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1. sair à luz

sAir À luz

sempre me fas ci na o momen to exato em que, da pla teia, vemos abrir-se a 
porta que dá para o palco e um artis ta sair à luz; ou, de outra pers pec ti va, o 
momen to em que um artis ta que aguar da na penum bra vê a mesma porta abrir-
-se, reve lan do as luzes, o palco e a pla teia.

percebi há  alguns anos que o poder que esse momen to tem de nos emo cio-
nar, de qual quer ponto de vista que o exa mi ne mos, nasce do fato de ele per so ni-
fi car um ins tan te de nas ci men to, uma pas sa gem de um  limiar que sepa ra um 
abri go segu ro mas limi ta dor das pos si bi li da des e dos ris cos de um mundo mais 
amplo à fren te. porém, enquan to me pre pa ro para redi gir a intro du ção deste li-
vro, refle tin do sobre o que escre vi, tenho a intui ção de que sair à luz é tam bém 
uma elo quen te metá fo ra para a cons ciên cia, para o nas ci men to da mente conhe-
ce do ra, para a sim ples mas deci si va che ga da do sen ti do do self* ao mundo men-
tal. Como saí mos à luz da cons ciên cia é jus ta men te o tema deste livro. escrevo 
sobre o sen ti do do self e sobre a tran si ção da ino cên cia e da igno rân cia para o 
conhe ci men to e o autointe res se. meu obje ti vo espe cí fi co é exa mi nar as cir cuns-
tân cias bio ló gi cas que per mi tem essa tran si ção crí ti ca.

nenhum aspec to da mente huma na é fácil de inves ti gar, e, para quem dese-
ja com preen der os ali cer ces bio ló gi cos da mente, a cons ciên cia é una ni me men te 
con si de ra da o pro ble ma supre mo, ainda que a defi ni ção desse pro ble ma possa 
 variar nota vel men te entre os estu dio sos. se elu ci dar a mente é a últi ma fron tei ra 
das ciên cias da vida, a cons ciên cia mui tas vezes se afi gu ra como o mis té rio final 
na elu ci da ção da mente. há quem o con si de re inso lú vel.

entretanto, é difí cil con ce ber um desa fio mais sedu tor para a refle xão e a 

* em por tu guês (e nas lín gu as neo la ti nas) não exis te uma pala vra que tra du za com exa ti dão 
o con cei to de self apresentado no livro. Como explicado no capí tu lo 7, os pro no mes refle xi vos 
não são bons equi va len tes nes sas lín guas e, tam pou co, os pro no mes pes soais eu, mim ou me. por 
sugestão do autor, manteve-se na tradução a expressão em inglês. (n. r. T.)
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inves ti ga ção. A ques tão da mente em geral e da cons ciên cia em par ti cu lar per-
mi te aos huma nos dar vazão ao dese jo de com preen der e ao ape ti te por admi rar-
-se com sua pró pria natu re za, que segun do Aristóteles é o que dis tin gue os seres 
huma nos. o que pode ria ser mais difí cil de conhe cer do que conhe cer o modo 
como conhe ce mos? o que pode ria ser mais des lum bran te do que per ce ber que é 
o fato de ter mos cons ciên cia que torna pos sí veis e mesmo ine vi tá veis nos sas 
ques tões sobre a cons ciên cia?

embora eu não veja a cons ciên cia como o ápice da evo lu ção bio ló gi ca, penso 
que é um momen to deci si vo na longa his tó ria da vida. mesmo quan do recor re-
mos à sim ples e clás si ca defi ni ção de cons ciên cia encon tra da nos dicio ná rios — 
que a apre sen ta como a per cep ção que um orga nis mo tem de si mesmo e do que 
o cerca —, é fácil ima gi nar como a cons ciên cia pro va vel men te abriu cami nho, na 
evo lu ção huma na, para um novo gêne ro de cria ções, impos sí vel sem ela: cons-
ciên cia moral,* reli gião, orga ni za ção  social e polí ti ca, artes, ciên cias e tec no lo gia. 
De um modo ainda mais impe rio so, tal vez a cons ciên cia seja a fun ção bio ló gi ca 
crí ti ca que nos per mi te saber que esta mos sen tin do tris te za ou ale gria, sofri men-
to ou pra zer, ver go nha ou orgu lho, pesar por um amor que se foi ou por uma 
vida que se per deu. o  páthos, indi vi dual men te viven cia do ou obser va do, é um 
sub pro du to da cons ciên cia, tanto quan to o dese jo. Jamais tería mos conhe ci men-
to de  nenhum des ses esta dos pes soais sem a cons ciên cia. não culpe eva por 
conhe cer; culpe a cons ciên cia, e agra de ça a ela.

escrevo estas pala vras no cen tro comer cial de estocolmo, enquan to obser vo 
pela jane la um velhi nho frá gil andan do em dire ção à balsa que está para par tir. 
o tempo urge, mas ele anda deva gar; a dor artrí ti ca nos tor no ze los faz seus pas-
sos vaci lan tes; ele tem cabe los bran cos e usa um casa co puído. Chove sem parar, 
ele se verga ao vento como uma árvo re soli tá ria em campo aber to. por fim ele 
alcan ça a balsa. sobe com difi cul da de o  degrau alto da pla ta for ma de embar que 
e come ça a cami nhar pelo con vés, com  receio de dese qui li brar-se no decli ve; 
move a cabe ça de um lado para o outro, rapi da men te, exa mi nan do o local, pro-
cu ran do tran qui li zar -se. seu corpo intei ro pare ce per gun tar: “É isso mesmo? 
estou no lugar certo? e agora, para onde devo ir?”. e então os dois  homens no 
con vés aju dam-no a fir mar o passo, com ges tos afá veis mos tram-lhe a entra da da 
cabi ne, e ele pare ce estar em segu ran ça onde deve ria. Deixo de me preo cu par. A 
balsa parte.

Agora, um deva neio e uma refle xão: sem cons ciên cia, o velho de modo al-
gum sabe ria de sua afli ção, tal vez humi lha ção. sem cons ciên cia, os dois  homens 
no con vés não  teriam rea gi do com empa tia. sem cons ciên cia, eu não teria me 
preo cu pa do e nunca teria pen sa do que um dia pode rei estar na mesma situa ção 

* em por tu guês empre ga-se cons ciên cia para tra du zir tanto cons cious ness como cons cien ce. Vi-
sando à cla re za, cons cien ce está sendo tra du zi do neste livro como “cons ciên cia moral”, sig ni fi can do 
a facul da de de dis tin guir entre bem e mal, da qual resul ta o sen ti men to do dever e a apro va ção ou 
o remor so pela prá ti ca de atos acon se lha dos ou desa con se lha dos pelo juízo moral. (n. T.)
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que ele, andan do com a mesma hesi ta ção dolo ro sa e sen tin do o mesmo des con-
for to. A cons ciên cia ampli fi ca o impac to des ses sen ti men tos na men te dos per-
so na gens desta cena.

A cons ciên cia, de fato, é a chave para que se colo que sob escru tí nio uma vida, 
seja isso bom ou mau; é o bilhe te de ingres so, nossa ini cia ção em saber tudo 
sobre fome, sede, sexo, lágri mas, riso, prazer, intuição, o fluxo de ima gens que 
deno mi na mos pen sa men to, os sen ti men tos, as pala vras, as his tó rias, as cren ças, 
a músi ca e a poe sia, a feli ci da de e o êxta se. em seu nível mais sim ples e mais ele-
men tar, a cons ciên cia per mi te-nos reco nhe cer um impul so irre sis tí vel para per-
ma ne cer vivos e cul ti var o inte res se pelo self. em seu nível mais com ple xo e 
ela bo ra do, a cons ciên cia ajuda-nos a cul ti var um inte res se por  outras pes soas e a 
aper fei çoar a arte de viver.

Ausen Te sem Ter pAr Ti Do

há 32 anos, um homem esta va sen ta do dian te de mim em uma sala estra nha, 
total men te cir cu lar, pin ta da de cinza. o sol da tarde entra va pela cla ra boia e nos 
ilu mi na va enquan to con ver sá va mos. De repen te, o homem parou no meio de uma 
sen ten ça e seu rosto empa li de ceu; a boca para li sou-se ainda aber ta, os olhos fixa-
ram-se no vazio, em algum ponto da pare de atrás de mim. por  alguns segun dos, 
ele per ma ne ceu imó vel. Chamei-o pelo nome, mas ele não res pon deu. Depois 
come çou a fazer  alguns movi men tos bre ves: esta lou os  lábios, o olhar diri giu-se 
para a mesa que havia entre nós, ele pare ceu enxer gar uma xíca ra de café e um 
vasi nho de metal com flo res; decer to enxer gou, pois pegou a xíca ra e bebeu. falei 
nova men te com ele, e mais uma vez não houve res pos ta. ele tocou no vaso. per-
guntei-lhe o que esta va acon te cen do, ele não res pon deu, seu rosto era inex pres si-
vo. não olha va para mim. então ele se levan tou. fiquei apreen si vo, não sabia o 
que pode ria acon te cer. Chamei-o pelo nome, ele não res pon deu. quando aqui lo 
aca ba ria? ele se virou e andou deva gar em dire ção à porta. le vantei-me e tor nei 
a chamá-lo. ele parou, olhou para mim, seu rosto read qui riu certa expres si vi da de 
— pare cia per ple xo. Cha mei-o nova men te, e ele disse: “sim?”.

por um breve perío do, que me pare ceu uma eter ni da de, aque le homem 
 sofreu um com pro me ti men to da cons ciên cia. neu ro lo gi camente falan do, ele te-
ve uma crise de ausên cia segui da por auto ma tis mos asso cia dos à crise de ausên-
cia, duas den tre as diver sas mani fes ta ções da epi lep sia, uma doen ça cau sa da por 
dis fun ção cere bral. Aquela não foi a pri mei ra vez que pre sen ciei um caso de 
com pro me ti men to da cons ciên cia, mas foi a mais intri gan te até então. eu sabia 
por expe riên cia pró pria como era dis sol ver-se numa incons ciên cia invo lun tá ria e 
reco brar a cons ciên cia — quan do crian ça,  fiquei incons cien te uma vez,  depois de 
um aci den te, e na ado les cên cia fui sub me ti do a uma anes te sia geral. Também 
vira pacien tes em coma e obser va ra, da pers pec ti va de ter cei ra pes soa, como o 
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esta do de in cons ciên cia se mani fes ta va. em todos esses casos, porém, como 
ocor re quan do ador me ce mos ou acor da mos, a perda de cons ciên cia é radi cal, 
lem bran do uma inter rup ção total da energia elé tri ca. mas o que eu aca ba ra de 
ver aque la tarde na sala cin zen ta e cir cu lar era muito mais espan to so. o homem 
não desa ba ra no chão em esta do de coma nem ador me ce ra. ele ao mesmo tempo 
esta va ali e não esta va, sem dúvi da des per to, par cial men te aten to, agin do, fisi ca-
men te pre sen te mas pes soal men te desa pa re ci do, ausen te sem ter par ti do.

o epi só dio ficou em minha mente, e lem bro-me do dia em que fui capaz de 
inter pre tar seu sig ni fi ca do. na época não pen sei, mas penso agora ter pre sen cia-
do uma tran si ção muito abrup ta entre uma mente ple na men te cons cien te e uma 
mente pri va da do sen ti do do self. Durante o perío do de comprometimento da 
cons ciên cia desse homem, seu esta do de vigí lia,* sua capa ci da de bási ca de aten tar 
para os obje tos e de orien tar-se no espa ço este ve pre ser va da. provavelmente a 
essên cia de seu pro ces so men tal foi man ti da, no que diz res pei to aos obje tos que 
o cer ca vam, mas seu sen ti do do self e do conhe ci men to foi sus pen so. É pos sí vel 
que minha noção da cons ciên cia tenha come ça do a tomar forma nesse dia, sem 
que me desse conta disso, e a ideia de que um sen ti do do self era uma parte indis-
pen sá vel da mente cons cien te só se fir mou à medi da que fui encon tran do casos 
com pa rá veis.

o tema da cons ciên cia con ti nuou a inte res sar-me no decor rer dos anos. sen-
tia-me ao mesmo tempo atraí do pelo desa fio cien tí  fi co apre sen ta do pela cons-
ciên cia e repe li do pelas con se quên cias huma nas de seu com pro me ti men to nas 
doen ças neu ro ló gi cas; no entan to, man ti ve certa dis tân cia. o drama das situa-
ções em que o dano cere bral causa o esta do de coma ou um esta do vege ta ti vo 
per sis ten te — con di ções em que a cons ciên cia é com pro me ti da mais radi cal men-
te — era algo que eu, poden do esco lher, pre fe ri ria não obser var. poucas coi sas 
são tão tris tes quan to ver o súbi to e for ça do desa pa re ci men to da mente cons cien-
te em  alguém que ainda vive, e pou cas coi sas são tão dolo ro sas de expli car a uma 
famí lia. Como é que se olha  alguém den tro dos olhos e se diz que o esta do imó-
vel do com pa nhei ro de toda uma vida pode pare cer sono mas não é, que não há 
nada de bené fi co ou res tau ra dor naque la ina ti vi da de, que o ser antes capaz de 
sen tir pode nunca mais recu pe rar essa capa ci da de? porém, mesmo se minha 
expe riên cia como neu ro lo gis ta não me levas se a que rer man ter-me dis tan te da 
cons ciên cia, como neu ro cien tis ta eu pode ria não me dedi car ao pro ble ma. estu-
dar a cons ciên cia não era abso lu ta men te uma coisa acon se lhá vel antes de con se-
guir a efe ti va ção na uni ver si da de, e, mesmo  depois de con se gui-la, dedi car-se a 
essa área era visto com des con fian ça. Apenas em anos recen tes a cons ciên cia 
tor nou-se um tema de inves ti ga ção cien tí fi ca um pouco mais segu ro.1

mesmo assim, a razão pela qual afi nal resol vi ocu par-me desse tema nada 

* o termo vigí lia está sendo usado neste livro como tra du ção para wake ful ness, indi can do o 
esta do des per to, ou seja, acor da do; não se refe re ao uso cor ri quei ro de vigí lia como “insô nia” ou 
“o esta do de quem vela duran te a noite, pri van do-se do sono”. (n. T.)
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teve a ver com a socio lo gia dos estu dos da cons ciên cia. eu cer ta men te não havia 
pla ne ja do estu dar a cons ciên cia antes que um impas se me for ças se a fazê-lo. 
esse impas se resul ta va de meu tra ba lho sobre as emo ções, e isso quer dizer que 
posso cul par as pai xões da alma pelas con se quên cias.2

portanto, este é o qua dro. eu com preen dia razoa vel men te bem como dife-
ren tes emo ções eram indu zi das no cére bro e repre sen ta das no tea tro do corpo. 
Também podia ima gi nar como a indu ção de emo ções e as con se quen tes alte ra-
ções físi cas que em gran de medi da cons ti tuem um esta do emo cio nal eram sina-
li za das em  várias estru tu ras cere brais apro pria das para  mapear essas alte ra ções, 
cons ti tuin do, assim, o subs tra to para o sen ti men to de uma emo ção. mas não 
con se guia enten der como o orga nis mo por ta dor da emo ção podia tor nar-se cien-
te daque le subs tra to cere bral do sen ti men to. não con se guia con ce ber uma expli-
ca ção satis fa tó ria para como isso que nós, cria tu ras cons cien tes, deno mi na mos 
sen ti men tos torna-se conhe ci do pelo orga nis mo que sente. por meio de que 
meca nis mo adi cio nal toma mos conhe ci men to de que um sen ti men to está ocor-
ren do den tro dos limi tes de nosso orga nis mo? o que mais acon te ce no orga nis-
mo e, espe cial men te, o que mais acon te ce no cére bro quan do toma mos conhe ci-
men to de que esta mos sen tin do uma emo ção, uma dor, ou, na ver da de, quan do 
toma mos conhe ci men to de qual quer coisa? Defrontara-me com o obs tá cu lo da 
cons ciên cia. especificamente, com o obs tá cu lo do self, pois algo como um sen-
ti do do self era neces sá rio para pro du zir os  sinais que levam um orga nis mo a ter 
o conhe ci men to de que está sen tin do uma emo ção.

eu per ce bia que supe rar o obs tá cu lo do self, o que do meu ponto de vista 
sig ni fi ca va com preen der suas bases neu rais, pode ria nos aju dar a enten der o 
impac to bio ló gi co muito dife ren te de três fenô me nos dis tin tos mas estrei ta men-
te rela cio na dos: ter uma emo ção, sen tir essa emo ção e tomar conhe ci men to de que esta-
mos sen tin do essa emo ção. não menos impor tan te, supe rar o obs tá cu lo do self tam-
bém pode ria con tri buir para elu ci dar as bases neu rais da cons ciên cia em geral.

o pro Ble mA DA Cons Ciên CiA

qual é, então, o pro ble ma da cons ciên cia da pers pec ti va da neu ro bio lo gia? 
por mais que se veja a ques tão do self como cru cial para a elu ci da ção da cons ciên-
cia, é impor tan te dei xar claro que o pro ble ma da cons ciên cia não se limi ta à 
ques tão do self. resu mindo da manei ra mais sim ples pos sí vel: con si de ro o pro-
ble ma da cons ciên cia uma com bi na ção de dois pro ble mas inti ma men te rela cio-
na dos. o pri mei ro é enten der como o cére bro no orga nis mo huma no engen dra 
os  padrões men tais que deno mi na mos, por falta de um termo  melhor, as ima gens 
de um obje to. Objeto desig na aqui enti da des tão diver sas quan to uma pes soa, um 
lugar, uma melo dia, uma dor de dente, um esta do de êxta se; ima gem desig na um 
 padrão men tal em qual quer moda li da de sen so rial, como, por exem plo, uma ima-
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gem sono ra, uma ima gem tátil, a ima gem de um esta do de bem-estar. essas ima-
gens comu ni cam aspec tos das ca rac  te rís ti cas físi cas do obje to e podem comu ni-
car tam bém a rea ção de gos tar ou não gos tar que pode mos ter em rela ção a um 
obje to, os pla nos refe ren tes a ele que pode mos ter ou a rede de rela ções desse obje-
to em meio a  outros obje tos. falando de um modo mais dire to, esse pri mei ro 
pro ble ma da cons ciên cia é o pro ble ma de como obte mos um “filme no cére bro”, 
deven do-se enten der, nessa metá fo ra tosca, que o filme tem tan tas tri lhas sen so-
riais quan tos são os por tais sen so riais de nosso sis te ma ner vo so — visão, audi ção, 
pala dar, olfa to, tato, sen sa ções vis ce rais etc. (Ver no glos sá rio em apên di ce um 
comen tá rio sobre o empre go de ter mos como ima gem, repre sen ta ção e mapa.)

Da pers pec ti va da neu ro bio lo gia, resol ver esse pri mei ro pro ble ma é des co-
brir como o cére bro pro duz  padrões neu rais em seus cir cui tos de célu las ner vo-
sas e como ele con se gue con ver ter esses  padrões neu rais nos  padrões men tais 
explí ci tos que cons ti tuem o nível mais ele va do de fenô me no bio ló gi co, o qual 
desig no por ima gens. A reso lu ção desse pro ble ma  requer, neces sa ria men te, que 
se abor de a ques tão filo só fi ca dos qua lia. Definimos como qua lia as qua li da des 
sen so riais sim ples encon tra das no azul do céu ou no tom do som pro du zi do por 
um vio lon ce lo, e os com po nen tes fun da men tais das ima gens na metá fo ra do fil-
me são, por tan to, fei tos de qua lia. Acredito que essas qua li da des serão um dia 
expli ca das pela neu ro bio lo gia, embo ra neste momen to a expli ca ção neu ro bio ló-
gi ca seja incom ple ta e lacu nar.3

Vejamos agora o segun do pro ble ma da cons ciên cia. Como, para le la men te ao 
engen dra men to de  padrões men tais para um obje to, o cére bro tam bém engen dra 
um sen ti do do self no ato de conhe cer? para aju dar-me a escla re cer o que quero 
dizer com self e conhe cer, peço que cada um veri fi que a pre sen ça, neste exato 
momen to, des ses ele men tos em sua pró pria mente.

Você está olhan do para esta pági na, lendo o texto e cons truin do o sig ni fi ca-
do de  minhas pala vras à medi da que lê. mas a aten ção dada ao texto e ao sig ni-
fi ca do não des cre ve tudo o que se passa em sua mente. enquanto repre sen ta as 
pala vras impres sas e exibe o conhe ci men to con cei tual neces sá rio para enten der 
o que escre vi, sua mente tam bém exibe, ao mesmo tempo, mais algu ma coisa, 
algo sufi cien te para indi car, a cada momen to, que é você, e não outra pes soa, 
quem está lendo e enten den do o texto. As ima gens sen so riais do que você per ce-
be exter na men te e as ima gens rela cio na das que você evoca ocu pam a maior par-
te do campo de ação de sua mente, mas não total men te. Além des sas ima gens 
exis te tam bém essa outra pre sen ça que sig ni fi ca você, como obser va dor das coi-
sas ima gé ti cas, como agen te poten cial sobre as coi sas ima gé ti cas. existe a pre-
sen ça de você em uma rela ção espe cí fi ca com algum obje to. se não hou ves se 
essa pre sen ça, como seus pen sa men tos lhe per ten ce riam? quem pode ria dizer 
que eles lhe per ten cem? A pre sen ça é quie ta e sutil e, às vezes, é pouco mais do 
que um “sinal vaga men te pres sen ti do”, uma “dádiva vaga men te entendida”, usan-
do aqui as pala vras de T. s. eliot. mais adian te, pro cu ra rei mos trar que a forma 
mais sim ples dessa pre sen ça tam bém é uma ima gem; de fato, o tipo de ima gem 
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que cons ti tui um sen ti men to. Dessa pers pec ti va, a pre sen ça de você é o sen ti-
men to do que acon te ce quan do seu ser é modi fi ca do pelas ações de apreen der 
algu ma coisa. essa pre sen ça nunca se afas ta, do momen to em que você des per ta 
até o momen to em que seu sono come ça. ela tem de estar pre sen te, caso con trá-
rio você não exis te.

A solu ção desse segun do pro ble ma  requer que se enten da como, enquan to 
escre vo, tenho um senso de mim, e como, enquan to lê, você tem um senso de si; 
como nos damos conta de que o conhe ci men to par ti cu lar que você e eu con tem-
pla mos em nossa mente, neste exato momen to, é mol da do de uma pers pec ti va 
espe cí fi ca, a do indi ví duo den tro do qual esse conhe ci men to se forma, e não de 
uma pers pec ti va canô ni ca de tipo único para todos. A solu ção tam bém  requer 
que se com preen da como as ima gens de um obje to e da com ple xa  matriz de rela-
ções, rea ções e pla nos liga dos a ele são per ce bi das como a incon fun dí vel pro prie-
da de men tal de um pro prie tá rio que, para todos os efei tos, é quem auto ma ti ca-
men te obser va, per ce be, toma conhe ci men to, pensa e poten cial men te age. esse 
segun do pro ble ma é ainda mais intri gan te pelo fato de poder mos com cer te za 
dizer que a solu ção tra di cio nal men te pro pos ta para ele — um homún cu lo incum-
bi do de conhe cer — é paten te men te incor re ta. não exis te um homún cu lo, meta-
fí si co ou no cére bro, sen ta do no tea tro car te sia no como um espec ta dor único, 
espe ran do que os obje tos saiam à luz.4 em  outras pala vras, resol ver o segun do 
pro ble ma da cons ciên cia con sis te em des co brir os ali cer ces bio ló gi cos da curio sa 
capa ci da de que nós, huma nos, pos suí mos de cons truir não só os  padrões men tais 
de um obje to — as ima gens de pes soas, luga res, melo dias e de suas rela ções; em 
suma, as ima gens men tais, inte gra das no tempo e no espa ço, de algo a ser conhe-
ci do —, mas tam bém os  padrões men tais que trans mi tem, de manei ra auto má ti-
ca e natu ral, o sen ti do de um self no ato de conhe cer. A cons ciên cia, como usual-
men te a con ce be mos, de seus  níveis ele men ta res aos mais com ple xos, é o  padrão 
men tal uni fi ca do que reúne o obje to e o self.

no míni mo, por tan to, a neu ro bio lo gia da cons ciên cia defron ta-se com dois 
pro ble mas: como o filme no cére bro é gera do e como o cére bro tam bém gera o 
senso de que exis te  alguém que é pro prie tá rio e obser va dor desse filme. esses 
dois pro ble mas são tão inti ma men te rela cio na dos que o segun do se ani nha den-
tro do pri mei ro. Com efei to, o segun do pro ble ma é o de gerar o apa re ci men to de 
um pro prie tá rio e obser va dor para o filme den tro do filme; e os meca nis mos fisio-
ló gi cos por trás do segun do pro ble ma influen ciam os meca nis mos por trás do 
pri mei ro. Contudo, ape sar da estrei ta rela ção entre os dois pro ble mas, sepa rá-los 
é um modo de divi dir em par tes o pro ble ma da cons ciên cia e, ao fazê -lo, tor nar 
exe quí vel a inves ti ga ção glo bal da cons ciên cia.5

este livro repre sen ta uma ten ta ti va de lidar com o obs tá cu lo da cons ciên cia 
enfo can do dire ta men te o pro ble ma do self, porém sem negli gen ciar nem mini-
mi zar o “outro” pro ble ma da cons ciên cia. essa ten ta ti va foi moti va da pelo já 
men cio na do impas se sobre as emo ções, mas não se limi tou a abor dar essa ques-
tão espe cí fi ca. este livro expõe minha ideia do que é a cons ciên cia, em ter mos 
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men tais, e de como a cons ciên cia pode ser cons truí da no cére bro huma no. não 
tenho a pre ten são de ter solu cio na do o pro ble ma da cons ciên cia e, no está gio 
atual da his tó ria da ciên cia cog ni ti va e da neu ro ciên cia, ape sar de as con tri bui-
ções recen tes serem nume ro sas e subs tan ciais, vejo com certo ceti cis mo a ideia 
de resol ver o pro ble ma da cons ciên cia. espero sim ples men te que as  ideias aqui 
apre sen ta das con tri buam para que por fim se elu ci de o pro ble ma do self de uma 
pers pec ti va bio ló gi ca.6

o texto  baseia-se em um pro gra ma de pes qui sa em anda men to que segue 
diver sas  linhas de inves ti ga ção — refle xão sobre fatos coli gi dos ao longo de mui-
tos anos de obser va ção de pacien tes neu ro ló gi cos com dis túr bios da mente e do 
comportamento e sobre des co ber tas pro ve nien tes de estu dos neu rop si co ló gi cos 
expe ri men tais des ses dis túr bios; teo ri za ção sobre os pro ces sos da cons ciên cia 
como eles ocor rem na con di ção huma na nor mal, usan do dados da bio lo gia geral, 
da neu roa na to mia e da neu ro fi sio lo gia; ela bo ra ção, com base em refle xões e em 
teo rias, de hipó te ses sobre os fun da men tos neu roa na tô mi cos da cons ciên cia que 
pos sam ser tes ta das.

ABor DA gem DA Cons Ciên CiA 

Antes de avan çar, pre ci so dis cor rer bre ve men te sobre o modo de abor dar o 
pro ble ma acima defi ni do. seria com cer te za mara vi lho so se os con teú dos de 
nossa mente fos sem ainda mais rica men te sobre pos tos do que já são, de modo 
que eu pudes se escre ver este livro seguin do cami nhos para le los e você lesse, 
simul ta nea men te, a res pei to de supo si ções teó ri cas, méto dos cien tí fi cos e fatos 
fun da men tais. mas atua mos no mundo da físi ca clás si ca, e sou obri ga do a recor-
rer a expe dien tes da era eli sa be ta na: excur sos e digres sões. prometo ser breve e 
ater-me ao essen cial.

menTe, Com por TA men To e CÉre Bro

A cons ciên cia é um fenô me no intei ra men te pri va do, de pri mei ra pes soa, que 
ocor re como parte do pro ces so pri va do, de pri mei ra pes soa, que deno mi na mos 
mente.7 A cons ciên cia e a mente, porém, vin cu lam-se estrei ta men te a com por-
ta men tos exter nos que podem ser obser va dos por ter cei ras pes soas. em todos 
nós ocor rem estes fenô me nos — mente, cons ciên cia na mente e com por ta men-
tos — e sabe mos muito bem como eles se cor re la cio nam entre si, pri mei ro gra-
ças à autoaná li se, segun do em razão de nossa pro pen são natu ral a ana li sar os 
 outros. Tanto a sabe do ria como a ciên cia da mente e do com por ta men to huma-
no  ba seiam-se nessa incon tes tá vel cor re la ção entre o pri va do e o públi co — 
mente de pri mei ra pes soa, de um lado, e com por ta men to de ter cei ra pes soa, de 
outro. felizmente, para aque les den tre nós que tam bém alme jam com preen der 
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