela 

poder enxergar, tatear ou sentir algum sabor. Os cérebros infantis, 
ainda no útero, recebem poucos estímulos, como o som dos 
batimentos cardíacos da mãe. O som de um coração ritmado é uma 
preparação para que a criança, após o nascimento, busque por 

padrões. É a busca por padrões e seu encontro nos movimentos 
musicais que traz uma sensação de prazer primordial recuperado 
da época intrauterina.   

A sensação de que me ouço me atinge antes da própria 
percepção de que deve haver algo que produz esse som. Por isso, a 
compreensão da natureza da mente e a elaboração de um modelo 
que busque uma conciliação do mental com o físico deve começar 
pela audição. 

Do fluxo incessante do pensamento surgem as principais 

metáforas com as quais organizamos nosso conhecimento. A 
maioria delas são metáforas espaciais, castelos de cartas 
imaginários que nunca poderão cair. Por isso, podemos “enxergar” 
soluções para um problema “com mais clareza” ou com “menos 
clareza” ou podemos afirmar que uma solução é “brilhante”. 
Podemos, também, afirmar que alguém “tem uma mente aberta” 
ou que pensa “rápido” ou “devagar”. Sobre essas metáforas 
construímos imagens mentais que, por sua vez, podem gerar 
modelos na ciência, sem os quais dificilmente o mundo seria 
inteligível para nós.  

É por isso que teorias como a mecânica quântica, que se 
afastam radicalmente das metáforas e analogias produzidas pelo 

senso comum tendem a se tornar ininteligíveis. É muito difícil 
imaginar os fenômenos que ela descreve e não foi por acaso que o 

físico americano Richard Feynman (1918-1988) afirmou, certa vez, 
que ninguém, até hoje, realmente compreendeu a mecânica 
quântica.  

Penso que os problemas da filosofia da mente permanecem 
insolúveis até hoje por razões semelhantes. A relação mente-
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cérebro e a natureza da consciência permanecem intratáveis 
porque não somos capazes de imaginar como eles poderiam ser 

resolvidos.  
Mas e se estendêssemos o modelo da corda de violino para 

compreender a natureza da matéria? Será que, nesse caso, 
poderemos acomodar os qualia na visão científica do mundo? 

Reconciliar consciência e mundo é, sem nenhuma dúvida, a 
ambição de quase todos os filósofos da mente contemporâneos, 
que veem, na explicação da natureza dos qualia um caminho para, 
futuramente, compreendermos a consciência. A reconciliação da 
consciência com o mundo físico seria, também, um passo decisivo 
para solucionar o problema mente-cérebro.  

Como estados mentais subjetivos podem se originar da 
matéria? Antes de prosseguirmos, é importante saber o que se 
entende, hoje em dia, por mundo físico. Como afirmei na 

introdução, é preciso inverter a ordem habitual da investigação em 
filosofia da mente e compreender o que é a matéria antes de 
sabermos o que significa a ideia de que a mente é algo material. 
Para saber isso, precisamos investigar as possibilidades que a física 
nos oferece hoje em dia.  

Penso que da teoria das cordas, formulada na década de 
1980, é possível derivar uma boa metáfora para incluirmos a 
mente e a consciência no mundo físico. Nessa metáfora, nossa 
subjetividade pode ser concebida como parte da imensa sinfonia 
que gera o universo. Partindo de sons e não apenas de imagens, é 
possível desenvolver um modelo físico para os qualia. Esse modelo, 
que exploro nos capítulos seguintes, é inspirado pela harpa de 

Símias do Fédon de Platão, passa pela imagem do violino e culmina 
na teoria das supercordas da física contemporânea.  





Capítulo V 

Átomos e Cordas 
 

 
 

Nos capítulos anteriores abordei a história da mente e do 
cérebro e discuti algumas dificuldades conceituais envolvidas nas 

tentativas de reduzir estados mentais a estados cerebrais. Mas será 
que essas dificuldades não estão relacionadas ao nosso conceito de 
mundo físico, ou seja, ao nosso conceito de matéria? Filósofos da 
mente contemporâneos como o australiano Daniel Stoljar e o 
argentino Mario Bunge chamaram a atenção para a importância 
dessa questão.  

Uma alternativa para essas dificuldades é o fisicalismo 
brando. Ele se baseia em uma metáfora derivada da teoria das 
cordas. O universo e a matéria são variedades de cordas 
vibratórias. A partir dessa ideia geral é possível conciliar nossa 

ideia de mente com nossa concepção do mundo físico e, com isso, 
recuperar uma visão unificada do universo. Mas antes de 
abordarmos os delineamentos do fisicalismo brando precisamos 
rever nossa concepção habitual de matéria, formada através da 
visão e do tato. 

 O que é matéria? Será que a ciência ou a filosofia podem 
nos dar uma resposta a essa questão? O filósofo francês Jacques 
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Derrida (1930-2004) a chamou de la différence (a diferença), ou 
seja, aquilo que se mantém além do pensável; essa coisa com a 

qual lidamos o tempo todo, mas que se mantém como algo 
inteiramente outro. 

Uma incursão pela história da filosofia mostra que, desde a 
antiguidade, tem sido muito difícil formular um conceito claro de 

matéria. Filósofos como Platão, Aristóteles, Descartes e Leibniz não 
conseguiram formular um conceito de matéria a não ser por 
negação, ou seja, contrapondo-a a outros conceitos para dizer o 
que ela não é.  

Platão enfatizou que o mundo material é ilusório. Seu 
famoso Mito da Caverna, no livro VII da República, é a melhor 
ilustração desse ponto de vista, ao ressaltar que a realidade só 
emerge do mundo das formas. A matéria é, dessa maneira, 
definida por oposição à realidade. O mundo material, além de 

ilusório, torna-se praticamente irrelevante. 
Para Aristóteles, os objetos são uma unidade de forma e 

matéria. Na sua Física ele afirma que a matéria “é aquilo com que 
algo é gerado e que está presente no objeto, da mesma maneira 
que o bronze de uma estátua ou a prata de um vaso”.  Mas 
podemos levantar dúvidas quanto à existência de uma teoria 
sistemática da matéria na filosofia de Aristóteles pois, para ele, o 
que distingue os objetos é a forma; a matéria é apenas uma espécie 
de preenchimento indiferenciado que não teria propriedades 
intrínsecas. Matéria é apenas khôra, ou seja, um mero recipiente, 
como se fosse uma argila sobre a qual tudo poderia ser moldado. 

Na época moderna, a situação com relação a uma definição 

do conceito de matéria não parece ter mudado muito. Como vimos 
no capítulo I, Descartes definiu a matéria como extensão; ela é a 

res extensa por oposição à res cogitans, ou a mente. Ele supunha, 
também, que matéria é sempre divisível, o que não ocorre com a 
mente.  

Essa era uma definição vaga e geral de matéria, que 
também, nesse caso, é caracterizada negativamente, ou seja, por 
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oposição à mente ou o espírito, que serviu como ponto de partida 
de toda metafísica de Descartes. Quem leu as Meditações 

Metafísicas com cuidado sabe que o mundo material só é resgatado 
no seu último capítulo, ou seja, na “Sexta Meditação”, após as 
demonstrações da existência da mente e de Deus, que pareciam ser 
prioritárias. Descartes não incluiu em sua definição de matéria a 

solidez e a impenetrabilidade, pois essas propriedades não se 
aplicariam ao espaço que, para ele, também era um tipo de 
matéria. 

Locke sustentou uma posição oposta à de Descartes. No 
capítulo “Sobre a Solidez” do seu Ensaio sobre o Entendimento 
Humano (1689), ele defendeu que as características principais da 
matéria eram a solidez e a impenetrabilidade. O grau de 
impenetrabilidade dos vários tipos de matéria variava de acordo 
com a coesão de seus elementos internos e poderia ser muito fraco, 

como no caso da água e dos gases.  
Certamente, o espaço tinha de ser excluído dessa definição. 

O espaço não poderia ser algo material, caso contrário o 
movimento dos corpos físicos não seria possível. A matéria é 
sempre resistente e, por isso, o espaço tinha de ser um vácuo 
absoluto.   

Mas, se na filosofia moderna não encontramos uma teoria 
da natureza da matéria, será que podemos esperar isso da ciência? 
Ou será que a matéria é algo cuja essência não podemos 
compreender?  

Inicialmente, a ciência moderna apresentou uma teoria 
robusta da natureza da matéria. Descartando as teorias propostas 

por Platão e Aristóteles, ela reabilitou a teoria atômica proposta 
pelo filósofo grego Demócrito (460 a.C-370 a.C). Ele propôs que a 

matéria é composta de partículas fundamentais, os átomos, que 
quando são agregados formam um objeto físico.  

Os gregos e indianos foram os primeiros a propor que a 
matéria é composta de átomos, ou seja, corpúsculos simples, 
impenetráveis e imperceptíveis. Platão combinou a ideia de 
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Empédocles (495 a.C.-430 a.C.), um filósofo que afirmava que a 
matéria é composta por quatro elementos (terra, água, ar e fogo) 

com a teoria de Demócrito. As partículas teriam o formato de 
quatro dos corpos sólidos estudados pela matemática. Os átomos 
da terra teriam a forma de cubos. Os do fogo, do ar e da água 
teriam as formas do tetraedro e do icosaedro. Mas, para Platão, o 

mundo físico não passava de uma sombra do mundo das ideias. E, 
estranhamente, ele nunca definiu o que entendia por ideia. 

No entanto, o que os gregos e indianos queriam dizer com 
sua teoria atômica parece ter sido muito diferente da interpretação 
que lhe foi atribuída séculos mais tarde pelos físicos modernos. 
Para Demócrito, os átomos, além de indivisíveis, eram invisíveis e, 
por isso, a natureza não poderia ser conhecida por nós, ou seja, ela 
sempre se manteria como algo que se situa para além do pensável, 
la différence de que nos falou Derrida séculos mais tarde. Os 

átomos poderiam, no máximo, ser imaginados, pois a matéria 
sempre se mostra divisível, mas como não há nada infinito no 
mundo físico, em algum momento essa divisão deveria acabar. 
Podemos apenas formar uma imagem de um átomo; esse seria o 
limite do nosso conhecimento sobre o mundo material.  

A ciência moderna se consolidou com a descoberta das leis 
do movimento por Galileu e Newton. Essas leis eram válidas 
universalmente e serviam tanto para explicar a força que rege a 
órbita da Lua e dos planetas quanto para a queda de uma maçã de 
um galho de árvore. A ideia de Aristóteles de que as leis do mundo 
celeste e as do terrestre são distintas foi definitivamente 
abandonada. 

Galileu e Newton reforçaram a ideia de matéria como um 
agregado de partículas, os átomos, esferas diminutas e invisíveis. 

Newton concebia a matéria como algo inteiramente passivo, sólido 
e impenetrável, que só se move quando sobre ela atuam forças 
externas. A natureza era inteiramente material e submetida às leis 
da física e isso permitiria explicar o comportamento de todos os 
objetos do mundo.  
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Como vimos no capítulo anterior, no mundo dos físicos 
modernos não era possível incluir a mente e a consciência, pois 

elas não poderiam ser descritas como objetos físicos regidos por 
leis universais. Mente e consciência também foram excluídas da 
física pelo fato de que cores, cheiros e outros tipos de experiência 
subjetiva eram apenas qualidades secundárias da matéria. E por 

isso não poderiam fazer parte de uma descrição matemática, 
inteiramente objetiva, da natureza. Essa visão do mundo físico 
gerou o problema dos qualia, que abordamos no capítulo anterior.  

Em seu livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural 
(1687), Newton estabeleceu as leis do movimento e o princípio da 
gravitação universal, a primeira descrição matemática da força 
mais conhecida da natureza. Todas as partículas do universo se 
atraem com uma força proporcional ao produto de suas massas e 
inversamente proporcional ao quadrado da distância que as 

separa. É uma lei tão precisa que até hoje é utilizada para calcular 
as trajetórias de naves espaciais e o movimento de planetas, 
cometas e até de galáxias.  

A concepção newtoniana da matéria como um agregado de 
partículas permaneceu inquestionada por muitos anos. Esse foi um 
princípio fundamental que passou a ser adotado pelos cientistas. 
De acordo com esse princípio, a vida e as características físicas e 
mentais de uma pessoa também seriam o resultado de como são 
arranjadas as partículas que compõem seu corpo. Alguns séculos 
mais tarde, surgiu a esperança de explicar o pensamento humano 
em termos de estruturas neurais que, em última análise, poderiam 
ser reduzidas a partículas fundamentais.  

Newton inaugura um novo estilo de fazer ciência. Ele se 
recusou a formular hipóteses metafísicas que explicassem a 

natureza da gravitação universal. A ciência não deve buscar uma 
explicação das causas últimas, mas apenas descrever a natureza 
com precisão por meio de leis matemáticas. O resto é tarefa para 
os metafísicos que, provavelmente, nunca chegarão a um acordo. 
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A física de Newton excluiu o homem do universo, 
tornando-o um mero espectador que apenas contemplava a 

imagem do mundo produzida pela ciência. O observador não tinha 
nenhuma participação no mundo físico descrito pela ciência, o que, 
na época, significava a possibilidade de descrever a natureza da 
forma mais objetiva possível. 

A imagem do universo proposta por Newton se 
assemelhava à de um conjunto de bolas de bilhar, sendo atraídas 
ou repelidas pela gravidade em um universo cujo palco era 
composto pelo espaço e pelo tempo. A representação imagética do 
mundo físico descrito pela ciência ainda não tinha se descolado da 
visão e do tato. A não ser no curto período que vai de Galileu a 
Einstein, nunca mais tivemos, na história da física, um momento 
no qual a ciência tornou o mundo visualmente inteligível para o 
senso comum. Séculos mais tarde, no seu manual introdutório de 

mecânica quântica, o físico britânico Paul Dirac (1902-1984) 
afirmou que a física tinha perdido a pretensão de criar uma 
imagem do mundo e que seu objetivo era apenas o de descrevê-lo 
por meio de um conjunto de leis coerentes.   

 A partir da metade do século XVIII, líquidos e gases 
também passaram a ser concebidos como imensos aglomerados de 
partículas sólidas, ou seja, moléculas e átomos. A química do século 
XIX incorporou a teoria atômica que concebia os átomos como 
minúsculas bolas sólidas que eram, para a época, as partículas 
elementares. 

Esse cenário começa a mudar ao longo do século XIX. A 
teoria dos campos eletromagnéticos, proposta em 1830, requer 

uma revisão na concepção de matéria.  
Os campos não são visíveis e não têm contornos físicos 

definidos como os objetos físicos. A ideia de campo dificulta a 
definição de matéria em termos de corpos extensos que se movem 
por meio de contato causal. Como acomodar no conceito 
tradicional de matéria entidades como ondas de rádio e raios-X? O 
conceito de energia também desafia a ideia tradicional de matéria 
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como objeto sólido e impenetrável. Os campos não se encaixavam 
nessa definição, a luz também não e tampouco algumas partículas 

elementares. 
Os primeiros 25 anos do século XX foram uma época de 

profundas revoluções na física que redefiniram completamente 
nossa concepção do mundo. Em pouco mais do que duas décadas 

foram formuladas a teoria da relatividade de Einstein e a mecânica 
quântica de Bohr, Heisenberg e Schröedinger.   

A teoria atômica da matéria só foi definitivamente aceita 
após um debate extremamente inflamado entre os físicos no fim do 
século XIX. Até 1897, acreditava-se que os átomos eram 
indivisíveis. Mas, nesse ano, o físico J.J. Thompson realizou uma 
série de experiências que comprovaram a existência do elétron. 
Desde essa época, a imagem do átomo como algo indivisível 
começou a ser modificada. 

 Pelo laboratório de J.J. Thompson, em Cambridge, 
passaram físicos brilhantes como Ernest Rutherford (1871-1937) e 
Niels Bohr (1885-1962). Nessa época, Thompson tinha acabado de 
descobrir a existência do elétron e que sua massa deveria ser muito 
menor do que a do átomo. Rutherford desenvolveu um modelo de 
átomo no qual uma nuvem de elétrons vagava em torno de um 
núcleo. Essa nuvem determinava o tamanho do átomo e o núcleo o 
mantinha estável. No entanto, cálculos posteriores mostraram que 
esse modelo de Rutherford estava incorreto.  

Bohr propôs outro modelo. Em vez de uma nuvem de 
elétrons vibrando, ele os imaginou como girando em torno do 
núcleo, da mesma forma que os planetas giram em torno do sol. A 

gravidade mantém o sistema solar estável mas, no caso do átomo, 
havia um equilíbrio entre elétrons com uma carga negativa e um 

núcleo com uma carga positiva. Mas a descoberta mais importante 
foi a de que os elétrons só podiam mudar de órbita assumindo 
cargas com uma quantidade fixa de energia, ou seja, por meio de 
saltos determinados por certas quantidades de energia bem 
definidas. Com isso, começava a mecânica quântica.  
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Até hoje foram descobertas mais de 200 partículas 
elementares e foi assim que surgiram os quarks, os glúons, os 

mésons e os neutrinos (que não têm massa). Eram tantas que o 
físico Robert Oppenheimer (1904-1967) falava, ironicamente, da 
existência de um “zoológico subatômico”. 

Na década de 1980 foi consolidada uma teoria que 

explicava como se comportam as partículas elementares e forças, 
uma teoria que foi batizada com o nome de modelo-padrão da 
física de partículas. Esse modelo, baseado na mecânica quântica, 
organizou todas as descobertas feitas no campo da física de 
partículas. Ele unifica todo o conhecimento atual dos componentes 
da matéria e das forças que interagem entre si e explica como os 
prótons e nêutrons são formados de quarks, que são unidos por 
glúons. Uma única descoberta que faltava para completar o 
modelo, o bóson de Higgs, foi confirmada em 2013.  

A mecânica quântica nos afastou, decisivamente, de uma 
concepção de mundo baseada na visão e no tato. O conceito central 
da mecânica quântica, a onda de probabilidade, comandada por 
uma equação descoberta em meados dos anos 1920 por Erwin 
Schröedinger (1887-1961), é completamente inobservável. A teoria 
quântica se refere a objetos que estão longe de serem acessíveis 
como as mesas e cadeiras que nos cercam. É uma teoria fora dos 
limites da experiência direta, pois invoca elementos ocultos e 
inacessíveis. Ela foi aceita porque suas previsões sempre foram 
confirmadas. A física como imagem do mundo desaparecera. 

Outra modificação radical imposta pela mecânica quântica 
foi a necessidade de abandonar o determinismo. O princípio da 

indeterminação, formulado por Werner Heisenberg  modificou 
radicalmente nossa concepção da natureza.   

Heisenberg não teve muita sorte quando era estudante e 
sua tese de doutorado quase foi reprovada, não fosse a intervenção 
de seu orientador no dia da defesa. Heisenberg só foi reconhecido 
pela comunidade científica após a publicação do artigo no qual ele 
formulou o princípio da indeterminação.  
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O princípio da indeterminação de Heisenberg diz que é 
impossível medir a posição e a velocidade de uma partícula ao 

mesmo tempo. Quanto mais precisamente soubermos sua posição, 
mais imprecisa será a medida da velocidade. O ato de observar 
muda a coisa observada. 

Imagine que você está vendado em um quarto escuro. Há 

um elefante andando nesse quarto e você quer saber onde ele está 
e, para isso, você joga bolas de pingue-pongue nele. Você poderá 
saber onde ele está, para onde ele está indo e em qual velocidade. 

Mas imagine agora que você, na mesma situação, quer saber a 
posição e a velocidade de um aviãozinho de papel. Ao jogar muitas 
bolas de pingue-pongue nele, você poderá saber onde ele está, mas 
não exatamente sua velocidade e para onde ele está indo. As bolas 
de pingue-pongue afetam sua velocidade e direção. Por outro lado, 
se você jogar poucas bolas de pingue-pongue, poderá saber sua 

velocidade e direção, mas não sua localização. Não se pode, nesse 
caso, saber localização e velocidade ao mesmo tempo. 

O mesmo ocorre no mundo subatômico. Quando se lida 
com algo tão pequeno quanto um fóton, percebe-se a ocorrência do 
princípio de indeterminação. Para saber onde um elétron está é 
preciso jogar outro fóton nele. Isso muda sua posição e altera sua 
velocidade. Ou, como no caso do aviãozinho, podemos bombardear 
um elétron com vários fótons e ter uma medida precisa de sua 
direção e velocidade. Mas, nesse caso, perde-se a medida precisa de 
sua localização.  

Heisenberg quantificou essa relação e demonstrou que a 
precisão de localização é inversamente proporcional à velocidade – 

um fato fundamental que subverteu um dos maiores pressupostos 
da física moderna. A precisão, a ideia da qual se derivou a 

expressão popular “ciências exatas” em uma referência implícita ao 
seu rigor, teve de ser abandonada.  

A física de Newton situava a matéria em um quadro 
espacial no qual a localização tinha um papel fundamental. A 
situação no espaço individualizava os corpos, mesmo quando eles 
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eram concebidos apenas como pontos no espaço como era o caso 
dos átomos. No entanto, com o princípio de indeterminação de 

Heisenberg essa concepção é inteiramente subvertida. A matéria é 
algo que já não se deixa capturar, pois os processos de 
experimentação interferem nos objetos experimentados. A 
localização do real se torna um problema na microfísica, pois ela já 

não é mais um contato, mas um choque. Quando se isola um 
elemento subatômico, um ponto no espaço, nós o agitamos. Não se 
pode tocar o infinitamente pequeno, que se furta a qualquer 
experiência possível.  

Sem precisão, a previsibilidade no nível subatômico torna-
se impossível. O que temos agora não é mais um Deus, em cuja 
mente estariam as leis do universo, mas um Deus que passa o 
tempo todo jogando dados. O mundo físico é inerentemente 
probabilístico, o que reduz, radicalmente, a capacidade da ciência 

de descrevê-lo de forma inteiramente objetiva. Essa ideia apavorou 
muitos físicos como Max Planck, Erwin Schröedinger, Louis de 
Broglie e até Einstein.   

Em 1951, o físico Erwin Schröedinger, num pequeno ensaio 
intitulado Science and Humanism [Ciência e Humanismo], afirmou 
que quando fazemos a pergunta “O que é a matéria?” estamos 
perguntando, na verdade, “Qual é nosso esquema mental da 
matéria?”. Até o início do século XX, a matéria parecia ser algo 
permanente, algo sólido que poderíamos agarrar com nossas mãos. 
Segundo essa concepção, a matéria estava inteiramente submetida 
a um conjunto de leis a partir das quais, dadas as condições 
iniciais, seria possível predizer seu comportamento.  

Contudo, esta concepção tradicional foi radicalmente 
modificada. A associação entre objeto físico e forma visível 

desaparece, embora ela nunca tenha sido removida de nossa 
concepção ingênua do mundo físico. Não podemos mais conceber a 
matéria como algo tangível no espaço ou que segue leis totalmente 
predeterminadas. A matéria é composta de átomos, mas já não se 
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pode concebê-los como se eles fossem pequenos corpúsculos 
indivisíveis e impenetráveis.  

No início do século XX, foram descobertos vários 
fenômenos acerca da estrutura dos átomos que contrariavam essa 
concepção tradicional. Em vez de serem partículas sólidas e duras, 
descobriu-se que os átomos consistiam de imensas regiões de 

espaço nas quais partículas moviam-se em torno de um núcleo. O 
avanço no estudo dos átomos revelou que a matéria é 
predominantemente oca. A distância proporcional de um elétron 
em relação ao núcleo equivale à de uma laranja orbitando um 
estádio de futebol. As partículas elementares são pontos diminutos 
no espaço. O próton, por exemplo, tem um raio de 1×10-15 metros, 
o que equivale a 0,000000000000001 metros, ou seja, quatorze 
zeros após a vírgula. No âmago da matéria, não há quase nada 
concreto ou que tenha extensão espacial. 

Schröedinger, no seu ensaio, ressalta ainda um aspecto 
desconcertante desta nova concepção de matéria: seus 
componentes não possuem nenhum tipo de “identidade”. Quando 
se observa uma partícula qualquer, por exemplo, um elétron, 
devemos considerar isso como um evento singular, ou seja, algo 
que não se repetirá mais. Se observamos, pouco tempo depois, 
uma partícula similar, num ponto muito próximo ao primeiro, e 
até se estipulamos a existência de uma relação causal entre a 
primeira e a segunda observação, não podemos, contudo, afirmar 
que se observa a mesma partícula no primeiro e no segundo caso: 
nada garante a existência de uma “identidade” entre as partículas 
observadas em ocasiões diferentes.  

O que ocorre quando observamos um corpo visível e 
palpável diante de nós? Um átomo é composto por várias 

partículas; vários átomos formam uma molécula e todos os objetos 
visíveis e palpáveis que nos rodeiam são compostos de moléculas. 
Mas como conceber a individualidade e a identidade destes objetos 
visíveis e palpáveis se as partículas elementares que os compõem 
não têm individualidade nem identidade? 
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Para tentar responder esta pergunta, Schröedinger nos 
convida a considerar um caso particular: a identidade e a 

individualidade de uma estatueta sobre uma escrivaninha, usada 
como peso para segurar folhas de papel. Essa estatueta foi herdada 
de seu pai há 50 ou 60 anos e esteve em vários lugares diferentes 
até ficar sobre a escrivaninha. Como posso saber que esta estatueta 

é a mesma que foi herdada há 50 anos, se suas partículas 
elementares não têm individualidade nem identidade?  

A resposta de Schröedinger é que a individualidade e a 
identidade não são determinadas pela estrutura da matéria que 
compõe a estatueta, mas por uma “gestalt” que tenho dela. Esta 
gestalt ou esta forma que tenho da estatueta na minha mente 
determina que esta seja a mesma estatueta de 50 anos atrás. Se a 
estatueta tivesse sido derretida e, a partir do metal fundido, tivesse 
sido modelado outro objeto qualquer, eu certamente não apostaria 

na sua identidade ao longo do tempo. Em outras palavras, o 
material de que é feito a estatueta é secundário na determinação de 
sua individualidade e de sua identidade.  

Há outro exemplo no ensaio de Schröedinger, ainda mais 
chocante. Suponhamos que um dia, depois de velho, eu retorne 
para o lugar onde nasci. Olho em volta e constato que o lugar 
continua exatamente o mesmo: um campo com um rio e uma 
pequena casa de madeira. Digo que o lugar continua o mesmo 
porque sua forma não mudou – a forma que tenho em minha 
mente. Mas certamente a água que corre pelo rio é outra, as 
partículas elementares que compõem a casa, os objetos que estão 
no campo não são mais os mesmos. Nem sequer meu próprio 

corpo é o mesmo. Contudo, digo que nada mudou, pois retive na 
minha mente a forma primitiva de organização dos objetos desse 

lugar.  
Ao conceber que é a forma ou uma organização o que 

constitui a identidade dos objetos e que esta forma está na minha 
mente ou na minha percepção, abandono a ideia tradicional de que 
é o material de que são constituídos os objetos que determina sua 
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identidade ao longo do tempo. Essa forma não precisa ser forma de 
algo; a forma pode existir independentemente de referir-se ou não 

a algum tipo de substrato material. Ora, se é a gestalt ou a forma 
de um objeto que está na minha percepção ou na minha mente que 
determina a individualidade e a identidade desse objeto, e não a 
matéria de que ele é composto, até que ponto minha concepção de 

matéria não depende de minha mente? 
Schröedinger, o cientista que formulou a equação 

fundamental da mecânica quântica, expressou este tipo de 
preocupação várias vezes, inclusive em outro ensaio Mind and 
Matter [Mente e Matéria], publicado em 1958. Heisenberg 
expressou preocupações similares, enfatizando que as leis da 
natureza não mais se referem às partículas elementares, mas ao 
conhecimento que temos delas. Alguns anos mais tarde, em 1962, o 
grande físico ganhador de prêmio Nobel, Eugene Wigner (1902-

1995), publicou um ensaio intitulado “Remarks on the Mind-Body 
Question” [Observações sobre o problema mente-corpo]. Nesse 
ensaio, Wigner afirmou que não seria possível formular as leis da 
mecânica quântica de modo consistente sem referência à nossa 
consciência. O estudo do mundo nos devolve ao estudo de nossa 
própria consciência. Todo nosso conhecimento estaria preso a um 
tipo de círculo vicioso do qual dificilmente poderíamos escapar. 

Este círculo vicioso inicia-se com o estudo da mente 
humana, que passa a ser explicada a partir da atividade do sistema 
nervoso central. O sistema nervoso central, por sua vez, pode ser 
reduzido a algum tipo de estrutura biológica – uma estrutura que 
pode ser explicada pela física de partículas, isto é, pela interação 

dos átomos de carbono, nitrogênio, oxigênio, e assim por diante. 
Finalmente, a física atômica – a mecânica quântica – remete-nos de 

volta à mente ou à consciência, que deve ser tomada como 
constituindo um componente primitivo do sistema.  

Se Wigner estiver certo, um eventual triunfo do fisicalismo 
seria uma façanha peculiar: em vez de se reduzir a psicologia à 
física, teríamos conseguido o indesejável resultado (ao menos para 
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alguns físicos) de reduzir a física à psicologia. Um resultado que só 
pode ser evitado se alguém mostrar que esta interpretação da 

mecânica quântica deve ser abandonada por ser necessariamente 
incorreta. 

A nova física teve de reincluir a consciência para explicar a 
natureza do mundo material. Tudo se passou como se tivéssemos 

dado uma longa volta para regressar ao mesmo lugar, ou seja, 
retornar à mente como ponto de partida para explicar a matéria. 
Paradoxalmente, o mundo material precisa de uma mente que o 
conceba e, mesmo assim, permanece alheio a nós. 

Paralelamente ao desenvolvimento da física de partículas, a 
física passou por outra grande revolução que modificou 
profundamente nossa concepção da natureza. Em 1905, Einstein 
publicou seus artigos sobre a teoria da relatividade.  

A teoria da relatividade afirma que o espaço e o tempo 

podem ser deformados. O espaço é curvo e, por isso, a soma dos 
ângulos de um triângulo pode ser maior do que 180 graus, e a 
menor distância entre dois pontos pode não ser uma linha reta. A 
matéria, por meio de seu campo gravitacional, curva o espaço. Os 
corpos criam deformações espaciais à sua volta, dependendo da 
sua quantidade de massa. 

A ideia de tempo é assimilada à de espaço. A sucessão de 
eventos no tempo depende da posição do observador. Não existem 
mais espaço e tempo, mas apenas espaço-tempo.  

O paradoxo de Andrômeda ilustra essa afirmação. 
Andrômeda é uma galáxia situada a 2,5 milhões de anos-luz da 
Terra. Quanto tempo levará a luz para viajar de Andrômeda até a 

Terra? A velocidade da luz no universo, 300 mil quilômetros por 
segundo, é constante no universo e não pode ser superada. Apesar 

dessa velocidade inimaginável, a luz do Sol leva 8 minutos para 
chegar à Terra. O que observamos neste momento é algo que 
ocorreu há 8 minutos no Sol.  

No caso de Andrômeda, que está muito mais distante da 
Terra do que o Sol, a luz, provavelmente, levará 24 horas para 
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chegar à Terra. O que posso observar em Andrômeda é o que 
aconteceu um dia antes. Isso significa que se os habitantes de 

Andrômeda decidirem invadir a Terra, só conseguirei detectar que 
eles tomaram essa decisão quando suas tropas já estiverem a 
caminho, pois o que posso observar nessa galáxia é sempre algo 
que ocorreu 24 horas atrás.  

É nesse sentido que a sucessão de eventos no tempo – o 
antes e o depois – dependem da minha posição no espaço. É por 
isso que Einstein substituiu as noções tradicionais de espaço e de 
tempo pela ideia de espaço-tempo.  

Uma das consequências dessa teoria é que não podemos 
mais saber o que é, exatamente, o presente. Imagine um 
experimento mental semelhante ao caso de Andrômeda. Suponha 
que um observador esteja tão distante da Terra que, ao observá-la, 
ele verá uma batalha da época do império romano. Esse será seu 

presente mas, para nós, é algo que já ocorreu há mais de dois mil 
anos. O mundo no qual vivemos hoje, ou seja, nosso presente será, 
para esse observador, o futuro. Passado, presente e futuro se 
tornam relativos à distância e posição do observador. No espaço-
tempo o futuro torna-se real e o passado não desaparece.  

Outra consequência é que a noção de um centro do 
universo desaparece definitivamente. Dependendo da posição do 
observador no espaço, o que é o centro para um não será para 
outro. Todos estão no centro do universo e ninguém está. Este foi o 
último golpe contra a possibilidade de a ciência fornecer uma 
imagem do mundo, ou seja, uma representação inteligível do 
universo que habitamos que seja imaginável pelo senso comum.  

A teoria da relatividade tem também uma consequência 
importante para a filosofia da mente. Como tudo que ocorre no 

tempo deve também ocorrer no espaço, nossos estados mentais, 
por ocorrerem no tempo, devem, necessariamente, ocorrer no 
espaço. Se eles ocorrem no espaço é possível, então, atribuir-lhes 
algum tipo de materialidade. Estaria Einstein defendendo a 
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identidade mente-cérebro? O problema é que os físicos não sabem 
se o fluxo de tempo subjetivo não é apenas uma ilusão. 

A teoria da relatividade deixou um legado de questões 
intrigantes. Será que a distinção entre passado, presente e futuro é 
apenas uma ilusão que ainda persiste na nossa vida cotidiana? Será 
que existe espaço vazio em algum lugar do universo? E, nesse caso, 

seria possível afirmar que ele é curvo? 
A mecânica quântica também deixou um legado de 

questões intrigantes. Se o mundo material depende de uma mente 
que o conceba para poder existir, por que ele ainda permanece tão 
alheio a nós? “Matéria” se torna apenas outro nome que damos 
para aquilo que nos é totalmente estranho e desconhecido. Nesse 
sentido, tentar explicar o mental pela sua redução ao material nada 
mais seria do que girar em círculos sem esclarecer nada. 

Na metade do século XX, os físicos se depararam com outro 

problema: como unificar em uma única teoria a mecânica quântica 
e a teoria da relatividade? Ou, em outras palavras, como conciliar a 
descrição do microcosmo com a do macrocosmo? Na relatividade o 
movimento é contínuo, causalmente determinado e bem definido. 
Na mecânica quântica ele é descontínuo, não é determinado 
causalmente e é indefinido. Seria inaceitável para a física ter 
teorias diferentes, uma para o macrocosmo e outra para o 
microcosmo, pois a natureza descrita por elas é a mesma. Era 
preciso buscar uma teoria que unificasse a mecânica quântica e a 
teoria da relatividade geral. Essa seria a teoria de tudo ou a teoria 
final. Nos últimos anos de sua vida Einstein se dedicou à 
elaboração dessa teoria unificadora. Mas ele faleceu em 1955 sem 

conseguir realizar essa tarefa. 
Para obter uma teoria completa do mundo físico era 

necessário unificar as leis da gravidade com as do 
eletromagnetismo, e, nessa unificação incluir também o que os 
físicos chamaram de forças nucleares forte e fraca. As tentativas de 
unificação esbarraram em vários problemas, incluindo o fato de 
que a mecânica quântica e a teoria da relatividade geral 
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começaram a produzir resultados tão inconcebíveis quanto as 
mensagens de erro de uma calculadora quando se tenta dividir 

qualquer número por zero.  
Em meados da década de 1980, uma nova abordagem para 

tentar unificar a teoria da relatividade com a mecânica quântica 
começou a ser desenvolvida. Essa nova abordagem era a teoria das 

cordas. 
A teoria das cordas muda radicalmente a concepção de 

matéria. Ela propõe que as partículas não são pontos, mas 
filamentos vibrantes minúsculos semelhantes a cordas que estão 
presentes em todo o universo, tanto no mundo subatômico como 
no astronômico. Cada partícula subatômica corresponde a uma 
ressonância que vibra em uma frequência específica. A massa de 
uma partícula é a energia de sua corda. Se uma partícula é mais 
pesada é porque a corda que a constitui vibra mais. Essas cordas 

não têm espessura, mas apenas comprimento e, por isso, são 
entidades unidimensionais.  

Imagine uma corda de violino que pode vibrar em 
frequências diferentes, criando notas musicais. As únicas 
diferenças de som que podemos perceber na corda são as que 
desaparecem nas extremidades da corda após ondular certo 
número de vezes. O número de ondulações é sempre inteiro.  

Segundo a teoria das cordas a matéria é um conjunto de 
harmonias criadas por uma corda que vibra. Da mesma forma que 
há um número infinito de harmonias que podem ser compostas 
para o violino, há também um número infinito de formas de 
matéria que podem ser construídas com as cordas. As leis da física 

podem ser comparadas às leis da harmonia e, por isso, o universo 
pode ser concebido como uma sinfonia inacabada, pois não acaba 

nunca e se repete indefinidamente. O universo é um espetáculo 
interminável. Dessa perspectiva, a teoria das cordas parece 
confirmar a ideia defendida por Platão, de que o belo é o esplendor 
da verdade. 
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O aspecto mais surpreendente e também mais controverso 
da teoria das cordas é que ela exige que concebamos um universo 

com nove dimensões. Mas, onde estão as outras dimensões? 
Porque não as percebemos?  

 A evolução nos preparou para identificar objetos que nos 
sugerem oportunidades ou perigos que, claramente, se encontram 

dentro de um espaço tridimensional. O neurocientista Karl 
Pribram (1919-2015) sustenta que nossa visão é uma construção 
holográfica que nos confina a uma percepção tridimensional do 
mundo físico. O físico Leonard Susskind desenvolveu essa ideia e 
sustentou que o mundo tridimensional que vemos é uma porção 
diminuta do universo. 

A quarta dimensão, adicionada por Einstein ao formular 
sua teoria da relatividade em 1905, era uma ideia que, na virada 
para o século XX, causava muita controvérsia. A geometria com 

muitas dimensões estava na moda naquela época e, 
provavelmente, deve ter influenciado seu pensamento. 

Em 1885, o professor da Universidade de Cambridge, na 
Inglaterra, Edwin Abbott (1838-1926) publicou Flatland: a romance 
of many dimensions [A Terra Plana: um romance em muitas 
dimensões] na qual ele descrevia como seria a vida de um povo 
que só conseguisse perceber duas dimensões. Dez anos mais tarde, 
o cineasta Orson Welles (1915-1985) publicou A Máquina do 
Tempo, explorando o mesmo tema. Ele argumentava que não 
existem apenas três dimensões, como normalmente acreditamos. 
Além do comprimento, largura e espessura, há também a duração. 
Todos os objetos duram no tempo, caso contrário teríamos de 

conviver com mesas e cadeiras instantâneas.  
A posição de um ponto em Flatland, por ser bidimensional, 

é dada por duas coordenadas. A posição de cada ponto em um 
espaço tridimensional é dada por três coordenadas e, da mesma 
forma, em um espaço quadrimensional deveria ser dada por 
quatro coordenadas. A posição de um ponto em um espaço n-
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dimensional é dada n-coordenadas. Do ponto de vista matemático, 
podemos sempre adicionar mais dimensões à geometria. 

Flatland é uma novela de ficção científica que se passa num 
mundo imaginário bidimensional. Sr. Square, o herói do romance, 
é um cavalheiro conservador que vive numa terra bidimensional 
onde todas as pessoas são um objeto geométrico. Um dia, contudo, 

sua vida muda radicalmente ao receber a visita de um misterioso 
Lord Sphere, uma esfera tridimensional. Aos olhos de Square, Lord 
Sphere parece um círculo que pode mudar de tamanho 
magicamente. Lord Sphere tenta explicar que vem de um outro 
mundo, chamado Spaceland, onde todos os objetos têm três 
dimensões. Square, entretanto, não se convence e resiste à ideia de 
que possa existir uma terceira dimensão. Sphere retira então 
Square da bidimensional Flatland e o joga na Spaceland. Square 
quase enlouquece, pois só consegue visualizar fatias 

bidimensionais de Spaceland, enxergando somente seções 
transversais de objetos tridimensionais. Ele contempla um mundo 
fantástico no qual os objetos podem mudar de forma, aparecer e 
desaparecer.  

A situação descrita por Abbott não é tão ficcional. Somos 
criaturas cuja visão é bidimensional. Nosso cérebro processa a 
informação recebida da retina e compõe objetos tridimensionais. 
Desenvolvemos várias tecnologias para ultrapassar a bi 
dimensionalidade da representação, como a perspectiva na 
pintura, a holografia e a realidade virtual.  

De maneira semelhante, se fôssemos arrancados de nosso 
universo tridimensional e arremessados na quarta dimensão, como 

Sphere fez com Square, nosso senso comum entraria em colapso. 
Deslocar-se na quarta dimensão pode ser uma experiência 

dificilmente imaginável ou até mesmo inconcebível, na qual bolhas 
surgiriam do nada diante de nossos olhos, mudando 
constantemente de cor, tamanho e composição, desafiando todas 
as regras da lógica do nosso mundo tridimensional. Depois, 
sumiriam no ar para serem substituídas por outras bolhas. Cada 
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pessoa no espaço hiperdimensional seria uma sequência de bolhas 
mutantes. Seria bastante difícil aprender a distinguir as criaturas 

umas das outras, reconhecendo seus padrões distintivos de bolhas 
e cores mutantes. Mas que ocorreria se fôssemos, subitamente, 
transportados para um mundo com nove dimensões? 

Embora não possamos enxergar as nove dimensões, a 

teoria das cordas é considerada, hoje em dia, a melhor descrição do 
mundo físico de que dispomos. As cordas são os tijolos básicos do 
universo, objetos invisíveis com o comprimento de 10-33 
centímetros. Elas não devem ser consideradas entidades espaciais, 
pois são unidimensionais.  

Há uma imensa paisagem de modos possíveis de vibração 
das cordas, e apenas uma fração minúscula corresponde ao mundo 
de partículas subatômicas que conhecemos. Estima-se que, de 
acordo com a teoria das cordas, são possíveis bilhões de universos 

distintos que correspondem, cada um, a um conjunto de todas as 
contorções possíveis que o espaço de nove dimensões pode 
assumir. Não há razão para aceitar a primazia de nenhum deles. 
Nosso mundo é uma bolha entre uma vasta população de 
universos regidos por cordas que vibram de formas diferentes. 

Há físicos que defendem que a atividade vibratória das 
cordas pode ser representada como uma gigantesca sequência de 
0s e 1s, correspondendo à atividade ou inibição de seus filamentos, 
ou seja, uma gigantesca sequência digital. Nesse sentido, alguns 
físicos mais ousados, como o americano John Wheeler (1911-2008), 
chegaram a propor que a informação é o elemento fundamental do 
universo. Transformar a realidade em informação é aderir ao que 

o filósofo argentino Mario Bunge chama de idealismo digital ou 
digitalismo; uma tentação que seduz muitos físicos 

contemporâneos. 
A teoria das cordas ainda não foi comprovada. Como 

afirmei na introdução, ela é uma conjectura. Mas uma conjectura 
especial, pois sua formulação matemática é perfeita. Desde o início 
da ciência moderna, no século XVII, os físicos sempre confiaram na 
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matemática, embora o método científico exija que suas equações 
sejam confirmadas empiricamente por meio de algum experimento 

crucial. No entanto, a situação com a teoria das cordas é diferente, 
pois não se sabe ainda se será possível formular experimentos 
cruciais para comprová-la.  

As equações da teoria das cordas são simples e elegantes, 

mas será que a matemática sempre espelha o mundo físico? Desde 
o início da física moderna, no século XVII, a matemática era uma 
hipótese metafísica fundamental: o universo está escrito em 
números. A matemática não era apenas um modo de calcular, 
como também de prever. A força da física moderna vem de sua 
capacidade de previsão. Será que devemos, então, aguardar até que 
a teoria das cordas seja validada? Que algumas de suas proposições 
sejam definitivamente verificadas pela experiência como aconteceu 
com a teoria da relatividade? 

O filósofo alemão Immanuel Kant afirmou, na sua Crítica 
da Razão Pura, publicada em 1781, que a matemática e a geometria 
são ferramentas seguras que nos dão acesso a conhecimentos a 
priori, ou seja, que não dependem de confirmação experimental. 
No entanto, isso não assegura que a representação matemática de 
uma teoria física seja uma antecipação correta da realidade.  

Como ainda há poucas evidencias experimentais em favor 
da teoria das cordas temos de apostar na matemática. Mas as 
relações da matemática com o mundo físico são, às vezes, bizarras. 
Basta pensar que posso afirmar que minha conta bancária está 
negativa em 500 reais, mas não faria sentido dizer que tenho três 
laranjas negativas. Mais estranho ainda é imaginar que um 

segmento que mede uma polegada é composto de infinitos pontos, 
pois um ponto não tem dimensões. Um segmento que tem um 

quilômetro também é composto de um número infinito de pontos. 
Cada ponto no segmento de uma polegada tem um ponto 
correspondente no segmento que tem um quilômetro. Será que 
podemos afirmar que o segmento de uma polegada é igual ao de 
um quilômetro? Como negar que ∞ = ∞? 
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Este paradoxo se torna ainda mais complicado quando 
consideramos que a matéria é composta de átomos individuais de 

tamanho finito. Um barbante não pode ser infinitamente dividido. 
A teoria atômica nos ensina que a matéria não é contínua e que se 
dividirmos uma gota de água em duas teremos duas gotas, mas 
esse processo deve parar quando chegamos aos átomos. O que a 

química afirma parece ser incompatível com a matemática.  
A confirmação da existência das ondas gravitacionais, uma 

hipótese formulada há mais de um século deveria ser alento para 
confiarmos nas previsões baseadas em cálculos matemáticos. Será 
que podemos confiar na teoria das cordas por ela ser 
matematicamente plausível? 

A teoria das cordas “não é nem sequer falsa” afirmou, 
ironicamente, o físico Wolfgang Pauli (1900-1958).  Essa afirmação 
significa que não é possível testar se seus enunciados são 

verdadeiros nem mesmo por meio de um experimento crucial que 
servisse para justifica-la indiretamente como ocorreu com a teoria 
da relatividade geral. Enunciados que não permitem um teste 
empírico para determinar sua verdade ou falsidade como os da 
teologia, da metafísica e até mesmo os da psicanálise, não podem 
ser considerados científicos. Esse critério foi reafirmado e 
enfatizado, no século passado, pelo filósofo austríaco Karl Popper, 
que o chamou de “critério de falseabilidade”. 

Não concordo com a crítica de Pauli. A existência de outras 
dimensões além das que podemos observar até agora não foi 
confirmada. É possível que elas existam de forma compactada, 
como propriedades de partículas subatômicas. Mas, para provar a 

existência de distâncias um bilhão de bilhões menores que o núcleo 
de um átomo é preciso gerar uma quantidade de energia 

equivalente à explosão primordial do Big Bang. Provavelmente, 
nunca poderemos reproduzir essa situação em algum laboratório.  

No entanto, isso não significa que a teoria das cordas não 
seja falsificável e, por isso, pseudocientífica. Precisamos distinguir 
entre “falseabilidade” e confirmação. Não poder confirmar os 
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enunciados de uma teoria científica não significa que eles não 
sejam falseáveis. Não podemos prever como serão os laboratórios 

de física nos próximos séculos. 
Essa situação revela o quanto a ciência depende da 

tecnologia. Sem o cronômetro Galileu e Newton não poderiam ter 
descoberto as leis do movimento, sem a máquina a vapor não 

poderíamos ter descoberto as principais leis da termodinâmica. 
Provavelmente, foi o uso do cronômetro que inspirou o ideal de 
precisão da física, que herdamos até hoje quando nos referimos a 
ela como parte das “ciências exatas”. 

O problema que enfrentamos hoje em dia com a teoria das 
cordas é não dispormos de uma tecnologia que nos permita 
confirmar experimentalmente sua nova descrição da matéria e do 
universo. Não temos aceleradores, sondas espaciais e dispositivos 
para investigar, nem mesmo indiretamente, a décima dimensão.  

Será que a história da ciência não é, afinal, a história da 
tecnologia? Será que não poderíamos afirmar isso não apenas no 
caso da física como também no da neurociência, que examinamos 
no capítulo III? O que seria da neurociência sem a invenção das 
técnicas de neuroimagem?  





Capítulo VI  

Mente e Consciencia 
 
 
 

 
Podemos, agora, começar a resgatar a conjectura que 

motivou este livro e como chegamos à proposta do fisicalismo 
brando.   

Como vimos nos capítulos I e II, o problema mente-cérebro 
ainda é um desafio para filósofos e cientistas, sobretudo pela 
dificuldade de reinserir a mente na visão científica do mundo. A 
neurociência, fortalecida pela neuroimagem a partir da metade da 
década de 1990, tampouco fornece uma solução para esse 
problema embora os neurocientistas não hesitem em apostar que 
ele será resolvido no futuro.  

A matéria é o elemento básico do universo e, por isso, 

embora as ciências da vida, incluindo a neurociência, tenham suas 
leis próprias, como observei na introdução, elas não poderiam ser 
incompatíveis com a física.  

Nos capítulos anteriores vimos também que nossa 
concepção habitual de matéria se tornou obsoleta. Por isso, a não 
ser que se apresente uma noção nova de “corpo”, “matéria” ou de 
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“físico”, não há como enunciar de forma coerente o problema 
mente-cérebro e avaliar o seu significado atual. 

O fisicalismo brando não resolve o problema mente-
cérebro. Ainda não sabemos como os sons, ao atingirem os 
tímpanos, se transformam em notas musicais. Não é possível 
inferir uma experiência subjetiva da descrição fisiológica de seu 

correlato neural.  
A passagem do físico para o mental continua sendo um 

mistério. Por isso, o fisicalismo brando é apenas quadro imaginário 
para representar a passagem do físico para o mental. Nesse quadro 
imaginário, essa passagem pode ser concebida da mesma forma 
que um ruído passa a ser ouvido como uma nota musical e, com 
isso, se torna um qualia. A noção de matéria proposta pela teoria 
das cordas permite uma aproximação entre o físico e o mental que 
antes não seria inteligível.  

Os modelos do mundo físico priorizaram, até agora, a visão 
como modalidade sensorial predominante para descrever o 
universo. No fisicalismo brando, o universo é concebido como um 
fenômeno sônico. Como afirmei no capítulo IV, a mente humana é 
um fenômeno auditivo, é a capacidade de ouvir palavras sem ter 
de, necessariamente, pronunciá-las. O pensamento pode, também, 
ser a relembrança de palavras, de vozes ouvidas que 
permaneceram na memória. O mental, neste modelo, é um tipo de 
atividade ondulatória das cordas que compõem o mundo material 
e não algo que surge da interação entre partículas. As vibrações das 
cordas no cérebro se transformam em qualia ou outros tipos de 
estados mentais.  

As palavras “material” ou “físico” se tornaram imprecisas, 
sobretudo depois que a física, a partir do fim do século XIX foi, 

progressivamente, abandonando a descrição habitual de matéria 
como algo visível, sólido e impenetrável. A noção de campo 
eletromagnético e, em seguida, a descoberta do átomo, alteraram 
tão profundamente a descrição habitual da matéria que, a partir do 
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século XX, ela já não foi mais concebida como algo acessível à visão 
e ao tato.  

A física contemporânea concebe a matéria a partir da teoria 
das cordas. Essa teoria afirma que as partes básicas da matéria não 
são partículas sólidas, mas tubos submicroscópicos de energia que 
vibram em um espaço de nove dimensões. A matéria é a atividade 

vibratória das cordas. As partículas correspondem a diferentes 
modos de vibração de minúsculas cordas pois seu cerne é 
composto de energia vibrante. 

A teoria das cordas fornece uma boa metáfora para 
conceber a natureza da mente sem recair nas dificuldades 
filosóficas tradicionais que se originam de uma concepção 
incorreta da matéria, herdada da física clássica. A abordagem 
tradicional, anterior à teoria das cordas, concebia os componentes 
fundamentais da natureza como partículas puntiformes, pontos 

sem estrutura interna, que obedecem às leis da mecânica quântica. 
Partículas são sempre sólidas e impenetráveis, propriedades que 
nunca poderíamos atribuir aos estados mentais. Nesse modo de 
representar a da natureza há uma descontinuidade, um hiato 
cognitivo entre matéria e mente que se torna, praticamente, 
inevitável. Por isso, as tentativas de resolver esta dificuldade 
acabaram levando, quase sempre, a buscar uma solução nos 
diferentes tipos de interacionismo entre mente e cérebro que, até 
agora, não obtiveram muito sucesso na filosofia da mente.    

 Passar do sólido para o mental é um quebra-cabeça 
insolúvel. No entanto, o modelo da teoria das cordas permite 
conceber matéria e estados mentais em um continuum no qual 

cada estado mental poderia ser descrito em termos de um 
minúsculo filamento vibrante. Será que a mente poderia ser 

concebida como apenas uma das inúmeras e variadas 
manifestações da matéria que compõe o universo? 

Esse seria um atalho curto para resolver o problema 
mente-cérebro. Mas essa solução exigiria uma comprovação 
empírica que não está ao nosso alcance. Por isso, insisto em 
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considerar que as comparações entre os fenômenos mentais e a 
teoria das cordas só podem ser consideradas um quadro 

imaginário para conceber a relação entre mente e cérebro.  
As massas produzidas pelas vibrações das cordas seguem 

uma série semelhante à das harmonias musicais, ou seja, todas são 
múltiplas de uma massa fundamental, a massa de Planck, da 

mesma maneira que os tons são múltiplos de uma frequência 
fundamental. As vibrações das cordas são uma vez a massa de 
Planck, ou duas vezes a massa de Planck ou três vezes a massa de 
Planck e assim por diante. É por isso que poderíamos imaginar o 
universo como uma sinfonia e que, se pudéssemos ouvi-la, talvez 
ela fosse tão bela como uma peça de Bach ou de Beethoven.  

O modelo sônico, baseado na ideia da vibração das cordas 
tem uma diferença fundamental em relação ao modelo de 
partículas, que se baseia em uma representação visual da matéria. 

A história da metafísica, ou seja, de como sujeito e mundo se 
separaram está intimamente relacionada com o pressuposto da 
primazia da visão como o sentido privilegiado para conceber a 
matéria. Até hoje, a primazia desse tipo de representação está 
ligada, possivelmente, ao fato de que, do ponto de vista cognitivo, 
somos animais predominantemente visuais.  

Contudo, a principal dificuldade dessa representação visual 
é tornar a noção de matéria confusa. Nossa percepção visual 
apresenta a matéria como algo diante de nós, sólido e 
impenetrável. A adoção da percepção visual como modalidade 
sensorial privilegiada para elaborar teorias físicas levou à ideia de 
que a matéria é uma multiplicidade de sólidos visíveis, 

tridimensionais, separados por um espaço vazio e mensurável.   
Descartes propôs que a extensão define a realidade dos 

objetos físicos. Todas as outras características de um objeto físico 
como suas cores ou cheiros eram, para ele, apenas qualidades 
secundárias em relação à extensão. Essa definição privilegia a 
percepção visual, pois só é extenso o que pode ser visto e que está a 
alguma distância de mim. Essa distância era, para alguns físicos 
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contemporâneos de Descartes, o espaço vazio. A existência do vazio 
era, e sempre será, uma hipótese metafísica. Nenhum dispositivo 

experimental pode testar a existência do vazio. A introdução de 
qualquer instrumento para testar experimentalmente a existência 
do vazio invalida, desde o início, a situação que se deseja testar. A 
ideia de que existe um espaço vazio é uma ilusão cognitiva que se 

origina, na sensação sensório-motora de liberdade de movimento 
do nosso corpo quando não há obstáculos que ofereçam 
resistência. 

Descartes não acreditava que poderia existir espaço vazio, 
pois, sendo extenso, ele teria também de ser um objeto físico. No 
entanto, a transparência do espaço alimentou a ideia de que 
existiria um vazio na distância que nos separa dos objetos físicos. A 
matéria era algo sólido, impenetrável, visível, uma aglutinação de 
bilhões de átomos invisíveis que, no entanto, sempre poderia ser 

tocada com as mãos. O objeto físico passa, então, a ser um não-eu, 
um algo que jaz diante de mim.   

A ciência que sucedeu a Descartes tomou outro caminho. A 
transformação da transparência em espaço vazio foi fundamental 
para o desenvolvimento da física de Newton. A ideia de espaço 
vazio tornou possível concebê-lo como algo homogêneo. Com isso 
foi possível medi-lo, quantificá-lo e descrevê-lo por meio de 
teoremas geométricos. Uma transparência homogênea pode 
sempre ser medida e, por isso, transformada em um número. 

A matéria também pôde ser concebida como algo 
homogêneo quando ela foi definida como extensão. Matéria é o que 
ocupa espaço. Da mesma forma que o espaço, ela passou a ser 

mensurável. A combinação entre as ideias de espaço vazio e de 
matéria como extensão gerou a possibilidade de descrever ambas 

por meio de equações geométricas e matemáticas que se 
transformaram em leis físicas universais. 

Essa concepção de espaço só foi alterada quando Einstein 
propôs a teoria da relatividade em 1905. O espaço deixa de ser 
apenas o pano de fundo no qual se situam os objetos físicos. Ele se 
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torna, juntamente com o tempo, uma entidade física, algo que 
pode se curvar sob a ação da gravidade. No entanto, a concepção 

de espaço e de matéria que precederam a teoria da relatividade 
tiveram um peso decisivo na história da metafísica. 

A percepção da matéria como um conjunto de objetos 
sólidos e extensos em um espaço vazio foi a gênese cognitiva da 

ideia de que existe um mundo exterior. A distância, transformada 
em espaço vazio, nos separa do mundo. Como nossos olhos não 
podem participar do campo visual, geramos a ideia de que não 
somos parte do mundo e que ele é algo externo a nós. Tornamo-
nos o ponto cego de nosso próprio campo visual e, com isso, nos 
segregamos do mundo ao ponto de acharmos que seu observador 
poderia estar fora dele. Tudo se passa como se assistíssemos a 
história do mundo ocorrer diante de nós, em uma tela para filmes 
em 3D. 

A ideia de espaço vazio e de que há um mundo exterior 
fora de nós, do qual não participamos, produziu a separação entre 
mente e mundo físico. A mente, segregada do mundo físico que ela 
observa, não poderia pertencer a ele e, por isso, não poderia ser 
nada material. Não há lugar para a mente no mundo físico. Esse 
hiato, metaforicamente assimilado pela filosofia, produziu o 
problema mente-matéria ou mente-corpo. No século XX ele passou 
a ser enunciado como o problema mente-cérebro, mas seu 
significado não mudou. A palavra cérebro é apenas a alusão a algo 
físico.  

No entanto, essa primazia da percepção visual leva a um 
paradoxo. Todos os objetos que vejo em torno de mim são 

coloridos, mas os átomos que os compõem não podem ter 
nenhuma cor. As cores não fazem parte do que compõe a matéria, 

mas elas são necessárias para poder conceber objetos físicos como 
algo extenso. Não existe extensão sem cor. A extensão é 
indissociável dos qualia coloridos. Mas, ao introduzirmos, 
novamente, a extensão, temos de admitir a possibilidade de dividir 
a matéria. Encontraremos, então, os átomos, que não são 
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intrinsecamente coloridos, embora só possamos representa-los por 
meio de algum tipo de figura colorida. Não existe nada incolor, 

nem para nossa percepção nem para nossa imaginação. Tudo tem 
algum tipo de cor. Mas como átomos incolores podem gerar cores?  

A matéria que compõe os objetos físicos se torna 
irrepresentável, pois só podemos enxergar objetos coloridos. Em 

outras palavras, a matéria se torna apenas uma hipótese 
metafísica, ou seja, a hipótese de que existe algo subjacente às 
cores, cheiros e outras qualidades secundárias que um objeto físico 
possa apresentar à nossa percepção.  

Esse era o problema enfrentado pelo bispo George Berkeley 
no século XVII. Não é possível perceber a matéria em si, pois só 
temos acesso a suas qualidades secundárias. Nem o célebre 
argumento do Dr. Johnson, o gramático do século XVIII do qual já 
falamos no capítulo II, foi suficiente para provar que a matéria 

existe. 
Samuel Johnson, incansável crítico de Berkeley, afirmava 

que a melhor maneira de provar a existência da matéria era chutar 
uma pedra. Mas será que com isso ele conseguiu provar que a 
matéria existe? Penso que, com isso, ele só conseguiu provar que a 
dor existe. Mas a dor é apenas um qualia tátil. Tocar em uma 
chama é, também, um qualia tátil. A existência desses qualia não 
significa, necessariamente, que haja algo subjacente a eles. O Dr. 
Johnson foi infeliz no seu exemplo. Talvez a ideia de uma longa 
viagem no lombo de um burro teria sido mais convincente do que 
a de chutar uma pedra.  

O problema enfrentado por Berkeley permanece sem 

solução, tanto na filosofia como na física: a noção de matéria só 
pode ser construída a partir das qualidades secundárias. Por isso, 

rapidamente chegamos a um dilema. Se os qualia coloridos são 
necessários para determinar a matéria como algo extenso, a física 
de Galileu e de Newton se torna impossível. Pois ela se baseia, 
exatamente, na exclusão dos qualia para poder descrever a 
natureza em linguagem matemática.  
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A característica principal da matemática, utilizada pela 
física para descrever o mundo, é ser uma linguagem que não tem 

primeira pessoa. A descrição matemática do mundo é incompatível 
com a existência dos qualia. Foi a física de Galileu, de Descartes e 
de Newton que os excluiu do domínio da ciência. Tentar reinserir 
os qualia em uma visão científica do mundo como tentam alguns 

filósofos da mente contemporâneos é apenas uma pirueta, um jogo 
perdido desde o início. 

Temos de nos desfazer das cores. No entanto, sem elas não 
podemos conceber a extensão. Só a extensão permite a medida, a 
geometrização da matéria para podermos descrevê-la 
matematicamente. A matéria, algo extenso, mas sem cores, passa a 
ser apenas uma ideia na cabeça dos físicos. A extensão torna-se 
também algo abstrato, a medida de uma matéria que também só 
existe na cabeça dos físicos.  

Penso que a física contemporânea herdou os mesmos 
problemas. Os fótons são invisíveis, mas percebemos a luz solar 
como algo brilhante. Os corpos sólidos continuam sendo 
concebidos como nuvens de átomos que não são coloridas. A 
matéria continua a ser algo elusivo.  

 
*** 

 
Penso que uma alternativa para os paradoxos que surgem 

de teorias físicas que privilegiam a percepção visual é uma 
representação sônica do universo, baseada na vibração das cordas.  
Quando ouvimos um som, não precisamos supor que existe algum 

tipo de matéria que lhe sirva de suporte, como ocorre quando 
vemos um objeto colorido. Ao contrário dos objetos físicos, os sons 

não têm extensão. Uma nota musical é matéria indivisível. Nos 
sons não há como distinguir as qualidades primárias das 
secundárias, como ocorre com objetos extensos. Cores, sabores e 
cheiros de objetos extensos, ou seja, suas qualidades secundárias, 
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podem sempre ser modificadas. Mas o mesmo não ocorre com um 
som, que é indissociável de sua frequência de onda.  

A representação de uma sinfonia em uma partitura torna 
imaginável a experiência musical que ela produz, e foi por isso que 
Beethoven conseguiu compor apenas imaginando sons. Quando 
leio uma partitura é possível imaginar que tipos de sons 

correspondem à sequência de notas representadas no papel, até 
mesmo combinações de notas com as quais nunca me deparei. 
Nesse sentido, a experiência musical é uma exceção na discussão 
do problema dos qualia, pois os sons podem ser representados em 
uma partitura, compartilhados intersubjetivamente e podem ser, 
ao mesmo tempo, sensações subjetivas únicas, específicas. 

Imagine agora que você está sozinho em um quarto. Entre 
duas paredes alguém pregou uma corda de violino. A corda está 
estendida e, quando tocamos um dedo nela, um determinado som 

é produzido. Esse som pode variar dependendo da posição e da 
intensidade com a qual toco o dedo na corda. O número de 
vibrações diferentes em uma corda pode ser imenso e sua variação 
em intensidade sonora ser tão específica, tão única, que ela permite 
a individuação de estados mentais. Cada estado mental pode ser 
concebido como um qualia sonoro que será único para quem o 
ouve.  

O processo de individuação do pensamento, ou seja, a 
possibilidade de sabermos sobre o que estamos pensando exige 
também a participação da linguagem. Os pensamentos emergem 
da atividade vibratória das cordas e os reconhecemos ao ouvi-los 
como palavras que compõem uma língua nativa. As palavras 

reduzem a vaguidade e a indeterminação do nosso pensamento. 
Cada palavra é composta por vários qualia sonoros que formam as 

sílabas. Penso que o aprendizado de uma linguagem se parece, em 
muitos aspectos, ao que chamamos aprender a “tocar de ouvido”. 

A forma primordial do som é o ruído. Quando ele passa a 
ser percebido como uma nota musical produzida por um 
instrumento capaz de gerar frequências específicas como um 
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violino ou uma harpa, ele se torna um qualia sonoro. As notas 
podem se multiplicar e se agrupar em sequencias harmônicas 

formando acordes. Da multiplicação dos acordes pode emergir 
uma melodia, ou seja, um conjunto de frases musicais. 

As melodias exibem a autonomia dos sons para se 
combinarem e se recombinarem independentemente do que os 

causa, como se estivessem ordenados por alguma espécie de 
causalidade virtual. O mesmo fenômeno pode também ocorrer 
com os pensamentos que percebemos como uma voz interior que 
nunca cala, que tagarela e confabula o tempo todo e que, quando se 
sincroniza com alguma tarefa que estamos realizando, produz o 
que chamamos de “atenção”. 

O filósofo inglês Roger Scruton compara os sons com o 
arco-íris. Ambos não ocupam espaço, embora seja necessário estar 
em uma determinada posição espacial para que possamos percebê-

los. Mas, tanto no caso dos sons quanto no do arco-íris, há uma 
peculiaridade. Como uma forma de matéria, eles são indestrutíveis, 
mas cessam no tempo e desaparecem sem se transformar em 
outro tipo de matéria. Penso que o mesmo possa ser afirmado 
sobre o mental que cessa de existir quando não há mais um 
cérebro que possa manifestá-lo. 

Sem cérebro não há mente, sem harpa, não há melodia. 
Mas a mente tampouco existiria se não houvesse um padrão 
vibratório específico da matéria. É preciso a contribuição de ambos 
para formá-la. Ou seja, para que a mente surja é preciso que esses 
padrões vibratórios atravessem um dispositivo tão complexo como 
o cérebro humano. A mente pode não ser uma exclusividade dos 

cérebros biológicos, mas para produzi-la precisamos, pelo menos, 
de algum tipo de dispositivo que reproduza suas funções. 

O cérebro, como dispositivo físico, também é um imenso 
agregado de partículas que resultam da atividade vibratória das 
cordas. No entanto, ele tem uma propriedade especial: produzir 
uma ressonância com a vibração das cordas, ampliando-as ou 
diminuindo-as de acordo com a intensidade dos qualia. Os 
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neurocientistas Rodolfo Llinás, Urs Ribary e Diego Contreras 
verificaram que estados mentais conscientes ocorrem quando há 

ressonâncias vibratórias no cérebro entre o tálamo e o córtex na 
frequência entre 20 e 50 hertz. 

 Nosso fluxo de estados mentais é organizado por janelas 
no tempo que se sucedem. A sensação de que esse fluxo é contínuo 

no tempo, como se fosse uma história interminável, surge da 
reverberação de alguns estados mentais que, em alguns 
momentos, ultrapassam alguns limiares por meio da ressonância e 
ingressam na faixa de frequência da consciência. Essa faixa é muito 
estreita e, por isso, temos acesso consciente a apenas um 
milionésimo das informações que nos chegam. Processamos 
aproximadamente 14 bilhões de bits de informação por segundo. A 
faixa de frequência da consciência processa meros 18 bits por 
segundo.   

Imagine agora um lago no qual é jogada uma pedra. Em 
volta do local onde caiu a pedra formam-se, rapidamente, 
pequenas ondas concêntricas, e algumas podem chegar até a 
margem. Essa é a ideia de epicentro, a base para um modelo de 
mente desenvolvido pela neurocientista britânica Susan Greenfield. 
Alguns estímulos podem produzir epicentros no nosso cérebro e 
podemos concebê-los, não como ondas que se propagam em um 
lago, mas como sons que se espalham pelo cérebro como se em 
algum ponto dele tivéssemos tocado em uma corda de violino.  

Os sons reverberam, ou seja, duram no tempo e, por 
ocorrerem incessantemente, geram uma sensação de que existe 
uma sequência única, um único eu, representado por uma única 

voz. Mas isso pode ser uma ilusão. Como afirmou David Hume 
(1711-1776), o eu é um feixe de diferentes percepções, que se 

sucedem umas às outras com uma rapidez inconcebível e estão em 
perpétuo fluxo e movimento. Atrás desse fluxo não há nenhuma 
substância permanente que organize essa experiência e torne, cada 
um de nós, uma personalidade única. Em outras palavras, o eu é 
um rastro efêmero de uma cacofonia intermitente que cria o 
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sentimento ilusório de que existe uma continuidade e uma unidade 
no fluxo de nossa vida mental.  

Seria melhor pensar o eu como um ponto imaginário no 
qual ancoramos histórias sobre nós mesmos, quase sempre 
misturadas com fragmentos de sonhos. O sujeito é um 
emaranhado de histórias. A memória não é unicamente registro do 

passado, mas uma representação que dilata o presente e mistura 
percepção com imaginação. Por isso, podemos compor várias 
histórias de vida para nós mesmos.  

O eu é uma narração que pode sempre ser reescrita, as 
vezes para contornar traumas indeléveis, outras para criá-los e 
podermos nos convencer de que nossas vidas são especiais e têm 
um propósito definido, ou seja, de que são algo mais do que um 
acidente na superfície do planeta. Como essas narrativas não são 
determinadas pelos estados físicos de meu corpo, quando elas se 

tornam insuportáveis podemos escolher outras, o que, 
frequentemente, fazemos com o auxílio de um psicoterapeuta. Ou 
seja, é possível selecionar os fantasmas que coabitarão nosso corpo 
e o estilo literário das narrativas que montaremos com eles. 
Podemos ser trágicos, cômicos ou tragicômicos. 

Mas se o eu não tem existência própria, será que ainda 
podemos falar de um problema mente-cérebro? Por que ele ainda 
nos inquieta tanto?  

Um aspecto importante e ainda pouco explorado do 
problema mente-cérebro é decidir o que seria uma solução 
aceitável. A filosofia não espera uma solução técnica para esse 
problema. Penso que uma solução para o problema só seria 

aceitável se ela pudesse convencer filósofos e cientistas. O dualismo 
é aceito pelo senso comum, mas não pela ciência.  O materialismo 

ainda é criticado por muitos filósofos e ainda não foi aceito pelo 
senso comum. Acomodar a mente na visão científica do mundo 
exige uma solução que evite o conflito entre ciência e senso 
comum. Em outras palavras, uma possível solução para o 
problema mente-cérebro precisa estabelecer uma continuidade não 
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apenas entre o físico e o mental, mas entre nosso Umwelt e a visão 
científica do mundo. O que se busca é a compreensão de como a 

visão científica pode se articular com uma versão popular, 
intuitiva, da natureza da mente. 

A dificuldade é semelhante ao paradoxo das mesas 
proposto pelo físico Arthur Eddington (1882-1944). Há duas 

mesas: a do senso comum e a da ciência. A mesa do senso comum 
é marrom, sólida e inerte. A mesa científica é feita de partículas 
incolores como elétrons e prótons, sempre em movimento e 
distantes umas das outras.  Posso tocar a mesa do senso comum e 
esfregar meus dedos nela, mas o mesmo não ocorre com a mesa 
descrita do ponto de vista científico.  

Será possível conciliar essas duas descrições? Será a 
diferença entre primeira e terceira pessoa, entre experiência 
subjetiva e neurociência apenas uma questão de jogos de 

linguagem diferentes? Ou estaremos diante de um caso de 
indeterminação da tradução que, em princípio, nunca poderia ser 
feita? Eddington questiona se, afinal, estaríamos descrevendo a 
mesma mesa. 

O fisicalismo brando abre a possibilidade de estarmos 
diante da mesma mesa, pois, entre matéria e mente há um 
continuum que nos é sugerido pela teoria das cordas. Uma 
passagem entre a mesa do senso comum e a da ciência torna-se 
representável. A mesa que percebo é uma coleção de qualia visuais 
que ocorre na minha mente como resultado da atividade de cordas 
vibratórias. Mas, a descrição científica dessa mesma mesa também 
é uma representação dessas cordas vibratórias no espaço. Ambas 

podem ser concebidas como resultado da atividade de pontos 
vibratórios no espaço, que podem compor tanto partículas 

elementares quanto estados mentais.  
Nesse sentido, não há uma descontinuidade fundamental 

entre o mundo físico e a vida mental e nem entre a mesa percebida 
pela minha mente e a outra, no mundo físico. Em outras palavras, 
o fisicalismo brando sugere um caminho para reinserir a mente na 



142 | A orquestra da Mente 
 

imagem científica do mundo e no quadro imaginário que temos 
dele. 

Uma situação semelhante é compararmos o mundo 
astronômico que se apresenta aos nossos olhos com sua versão 
científica após a descoberta de Copérnico (1473-1543) e de outros 
astrônomos. Na nossa visão comum, o Sol gira em torno da Terra, 

ou seja, somos geocentristas. A Terra é plana, imóvel e não é 
redonda. A descoberta de Copérnico, que inverteu o geocentrismo 
é, hoje em dia, inquestionável, mas ela não foi suficiente para 
alterar nossa percepção cotidiana e nem tampouco para criar um 
conflito entre a versão científica e a visão comum do céu. 

 Embora a teoria das cordas seja muito complexa do ponto 
de vista matemático é mais fácil, usando o modelo do violino e da 
harpa, imaginar como passar da matéria para a mente. 
Dificilmente conseguiríamos imaginar como de partículas 

poderíamos passar para o mental e, nesse sentido, o fisicalismo 
brando pode reduzir nossa perplexidade diante do problema 
mente-cérebro. 

 
*** 

 
 
Nas primeiras páginas deste livro afirmei que o problema 

da consciência é uma cilada. Ele foi reformulado no fim do século 
passado pelo filósofo australiano David Chalmers. Ele dividiu o 
problema em dois: os problemas fáceis e o problema difícil, o hard 
problem. Para ele, descrever o funcionamento da mente não  

explica a consciência. Para explicá-la é preciso entender por que 
tudo que ocorre na nossa mente é acompanhado da experiência da 

consciência, algo que não temos a mínima ideia do que seja, exceto 
a certeza de que a possuímos. 

Por contraposição ao problema difícil há, segundo 
Chalmers, o problema fácil da consciência. Resolver o problema 
fácil é explicar os mecanismos cognitivos e cerebrais relacionados 
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ao funcionamento da mente, como o raciocínio, a atenção, a 
memória etc.  Chalmers julga que os avanços da neurociência e da 

ciência cognitiva permitirão resolver os problemas fáceis até o fim 
deste século. Mas resolvê-los de nada adiantará para esclarecer o 
problema difícil, o qual, provavelmente, permanecerá intocado. 

Os estudiosos do problema fácil partem do pressuposto de 

que a consciência não é um mecanismo biológico específico, mas o 
resultado da atividade geral do cérebro. Dessa forma, se 
replicarmos a memória, a atenção, o aprendizado etc, teremos, no 
fim, replicado a consciência. Tudo se passa como se existissem 
mosquitos, pulgas e pernilongos, mas não existissem “insetos”. 
“Inseto” é apenas um nome, da mesma forma que “consciência”. 
Essa posição é defendida por alguns filósofos da mente 
contemporâneos, entre eles Daniel Dennett.  

O problema difícil engloba os fáceis. A questão é saber 

como todas essas atividades cognitivas que compõem a agenda do 
problema fácil podem se tornar, também, experiências conscientes. 
É nesse sentido que Chalmers considera a experiência consciente 
como um fator suplementar à cognição. 

Chalmers parte da ideia de que um robô pode executar 
todas as operações mentais realizadas por um ser humano, mas ele 
sempre será apenas um zumbi. Robôs não têm devaneios e nem 
reclamam de experiências subjetivas desagradáveis. Nunca haverá 
alguém por trás dos olhos de um robô. O fator suplementar, que 
nos distingue dessas máquinas é a hipótese de que existe um 
problema da consciência superior ao problema da visão, da 
memória, da audição etc.  Para explicar a consciência é preciso 

saber como todas as nossas funções cognitivas se tornam, também, 
experiências conscientes. A consciência como fator suplementar 

está associada à performance dessas funções cognitivas, que, ao se 
tornarem conscientes, deixam de ser simples funcionalidades. 

Mas será a experiência consciente o que Aristóteles definiu 
no seu De Anima, mencionado no capítulo I, um pensar sobre o 
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pensamento? Mas será que um pensamento sobre outro 
pensamento seria diferente dos demais? 

Penso que o fato da filosofia da mente contemporânea 
valorizar excessivamente as pesquisas sobre a natureza da 
consciência é um fenômeno histórico peculiar. Ao longo da 
história, sobretudo do século XX, a consciência se tornou um tema 

secundário, pois se percebeu que ela representava uma parte muito 
pequena da mente humana. Investigar o inconsciente parecia ser 
algo mais promissor. 

O inconsciente tem uma longa história e sempre intrigou 
mais os filósofos e os cientistas do que a consciência. Freud não foi 
o descobridor do inconsciente, mas contribuiu decisivamente para 
torna-lo um dos conceitos mais importantes da psicologia.  

Muito antes de Freud a ideia de inconsciente já circulava 
entre filósofos, cientistas e escritores. Em uma carta ao padre 

Gibieuf, escrita em janeiro de 1642, Descartes admitiu a existência 
de pensamentos clandestinos, que se originavam das paixões e dos 
sonhos. Na obra póstuma Novos Ensaios sobre o Entendimento 
Humano, publicada em 1765, Leibniz defendeu a concepção de que 
a mente é composta de partes conscientes e inconscientes.  

Leibniz não concebia o inconsciente como um subsolo da 
mente. Ele especulava sobre a existência das pequenas percepções, 
uma espécie de franja da vida mental que permitiria que as pessoas 
vissem e ouvissem mais coisas do que elas têm consciência de ver e 
ouvir. Essas pequenas percepções, das quais não nos lembramos, 
poderiam funcionar como memórias implícitas que afetariam, sem 
percebermos, nossos sentimentos e decisões conscientes.  

No final do século XX, no seu Projeto para uma Psicologia 
Científica (1895), Freud afirmou que o problema da consciência é 

intratável e atribuiu sua natureza aos misteriosos neurônios Ω 
(ômega), cujo funcionamento não poderia ser desvendado. Freud 
nunca abordou, explicitamente, o problema mente-cérebro, talvez 
para evitar labirintos metafísicos e se concentrar na psicopatologia. 
Para ele, o inconsciente era o objeto privilegiado da psicologia e, 



João de Fernandes Teixeira | 145 
 

para estuda-lo, não era preciso formular, previamente, uma teoria 
da consciência.   

Contudo, nas últimas décadas, a neurociência, esquecendo 
séculos de filosofia e psicologia que a precederam, tem buscado, 
obsessivamente, uma teoria biológica da consciência. Mas é 
possível que os neurocientistas tenham começado pela pergunta 

errada e, por isso, não possam chegar a uma resposta certa. 
Os neurocientistas afirmam que as técnicas de 

neuroimagem permitem localizar os pontos específicos nos quais 
está ocorrendo atividade mental no cérebro. Mas será que a 
neuroimagem pode, realmente, detectar a atividade mental e 
confirmar a existência da consciência? Será a modificação 
momentânea do cérebro evidência suficiente para isso? Nenhuma 
área individual do cérebro está ativa quando estamos conscientes, 
nem ociosa quando não estamos. Até agora não foi encontrada 

uma representação neural da consciência.  
O desafio de formular uma teoria empírica da consciência 

só pode avançar depois que tivermos resolvido a questão que 
precede a todas essas teorias, ou seja, saber o que é consciência. É 
possível fazer pesquisas em biologia sem definir o que é a vida e 
resolver problemas matemáticos sem saber o que são os números. 
Mas será possível descobrir os correlatos neurais da consciência 
sem definir, previamente, um conceito de experiência consciente? 
Precisaríamos, também, de um teste para determinar a presença 
da consciência nos seres vivos e, eventualmente, em alguns 
dispositivos artificiais.  

 Será que as tecnologias de emulação do cérebro que 

combinam a neuroimagem com a simulação computacional serão 
capazes, não apenas de reproduzir o estado do cérebro em uma 

janela de tempo, mas também sua atividade, incluindo a 
consciência? Será que em um futuro distante os avanços da 
neurociência poderão resolver o hard problem? 

Penso que se não pudermos saber o que é a consciência 
procurar seus correlatos neurais pode se tornar uma tarefa tão 
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ingrata como fotografar o trópico de Capricórnio. Não sabemos o 
que é a consciência. Não sabemos, tampouco, se esta questão pode 

ser resolvida, isto é, se não existem obstáculos cognitivos 
insuperáveis para respondê-la. Se não pudermos saber o que é 
consciência, não poderemos saber como certos estados mentais se 
tornam experiências conscientes.  

Para existirem experiências conscientes é preciso que algo 
ou alguém as tenha. Isso não seria possível se as experiências 
conscientes fossem fragmentadas, sem uma unidade e 
continuidade no tempo. A percepção do mundo seria caótica se 
nossas experiências ocorressem como uma sequência de episódios 
isolados. Memória, percepção, raciocínio e outras atividades 
cognitivas que Chalmers considerou  problemas fáceis, têm de 
estar entrelaçadas. Não existe experiência consciente isolada.  

Sem uma unificação dessas experiências como fazendo 

parte de um mesmo eu não há como reconhecê-las como minhas. É 
preciso algum tipo de operador que não apenas as unifique, como 
também gere um sentimento de pertença em relação a um único 
eu, situando as experiências em um continuum temporal. Esse 
operador era, para Kant, um “cogito” ou um “eu penso” que 
deveria acompanhá-las ininterruptamente, tornando-as minhas 
experiências.  O “eu penso” subjacente aos estados mentais é a 
marca da subjetividade que possibilita que elas se tornem 
experiências conscientes. Esse “eu penso” tem, até agora, escapado 
do alcance da neurociência.  

 Acredito que o fator suplementar que, de acordo com 
Chalmers, caracteriza estados mentais como conscientes não é 

muito diferente do “eu penso” kantiano. Creio que o hard problem 
seja um descendente tardio da teoria da autoconsciência de Kant, 

na qual o eu era definido como autorreflexão unificadora. Sem esse 
“eu penso” integrador, que a torna experiência de alguém, não 
seria possível formular o hard problem. 

A questão é saber se podemos conhecer a natureza desse 
“eu penso”. Kant já havia nos alertado que esse “eu penso” é 
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incognoscível. Contrariamente a Descartes, Kant não supôs que o 
“eu penso” nos remeteria, inevitavelmente, a algum tipo de 

substância. A mente não pode afirmar nada de fora dela mesma. A 
consciência não pode resolver o problema da consciência. 

A introspecção não nos dá acesso ao conhecimento do eu 
pois ele é algo em constante mudança que, por isso, escapa ao 

conhecimento. O fluxo de consciência define o eu como o navio de 
Teseu. Imagine um navio cujas partes são, ininterruptamente, 
substituídas por novas. Imagine agora um navio cujas partes são 
removidas, mas, em vez de serem substituídas, são usadas para 
reproduzir uma embarcação idêntica. Como esse processo se 
repete indefinidamente no tempo, nunca poderemos saber qual é a 
versão definitiva do navio de Teseu. 

O psicanalista francês Jacques Lacan afirmava que o sujeito 
é a nomeação do vazio, que não tem nenhum conteúdo substancial 

ou material. Analogamente, Kant concebia a consciência como um 
conjunto vazio que pode ser preenchido com o que se quiser, 
esvaziado em seguida e prosseguir indefinidamente nesse ciclo. 
Mas haverá alguma representação física de um conjunto vazio? 
Será que ele pode corresponder a algo no mundo além de um 
símbolo matemático? 

Penso que o problema difícil da consciência deveria ser 
provisoriamente abandonado. Nossas capacidades cognitivas e 
nossa posição no cosmos não permitem que saibamos tudo. 
Enfrentamos limitações cognitivas comparáveis às de um rato, que 
não consegue sair de um labirinto se o número de passagens for 
primo.  No entanto, é possível que as superinteligências artificiais 

tenham alguma chance de, no futuro, resolver o hard problem, pois 
elas poderão superar a circularidade paradoxal de uma consciência 

examinar a si mesma sem sequer poder definir o que está 
buscando.  





Conclusão 
 
 
 
 
A conjectura principal deste livro é a suposição de que 

mente e matéria, embora tenham propriedades muito diferentes, 
podem ser representadas na forma de um continuum.  Essa 
conjectura, da qual derivamos uma imagem mental para 
representar esse continuum, tem como ponto de partida a teoria 

das cordas.  Proponho um modelo sônico da mente, no qual ela 
surge como resultado de uma sinfonia universal.  

Embora mente e matéria sejam o resultado da atividade 
das cordas vibratórias que compõem o mundo físico, não acredito 
em nenhuma forma de panpsiquismo. Em outras palavras, não 

acredito na ideia de que a mente está espalhada pelo universo e 
que o mental poderia surgir de qualquer uma de suas partes. Para 
que a mente exista é necessário haver um cérebro.  

Embora o cérebro seja composto por moléculas e átomos, 
como todos os outros componentes do mundo físico, ele é um 
dispositivo físico peculiar e suas características específicas têm um 
papel crucial na geração do mental. Sua anatomia convoluta o 
torna um dos maiores labirintos criados pela natureza. Temos 

tamanha quantidade de neurônios e de sinapses que torna seu 
estudo um desafio. Calcula-se, por exemplo, que o número de 
sinapses seja algo em torno de 1011. Há muitos circuitos neuronais 

redundantes, provavelmente acumulados ao longo da evolução. A 
redundância é uma estratégia para diminuir o erro no 
processamento de dados que chegam através da percepção. 
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O modelo sônico do mental, que serve de fundamento para 
o fisicalismo brando sugere que, em algum momento da história 

do universo ocorreu uma sincronização extraordinária: a evolução 
do cérebro aconteceu simultaneamente à sintonização das cordas 
vibratórias da matéria que iniciaram a sinfonia da mente. Sem o 
cérebro, nunca teria existido uma mente; sem harpa não há 

música. Mas sem a inserção do cérebro no cosmos, tampouco 
existiria o mental. 

 A função principal do cérebro é gerar qualia para que cada 
mente seja única, ou seja, diferente de todas as outras. Esse 
processo pode começar com a travessia desse labirinto sináptico 
por um impulso nervoso, quase sempre uma viagem muito longa. 
Essa viagem cria a sensação de um fluxo e, junto com ela, a de 
tempo, um dos componentes fundamentais que organizam a 
mente. A forma humana de experimentar o tempo é a demora ou, 

como afirmou o filósofo francês Henri Bergson, a duração. A 
demora pode ser percebida como mais longa para algumas pessoas 
do que para outras. Por produzir esse tipo de sensação individual, a 
demora é nosso modo individual, único, de apreender o tempo. 
Nosso estado subjetivo primordial é um qualia da temporalidade. 
São os qualia temporais que transformam um segundo cósmico em 
uma vida longa e atribulada ou um segundo de sonho em uma 
noite inteira de pesadelo. 

Mas como se relacionam mente e cérebro? Sons emergem 
da vibração de cordas. Para que essa vibração gere qualia 
específicos e harmonias é preciso que ela se sobreponha à vibração 
de cordas da matéria que compõe o cérebro. Como vimos no final 

do capítulo III, o cérebro mais se assemelha a um propagador do 
que um produtor de estados mentais. O cérebro manifesta a 

mente. Se ele for danificado acidentalmente, ou por alguma doença 
neurológica grave como o Alzheimer isso pode impedir a 
manifestação da mente.   

Esta concepção me afasta de vários tipos de materialismo, 
como as teorias da identidade entre mente e cérebro e as teorias 
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reducionistas, ou seja, as teorias que visam reduzir o mental ao 
cerebral. No caso do fisicalismo brando estamos correlacionando 

tipos diferentes de matéria que não compartilham as mesmas 
propriedades. Posso ser considerado materialista, mas não 
monista, pois não acredito que exista um único tipo de matéria no 
universo. Essa ideia já foi sugerida por David Chalmers que a 

batizou com o nome de dualismo naturalista. 
Não me sinto inteiramente confortável para classificar ou 

aproximar o fisicalismo brando de alguma corrente específica da 
filosofia da mente contemporânea. Não posso aceitar a filosofia de 
Chalmers, pois não acredito na existência do problema difícil da 
consciência. Reluto em caracterizar o fisicalismo brando como 
algum tipo de emergentismo, pois a própria noção de emergência 
do mental a partir do físico ainda não foi suficientemente 
esclarecida. 

Ainda estamos longe de uma solução definitiva para o 
problema das relações entre mente e cérebro. Cordas vibratórias 
geram sons, um processo que pode ser considerado análogo ao que 
permite o surgimento de estados mentais. Mas não sabemos como 
os sons, ao atingirem os tímpanos, se transformam em qualia 
sonoros. Não sabemos se esses qualia podem ser considerados 
variações da matéria que os produz ou se, para eles existirem, é 
preciso a participação de uma subjetividade que os torna inefáveis; 
uma subjetividade cujas características ainda estamos longe de 
compreender. Tudo o que temos é um modelo físico para conceber 
a possibilidade de um continuum entre matéria e mente. 

Talvez a coisa mais simples que uma barra de metal possa 

fazer seja vibrar. Se batermos em uma de suas extremidades, ela 
produzirá uma onda sonora. A frequência com que o metal vibra 

pode ser considerada uma propriedade emergente. Ou seja, o som 
é uma propriedade emergente, pois uma nova corda vibratória 
surge daquelas que compõem a barra de metal. Mas será que, 
apesar de serem compostos por sons, os qualia sonoros produzidos 
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por essas vibrações também podem ser considerados propriedades 
emergentes da matéria?  

Uma propriedade emergente pode ser muito diferente 
daquilo que a produz. A mente pode ser totalmente diferente da 
matéria que a produz. Essa assimetria poderia sugerir que o 
modelo sônico é um dualismo de propriedades, ou seja, que 

estados mentais emergentes têm características subjetivas 
irredutíveis à matéria que os produz. Da perspectiva do dualismo 
de propriedades existiria uma ruptura entre cordas vibrantes e 
qualia sonoros. Cordas vibrantes nunca poderiam ser agudas ou 
estridentes como os qualia sonoros. A questão é saber se, nesse 
caso, existe uma ruptura com o mundo físico. Se os qualia sonoros 
forem cordas vibratórias, essa ruptura não existe. No entanto, o 
que conseguimos com o modelo sônico ainda não é suficiente para 
afirmar que as propriedades dos qualia sonoros (serem agudos ou 

estridentes) podem ser reduzidas à matéria que os produz.  
Isso reforça a ideia de que o modelo sônico não é nem um 

reducionismo. Tampouco ele é um identitarismo do tipo “estados 
mentais = estados cerebrais”. A objeção clássica contra o 
identitarismo é a Lei de Leibniz. De acordo com essa lei, se duas 
coisas ou entidades são idênticas podemos atribuir a elas 
exatamente as mesmas propriedades. Se a Lei de Leibniz for 
verdadeira há pelo menos alguns tipos de assimetrias entre estados 
mentais e estados cerebrais que nos forçam a abandonar a teoria 
da identidade. 
 Uma delas consiste em mostrar que essa identidade nos 
leva a um conjunto de paradoxos semânticos. Se estados mentais 

ocorrem no cérebro e são idênticos a atividade cerebral, a eles seria 
legítimo atribuir propriedades características dos neurônios, como, 

por exemplo, “umidade”, ou “capacidade de transmitir corrente 
elétrica”.  

 Estados cerebrais conduzem eletricidade, mas o mesmo 
não ocorre com estados mentais. O cérebro pode produzir uma 
mente, mas não é igual a ela.  Por isso, eles não podem ser 
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considerados idênticos. No caso do modelo sônico, como 
poderíamos identificar sons com aquilo que os produzem se ambos 

têm propriedades tão diferentes? Ao mesmo tempo, se ambos são 
apenas variedades de uma única e mesma matéria por que não 
poderíamos considerá-los idênticos? 

Um som pode não ter nenhuma semelhança com o que o 

produz. Não há como decompor um som e nele encontrar as 
moléculas que compõem uma corda de violino. Em outras 
palavras, um som não pode ser reduzido àquilo que o produziu. 
Não há como recuperar uma música a partir dos átomos que 
compõem um CD.  Da mesma forma, mente e matéria não são 
redutíveis entre si. Contudo, apesar dessa assimetria de 
propriedades, não é possível negar que os sons do CD, quando ele é 
tocado, sejam um tipo de matéria produzida por outra. Mas como 
saber se os sons que saem do CD são apenas uma propriedade 

emergente do material com que ele é feito ou se ocorre uma 
ruptura com o mundo físico?  

Como afirmei, os sons podem ser estridentes ou agudos, 
mas será que poderíamos atribuir-lhes essas propriedades antes de 
se transformarem em qualia sonoros? Voltamos, então, à questão: 
como os sons se transformam em qualia ao atingirem nossos 
tímpanos? O emergentismo pode explicar a assimetria de 
propriedades entre matéria e mente, mas não pode explicar como é 
possível a passagem do físico para o mental. O hiato entre mente e 
matéria continua intratável e, por isso, talvez tenhamos de nos 
contentar apenas com modelos que tentem reduzi-lo. 

A dificuldade para resolver essas questões e aproximar o 

fisicalismo brando de alguma das correntes da filosofia da mente 
contemporânea é o fato da física ainda não explicar o que é a 

matéria, mas apenas descrever seu comportamento a partir de 
relações matemáticas. Essa concepção do conhecimento do mundo 
físico, chamada de estruturalista, foi defendida por grandes físicos 
como Heinrich Hertz, Henri Poincaré e Arthur Eddington. Ela 
confirma a afirmação de Derrida, que mencionei no Capítulo V, de 
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que a matéria é o inteiramente outro e, por isso, nossa sensação de 
estranheza em relação ao mundo é inevitável. Paradoxalmente, 

somos compostos daquilo que estranhamos. Nosso corpo é 
cósmico, mas o conhecemos pouco, apesar de sermos seu habitante 
privilegiado. 

Se não sabemos o que é a matéria, tampouco conseguimos 

determinar o que é uma música, uma melodia. Certamente ela é 
algo real, embora nunca a encontremos na natureza. Afirmar que 
uma melodia não existe seria tão estranho quanto afirmar que uma 
equação não existe. Uma melodia não desaparece quando 
deixamos de ouvir um CD na qual ela está gravada. Será, então, 
uma melodia apenas um conjunto de símbolos que, quando 
interpretado, produz sons que podemos reconhecer? E, após esses 
sons serem tocados, será que a música se dissipa ou simplesmente 
cessa por se afastar de nossos ouvidos? Ou os sons continuarão a 

se propagar pelo espaço, indefinidamente? O que define uma 
melodia, os sons ou a partitura na qual ela está escrita?  

A música pode ocorrer apenas na minha cabeça. Posso 
ouvir uma melodia pela estimulação de meu córtex auditivo, sem 
precisar de sons em volta de mim. Ouço uma música sem ela 
passar pelos meus ouvidos, algo tão estranho quanto ouvir uma 
música mental, a música imaginada por Beethoven depois de sua 
surdez total. No entanto, a característica ainda mais intrigante da 
música é o fato de ela ser sempre acompanhada por uma sensação 
de movimento. Quando a ouvimos, parece que vamos para um 
espaço abstrato, imaginário, no qual os sons se movem para 
diante, para trás, para cima e para baixo. Mas onde ocorre esse 

movimento? 
Uma filosofia da mente baseada em uma teoria física corre 

o risco de ser efêmera. Mas esse é o risco de todas as filosofias da 
mente, pois elas são sempre uma reflexão impura, sujeita aos 
abalos e sobressaltos de novas teorias científicas. A história da 
física é a história de como o conceito de matéria foi formulado e 
reformulado ao longo dos séculos. A ciência é uma infindável 
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revisão do que, por um momento, acreditamos ser verdadeiro. O 
mesmo ocorre com a filosofia da mente, que herda essa 

característica do método científico. Para os filósofos da mente, 
todas as filosofias são provisórias e não há questões perenes. 

 A teoria das cordas, como várias outras na história da 
física, poderá ser abandonada ou superada nos próximos anos. 

Como afirmei no final do capítulo V ainda não foi possível 
confirmar, experimentalmente, suas hipóteses principais. Por 
enquanto, ela é uma grande aposta na matemática. Contudo, 
outras teorias formuladas recentemente, como a gravidade 
quântica, que aposta na natureza granular da matéria, tampouco 
foi confirmada empiricamente. Como sugeriu Richard Feynman, é 
preciso confiar na nossa capacidade de reconhecer a verdade pela 
beleza e pela simplicidade, embora isso não baste. Os testes para 
confirmar uma teoria científica não terminam nunca. 

O legado conceitual e filosófico da teoria das cordas será ter 
mostrado que existem alternativas à concepção de matéria 
implícita na física newtoniana. Essa concepção persiste até hoje 
pelo fato de coincidir com nossa fé perceptiva habitual para a qual 
a matéria é algo que jaz diante de nós, ou seja, algo quase sempre 
acessível por meio da visão e do tato. Essa noção de matéria, já 
obsoleta, ainda povoa, mesmo que apenas implicitamente, o 
imaginário de muitos filósofos da mente que defendem o 
fisicalismo.  

Talvez a física nunca consiga determinar a natureza da 
matéria. Ou, se um dia o fizer, chegará a algo tão simples que não 
poderá ser explicado por algo ainda mais simples. Se a teoria das 

cordas for o ponto de chegada, como supõem alguns físicos 
contemporâneos, ela terá dado mais um passo na busca pelo mais 

simples.  
A matéria é, no seu âmago, oca. Mas nossa percepção a 

apresenta como algo diferente. Tudo se passa como quando 
observamos uma hélice que gira tão rapidamente que temos a 
impressão de estar diante de um disco. Da mesma forma, um 
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polígono com milhões de lados seria percebido como um círculo. A 
teoria das cordas mostra que o que pareciam ser partículas 

puntiformes, sólidas e impenetráveis, são filamentos de energia 
vibrante, em um fluxo constante no qual elas se formam e se 
dissolvem, como rugosidades efêmeras na trama do espaço e do 
tempo. A matéria é tão fluida quanto a mente. No fluxo contínuo 

do mental podemos, por um truque da introspecção e da 
linguagem, abstrair pensamentos e imaginá-los como 
perfeitamente separáveis e destacáveis dessa corrente veloz na qual 
eles incessantemente se formam e se dissolvem, sempre 
provisórios.    

Talvez tenhamos, após esta jornada, ficado com muito 
pouco. Mas, por pouco que seja, sempre teremos muito. Pois os 
filósofos e cientistas podem discordar sobre tudo, menos sobre o 
fato de que há alguma coisa, na sua efemeridade e no seu perpétuo 

aparecer, seja física ou mental, com a qual interagimos 
continuamente. Embora externa a nós e indefinível, sabemos que 
somos parte de sua diversidade extravagante, nos sentimos 
próximos e até misturados a ela quando nos alimentamos, mas 
irremediavelmente distantes quando a percebemos com nossos 
olhos. 
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