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“Sobrevivi me agarrando ao que havia de humano em mim. Não tinha escolha. Era 
tudo o que me restava, da mesma maneira que você. Agarre-se ao que há de humano 
dentro de ti e sobreviverá”. Isto foi o que Pierre Roussin, um dos personagens do filme 
de Julian Schnabel, O Escafandro e a Borboleta, disse a Jean Do, o protagonista 
principal — inteiramente paralisado, exceto por um olho. Essas palavras me fizeram 
pensar sobre o que realmente nos faz humanos.  

Somos apenas animais com cérebros que agem sobre nossos corpos, por meio de todos 
seus impulsos elétricos e neurônios ativos, ou há algo mais que nos faz únicos como 
espécie — um animal que pode se perceber, sentir, usar linguagens, racionalizar, e 
assim por diante? 

A questão não é nova, de maneira alguma. Por séculos, filósofos e cientistas têm-se 
feito a mesma pergunta seguidamente. Alguns dizem que, um dia — vamos aqui 
simplificar e usar uma expressão comum —, as “questões existenciais” tomam conta de 
nossas mentes de uma maneira que não há o que fazer, a não ser pensar exaustivamente 
sobre elas e deixá-las irem embora assim como vieram, para continuarmos levando 
nossas vidinhas prosaicas. É exatamente isso que está acontecendo comigo agora: 
preciso pensar exaustivamente sobre isso e preciso dividir meus pensamentos com 
alguém. No caso, você, desavisado leitor. 

Essa ideia de pensar sobre nossa humanidade tem me assombrado nos últimos dias, e 
me fez voltar aos livros de neurociência e ciências cognitivas que comecei a ler há 
algum tempo — mais como uma ignorante curiosa do que como pesquisadora ou 
acadêmica, devo confessar. Causou-me desconforto verificar certa disputa territorial 
entre esses campos, e também as aparentemente irreconciliáveis diferenças filosóficas 
entre as ciências, apesar do esforço de alguns cientistas que buscam cooperar entre si. 
Mas, espere um minuto: não é a filosofia a “mãe de todas as ciências”? Ao menos assim 
aprendi na escola. 

Foi exatamente nesse momento que virei minha atenção das questões existenciais que 
me afligiam para os conflitos entre as ciências e a filosofia. 

Não sou nem neurocientista, nem cientista cognitiva e nem mesmo filósofa, no estrito 
sentido da palavra. Considero-me apenas uma observadora privilegiada, com ponto de 
vista peirceano. O que farei neste post é apenas tentar traduzir essas aparentes 
diferenças filosóficas irreconciliáveis. Notem: não estou dizendo que tentarei resolver o 
problema. 



Parece-me que a neurociência lida com a formulação de questões de natureza empírica 
sobre o sistema nervoso; e isso quer dizer que lida, basicamente, com as estruturas 
físicas dos organismos. Em outras palavras, lida com as estruturas biológicas que nos 
permitem ser humanos e também com suas funções. Ela tenta estabelecer o que “de 
fato” acontece nas estruturas neuronais e como elas atuam. Como o cérebro 
(fisicamente) produz imagens? Como essas imagens são armazenadas (fisicamente) no 
cérebro? Qual o papel do tronco cerebral na “produção” de consciência? Como a 
memória é (fisicamente) formada? Etc. 

As ciências cognitivas, por outro lado, lidam com as explicações sobre as condições 
neuronais que nos propiciam perceber, aprender, cogitar, racionalizar ou usar a vontade 
— entre outras funções; e, também, com a representação das coisas. Os cientistas 
cognitivos trabalham entre os campos da neurofisiologia (campo empírico) e da 
psicologia (uma mistura entre os campos empírico e filosófico) e precisam buscar o 
equilíbrio entre conceitos pertencentes a categorias diversas. 

No entanto, se somos organismos vivos e em constante interação com o ambiente, será 
que a neurociência pode realmente deixar de lado algumas questões conceituais 
intrínsecas e fundamentais, ou tentar respondê-las como se fossem apenas a realidade 
subjugada às estruturas físicas? Ou, então: podem as ciências cognitivas psicologizar o 
funcionamento das estruturas cerebrais reduzindo, assim, sua importância como 
fenômeno físico, impunemente? Estruturas, funções e problemas conceituais são 
umbilicalmente conectados nos organismos vivos — e aqui é onde a confusão começa, 
pois não há fronteiras bem definidas que separem um campo dos outros. Parece que há 
uma relação triádica no horizonte, mas retornarei a isto mais tarde. 

Por um lado, os neurocientistas têm sido acusados de tentar substituir o repertório 
psicológico riquíssimo do âmbito das atividades humanas por explicações neurológicas 
literais. Em outras palavras, os neurocientistas teriam uma visão reducionista dos 
organismos complexos que somos em interação com o mundo e, por isso, eles nos 
fariam parecer cérebros com pernas. Por outro lado, os cientistas cognitivos têm sido 
acusados de negligenciar o papel fundamental que o ambiente físico desempenha no 
pensamento humano; ou, ainda, de negligenciar as contribuições da encarnação do 
pensamento humano em ações. 

Todas as ciências trabalham com “fatias” de realidade empírica para conseguir definir 
seus objetos de estudo, e todas as teorias científicas são parcialmente incompletas em 
função disso. É a precisão das articulações conceituais das ideias que pode trazer rigor e 
criatividade às teorias — e é precisamente aí que a filosofia interpõe-se à relação da 
neurociência com as ciências cognitivas. 

A filosofia lida com as questões conceituais que precedem os problemas empíricos de 
verdade ou falsidade, e isso se dá porque estas questões dizem respeito ao modo pelo 
qual representamos as coisas — e não à descrição literal de suas existências. Mas, eis 
aqui outro problema: os filósofos tendem a pensar que não precisam se preocupar com 



as questões empíricas porque elas são vulgares e nascem com certo grau de 
obsolescência. 

Eu não poderia falar das relações entre ciência e filosofia sem pensar em Charles 
Sanders Peirce e sua triádica teoria dos signos. Peirce pensou sobre a ciência como algo 
que alguém ainda não sabe, e, em sua opinião, isso seria muito mais importante do que 
o que já é sabido. Ciência, para ele, era conhecimento vivo, constantemente em 
progresso — em contraste com aquilo que já é sabido, que se constituiria em 
conhecimento morto. Ele pensou sobre como os pensamentos e o conhecimento 
cresciam nos homens, e chegou à conclusão que eles cresciam no pensamento científico 
e por causa dele. A pergunta que ele se fazia era: se testado empiricamente, os conceitos 
abstratos produzem resultados diferentes? Ele, então, criou o pragmatismo como uma 
metodologia para testar empiricamente os conceitos abstratos.  

Peirce foi um anticartesiano: para ele, o mundo não estava dividido entre verdade e 
ficção, pensamentos e objetos, discurso e realidade e assim por diante. Para ele, tudo 
aquilo que está na mente são signos ou quase-signos— e esses signos funcionam em 
relação triádica com o objeto e seu interpretante. Peirce acreditava que ninguém pode 
acessar diretamente o objeto senão por meio da mediação dos signos, e, por isso, tudo 
aquilo que chamamos de realidade é de fato os efeitos dos quase-signos sobre nós. Não 
há como negar que esta é uma maneira quase poética de ligar a ciência à filosofia, e que 
também questiona a distância imposta que as mantém separadas. Ele de fato provou que 
os conceitos abstratos podem ser empiricamente testados. 

Estas observações me fazem concluir que Peirce pôs o pragmatismo para trabalhar a 
favor da filosofia e das ciências. Ouso dizer que ele trabalhou para criar uma filosofia da 
ciência inclusiva, e provou que é possível ter um pouco dos dois mundos: conceitos 
abstratos testados empiricamente. Talvez os neurocientistas, os cientistas cognitivos e 
os filósofos precisem de um pouco mais de Peirce em suas vidas. 


