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RESUMO 

 

Por meio da via dialógica, este trabalho possibilita pensar uma articulação de 

áreas do conhecimento, em que neuroplasticidade e educação, em dança, se 

interconectam para uma compreensão ampliada de homem e das ações 

educativas. Reconheço na vasta obra de Edgar Morin e de seus interlocutores, 

significativas contribuições sobre a questão cerebral sob lentes polifônicas. 

Reflito para além das concepções que separam e fragmentam o corpo, o 

homem, o conhecimento e seus desdobramentos para a vida do indivíduo e 

para a educação. É no intuito de unir não só áreas, mas o próprio ser humano 

que trago a neuroplasticidade em três entradas: como conceito, como ato 

político e como metáfora. Considero que a dança pode propiciar a criação de 

novos circuitos neurais ao permitir a experimentação, o incerto e o novo e 

assim, propiciar também mudanças de atitudes, de pensamentos, valores e 

ações tanto nos educadores quanto nos educandos. Tomo como referência o 

método complexo que sugere princípios reorganizadores do pensamento. O 

texto se constitui numa narrativa ensaística, onde há continuidade da 

composição textual, evitando-se a organização em capítulos, embora haja uma 

sequência de ideias que se interligam numa tessitura com os autores, com as 

pesquisas do GRECOM, com as orientações e com minhas vivências de 

dança. Compreendo o inacabamento e a incompletude deste trabalho, mas sei 

que a plasticidade do mesmo ocorrerá como que numa espiral de ideias. 

 

Palavras-chaves: Ensino de dança. Complexidade. Neuroplasticidade.  
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RÉSUMÉ 

 

Ce travail dialogique rend possible de penser une articulation entre les 

domaines de la neuroplasticité et de l'enseignement de la danse, qui 

s‟interconnectent pour arriver à une compréhension accrue de l'homme et des 

actions éducatives. Je reconnais dans la vaste œuvre d‟Edgar Morin et de ses 

interlocuteurs, des contributions significatives sur la question cérébraliste des 

lentilles polyphoniques. Une réflexion au-delà des conceptions qui séparent et 

fragmentent le corps, l'homme, la connaissance et leurs conséquences pour la 

vie de l'individu et de l'enseignement. Dans le but de rapprocher  ces deux 

domaines, ainsi que l‟être humain lui-même,  j‟aborde la neuroplasticité comme 

concept, action politique et métaphore. A partir de  la méthodologie de la 

complexité qui suggère des commencements réorganisés de la pensée, et 

considère que la danse peut promouvoir la création de nouveaux circuits 

neuronaux tout en permettant l'expérimentation, l'incertain et le nouveau, ainsi 

que les changements d'attitudes, de pensées, de valeurs et des actions chez 

les éducateurs et chez les apprenants. Le texte consiste en un essai narratif 

dont  la continuité de la composition textuelle ne s'organise pas en chapitres, 

mais par ordre d„idées des auteurs, des recherches du GRECOM, des 

orientations et de mes propres expériences en matière de danse. Je comprends 

l‟aspect inachevé et incomplet de ce travail; mais j‟espère que la plasticité du 

texte même se dégagera comme dans une spirale d'idées. 

 

Mots clés: Enseignement de la danse. Complexité. Neuroplasticité.  
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Fomos conduzidos à maior de todas as narrativas, a 

do Universo nascido há catorze bilhões de anos, 

prolongada na Terra pela narrativa da vida, 

prolongada ainda mais pela narrativa da história 

humana. 

(MORIN, 2010, p. 229) 

 

 

 

Enquanto não religarmos os conhecimentos 

segundo os princípios do conhecimento complexo, 

permaneceremos incapazes de conhecer o tecido 

comum das coisas. Enxergamos apenas os fios 

separados de uma tapeçaria. 

(MORIN, 2010, p. 284) 
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 ERA UMA VEZ UMA GAROTA QUE SONHAVA PODER 

TRANSFORMAR O MUNDO COM A DANÇA... 

 Como começar um texto em uma folha em branco? Admito que tenho 

muita dificuldade de começar a escrever em palavras. Dançando flui melhor o 

que sinto e sou bem mais verdadeira, por isso tento aqui fazer as palavras 

dançarem. Vou me permitir falar como que num diário, onde misturo autores, 

com minhas experiências, olhares e questionamentos. 

 Ninguém existe sem sua própria narrativa. Em nosso mundo só existe o 

que é dito, quer dizer, o que se apresenta para nós vestido de uma narrativa 

anterior. Tanto as coisas quanto as pessoas para nascerem é preciso que 

sejam narradas por si mesmas ou por outros. Se isso não acontecer, seremos 

não só invisíveis, ou não existiremos... Não basta contar uma história "coletiva, 

emprestada, pública e mentirosa", é necessário "unir o tempo à vida" e 

construir uma narrativa "mais leal, atenta, pessoal e autêntica" (SERRES, 

2015, p.78), e porque não, variante. 

 Não sei começar a falar de algo sem falar de mim também, sem me 

imbricar, sem me inscrever. Acredito, assim como Conceição Almeida e 

Margarida Knobbe, que "não poderia mesmo ser de outra forma, uma vez que 

todo narrador e observador vê o mundo a partir do lugar que ocupa" 

(ALMEIDA; KNOBBE, 2003, p. 11). Não dá para deixar de falar de mim, não 

com um tom de "achismo", mas para esclarecer melhor o que me moveu, 

minhas preferências, escolhas, ideias e mudanças. 

 Sou filha de dois professores universitários da área de Educação. Nasci 

e cresci no ambiente acadêmico. Ainda criança, ouvi algumas aulas sobre 

filosofia, didática, história da educação, enquanto não estava brincando. 

Rodeada de livros, fui aos poucos aumentando o acervo que já tínhamos e 

caçando temas interessantes dentro deles. Era um outro mundo. E eu não 

conhecia quase nada. 

 Nos anos de 1996 a 2001, estudei no Complexo Educacional Meira 

Pires do Jardim I até a 2ª série (atual 3º ano do ensino fundamental). De 

referência construtivista, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade 

predominavam. Artes, ciências, geografia, matemática, educação física, história 

e português eram ligados pelos conteúdos trabalhados/vivenciados. 

Estudávamos os fenômenos (chuva, animais, música, leitura, convívio social) 
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em múltiplos aspectos. Quando a escola se juntou com outra, comecei a sentir 

como eram as aulas fragmentadas e sem relação umas com as outras. Não 

gostei, mas sempre que tive a oportunidade, principalmente em trabalhos 

escolares, explorei o que havia aprendido: juntar, relacionar e não separar. 

 Foi nessa mesma época que passei a fazer aula de dança na escola, 

especialmente por dois motivos: apaixonei-me por dança do ventre e também 

porque já não nos movíamos mais em sala. E assim fiz dança na escola até o 

2º ano do ensino médio (2ª série), mesmo mudando de Instituição de ensino na 

5ª série (6º ano). Aprendi a me mover em diversos ritmos, decorei muitas 

coreografias onde todos dançavam de modo parecido e algumas vezes não me 

agradou ter que imitar o professor. 

 Entrei na dança de salão no final do ensino fundamental, pela nova 

paixão por salsa e nesse contexto passei a entrar no mundo das oficinas e 

bailes de dança; mas o que mais encontrei foram pessoas querendo mostrar a 

quantidade de passos aprendidos. Ainda bem que convivi com exceções, com 

casais que fechavam os olhos para abrir os poros das sensações de toque e 

respiração. 

 Meu ensino médio foi quase traumatizante graças ao temido vestibular e 

a grande pergunta: o que você quer ser? Pergunta engraçada. Minha resposta 

era que queria ser feliz. A profissão acaba sendo algo restrito perto de uma 

questão tão ampla como essa. No segundo semestre do pré-vestibular (2010) 

nós fomos separados por área e mesmo sem escolher um curso, optei por 

Humanas II, pois me dava melhor nas matérias específicas (história, geografia 

e língua estrangeira). No fim escolhi psicologia, mas ainda era preciso colocar 

a 2ª opção e me encantei quando vi Dança. 

 Passei em Dança. Em quatro anos (2011-2014) vivi muitas mudanças, 

conheci pessoas, autores, ritmos, olhares, sabores, pesquisas, danças... A 

dança contemporânea virou minha nova paixão por valorizar o diferente. 

Mesmo num curso superior ainda notei em mim o desejo de relacionar áreas 

distintas. Via a possibilidade de ligar a dança aos conhecimentos da estatística, 

ciência e tecnologia, letras, ciências biológicas, fisioterapia, medicina, 

geografia. Questionava, mas geralmente considerava a resposta que me 

davam incompleta, por tratarem apenas de um aspecto mais “social”, digamos 

assim. Queria (e quero) mais. Talvez por isso passei a frequentar disciplinas 
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em turmas de outros cursos da Universidade. Foi nesse nomadismo, que me 

deparei com um professor de anatomia humana que me incentivou a continuar 

estudando a relação neuroanatomia-dança. 

 Em março de 2013, fui convidada por uma amiga a dar aulas como 

voluntária para o Grupo Espírita de Dança ArtPaz, onde crianças e jovens da 

comunidade do Parque Industrial (Parnamirim/RN) estavam sedentos por uma 

experiência à luz da Doutrina Espírita e da Dança. Até hoje, com modificações, 

encontros, desencontros, sorrisos e lágrimas, sinto o Grupo como meu 

laboratório vivo. Não somente no sentido de analisar algo exterior a mim, mas 

sim de tentar me estudar também em minha relação com os outros, com os 

princípios espíritas e com a dança. Prezo pela minha espiritualidade. 

 Em 2014, me formei em Licenciatura Plena em Dança pela UFRN. Saí 

da graduação e da iniciação científica com muitas perguntas, inquietudes e 

cheia de curiosidade sobre uma infinidade de assuntos, embora um tenha 

virado a minha nova paixão: a possibilidade de ligar áreas distintas do 

conhecimento, como a Dança e a Neurociência, para melhor compreender o 

ser humano em suas múltiplas dimensões. 

 Fiquei muito grata e feliz quando soube que passei na seleção do 

mestrado em Educação em 2015 e encontrei no Grupo de Estudos da 

Complexidade (GRECOM) o acolhimento da discussão que trazia; mas, além 

disso, encontrei um espaço para a construção de uma ciência "mais humilde, 

mais humana, e comprometida com o destino do planeta, mesmo sabendo que 

a arrogância da inteligência, a barbárie do espírito e o antropocentrismo 

pululam no coração dos humanos" (ALMEIDA, KNOBBE, 2003, p. 9). Uma 

ciência que valoriza a implicação do sujeito na produção do conhecimento, que 

vê por lentes polifônicas a complexidade dos fenômenos, que acredita e 

trabalha no alcance de um mundo mais solidário e respeitoso, capaz de 

produzir saberes pelo diálogo e pela convivência. 

 Li e refleti sobre diversos autores: os que eu já conhecia, os que nunca 

tinham ouvido falar e ainda outros que só sabia o nome. Estudei em ambientes 

variados. Apresentei trabalhos em eventos diversos em âmbitos locais e 

nacionais. Conheci novas pessoas. Fiz novas amizades. Cultivei as antigas. Vi 

em ângulos diferentes o meu cotidiano. Percebi que algumas de minhas 

mudanças foram movidas por paixões. Apreciei o sol nascer muitas vezes. 
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Senti o mar cada dia de forma única. Dancei de outro jeito. Notei mudanças... E 

é disso que irei escrever aqui. 

 O projeto inicial do mestrado passou por modificações e ao verbalizar 

tantas vezes do que se tratava a pesquisa, percebi em minha própria fala as 

marcas originais do que permaneceu, como também as sinuosidades que 

apareceram graças aos múltiplos olhares e diálogos com a orientadora-mestra 

Conceição Almeida, colegas e amigos do Grecom. Hoje concebo que a Dança 

propicia a mudança individual, por permitir a experimentação, o incerto e o 

novo. Vale a pena mudar, nem que seja um pouco e aos poucos. 

 Não somos sujeitos à parte de um corpo biológico e não somos isentos 

de uma cultura. Ambas as dimensões se fazem presentes simultaneamente. 

Então por que certas vezes tendemos a colocar uma em detrimento da outra? 

Nessa perspectiva de unir não só áreas, mas o próprio ser humano que é 

100% natureza e 100% cultura (MORIN, 2012b), venho levantar discussões 

acerca da capacidade do nosso aparato neural em se reorganizar, de ser 

plástico e como essa compreensão pode nos fazer pensar na nossa 

capacidade de mudar. E mais. Como esse entendimento pode influenciar na 

prática do professor de Dança. 

 A Dança como área de conhecimento pode dialogar com outras, e a 

Neurociência é uma delas. Acabamos por querer separar em áreas distintas 

para compreendermos melhor as coisas, mas o problema aparece quando não 

as vemos como partes de um todo e não as juntamos de volta. O 

conhecimento, como nos diz Morin (2012a), é um fenômeno multidimensional e 

inseparável. Em nossa cultura científica, organizamos o conhecimento de 

maneira tão fragmentada, até chegar ao ponto de uma área não se alimentar 

com os saberes construídos pela outra, sem dialogarem. É importante 

reconhecer que o todo não é constituído somente pela soma das partes, mas 

também pelas relações, pelos espaços, pelos ruídos. 

 Ao refletir sobre esse paradigma que fragmenta e reduz, que se 

reproduz nas práticas escolares, em que se ensina os alunos a separar tudo ao 

invés de fazê-los perceber e estabelecer relações entre fatos, situações e 

realidades, Morin alerta para essas desarticulações do conhecimento ao dizer: 

  

"...por hora, as novas ciências cognitivas fornecem certamente 
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conhecimentos sobre o conhecimento, mas esses 
conhecimentos encontram-se dispersados entre neurociência, 
psicologia cognitiva, sociologia do conhecimento e não 
dispõem de meios conceituais para articulá-las umas às outras" 
(MORIN, 2010, p. 219).  
 

 É DE CORPO QUE FALO. Inteiro, incompleto, uno, múltiplo, mutante. 

 A própria corporeidade constitui um dos mais imediatos interesses do 

homem. Ao longo da história, porém, se acumularam visões diversas e até 

conflitantes. Que é corpo? É a morada de uma alma ou espírito? Ou é um 

complexo sistema biopsicofisiológico? Como caracterizá-lo? Como conceituá-

lo?  

 Na obra Limiar: uma década entre o cérebro e a mente, Sidarta Ribeiro 

ao discorrer sobre neurovida afirma que:  

 

"Na primeira pintura de gente, marca de mão na pedra nua, 
nasciam saberes poderosos fundados no corpo humano. Corpo 
que se multiplica nas pinturas rupestres de homenzinhos 
ladeados na caça de antílopes, cervos e búfalos. Nas cenas 
primitivas da espécie se expressam, unidos, três saberes hoje 
distintos: a técnica da predação em bando, a fé na aventura 
letal e a arte que captura a atenção do observador. (...) A 
coevolução desses saberes humanos separou paulatinamente 
a eficácia científica, a motivação religiosa e a sensibilidade 
estética. Dos três, a mais frágil é a arte - cigana e poética" 
(RIBEIRO, 2015, p. 140-141). 

 

 Assim, o homem "primitivo" experienciou fundamentalmente uma 

intimidade e uma sintonia entre corpo e natureza, por ser o corpo o próprio 

instrumento na relação com o mundo para a satisfação de suas necessidades, 

curiosidades e enfrentamento dos problemas. 

 Com o auxílio das obras Uma fenomenologia do corpo de Terezinha 

Petrúcia da Nóbrega (2010) e Dicionário básico de filosofia (1996) de Hilton 

Japiassú e Danilo Marcondes, apresento uma breve reconstrução sobre a 

história do corpo.   

 Alguns milênios se passam desde o homem "primitivo" e já na chamada 

Idade Antiga encontramos, por exemplo, entre hindus e egípcios, a 

predominância da compreensão do corpo como "prisão" do espírito e que, por 

isso mesmo, deveria ser dominado e até purificado, como faziam os egípcios 

no processo de mumificação.  
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 Já na Antiguidade Ocidental encontramos na Grécia, os hedonistas, 

aqueles que defendiam a satisfação plena dos desejos do corpo. O filósofo 

Platão (428/427 - 348/347 a.C.), mesmo tendo ressaltado a dimensão espiritual 

e dito que o corpo aprisionava a alma, estabeleceu que o primeiro possuía três 

dimensões, a saber: o corpo racional (o mais importante e superior aos 

demais), o irracional e o dos apetites. Aristóteles (384-322 a.C.) situa o corpo 

como algo individual, real, limitado por uma superfície, em movimento e, por 

isso, possuidor do poder de interferir, de transformar. 

 Foi Hipócrates (460-377 a.C.), porém, que atribuiu ao corpo qualidades - 

frio, úmido, quente e seco - e o situou em relação ao seu entorno e harmonia 

com a Natureza. Nas cidades gregas a educação revelava diferentes 

concepções de corpo, que deveria ser viril, musculoso e forte em Esparta, e 

habilidoso fisicamente, belo e com padrões perfeitos em Atenas. 

 Mais um salto no calendário humano e a Idade Média nos surpreenderá 

com as ideias de Santo Tomás de Aquino (1225-1274) para quem o homem 

seria um composto substancial de corpo e alma, com a supremacia desta 

última. Entretanto, se o corpo fosse educado, ou melhor, "santificado", seria um 

verdadeiro santuário para a alma, o que significa a interdependência entre 

ambos. A alma deveria a sua existência ao corpo, mesmo lhe sendo superior e 

sobrevivendo à sua morte. Aqui identificamos que a velha ideia do pecado na 

tradição judaico-cristã é passível de certo nível de "sublimação" se a criatura 

buscasse a "purificação" do corpo, por exemplo, pela disciplina dos apetites. 

 Em pleno Renascimento, quem exerceu grande influência na medicina 

ocidental foi Leonardo da Vinci (1452 - 1519). O gênio italiano retoma e amplia 

o pensamento de Hipócrates ao definir os quatro humores do corpo: o frio, o 

seco, o quente e o úmido (fleugma, a bílis amarela, o sangue e a bílis negra). 

Considerou Da Vinci, ainda, a influência das energias do planeta sobre as 

energias corporais. O corpo materialmente falando, expressaria sua 

subjetividade levando em conta suas reações internas e as inferências 

(reações químicas) do ambiente. E pensar que isso ele escreveu em seu 

Tratado sobre a pintura, em que sinaliza razões para a escolha das cores que 

manipulou para provocar emoções e sentimentos. 

 No século XVI, René Descartes (1597-1650), filósofo, fisiologista e 

matemático francês, oporia o corpo humano ao espírito, o ser pensante 
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imaterial. É o famoso dualismo corpo-mente ou mente-corpo que tanta 

influência exerce na filosofia e na ciência da sociedade contemporânea. 

Descartes defendeu a ideia de duas substâncias constitutivas do universo: a 

res extensa, de onde adviria o corpo que se movimenta, que pode ser medido e 

calculado e a res cogitans, imaterial, sem extensão, uma substância pensante 

(mas que também engloba o sentir, o desejar).  

 Morin comenta que a disjunção entre sujeito cogitante e corpo em 

Descartes institui uma separação paradigmática entre as duas substâncias, em 

que "o sujeito se torna príncipe metafísico e o reino científico do objeto começa. 

O sujeito se desmaterializa. O objeto se reifica" (MORIN, 2013a, p.51). Surge o 

conhecido dualismo cartesiano, e o problema da interação entre ambas as 

dimensões, o que "repercutirá em múltiplas dissociações que atravessarão 

nosso universo cultural de ponta a ponta: Alma/Corpo, Espírito/ Matéria, 

Cultura/ Natureza, Qualidade/ Quantidade, Finalidade/ Causalidade, 

Sentimento/ Razão..." (idem). 

 Com Baruch Spinoza (1632-1677) temos, ainda no século XVII, a 

possibilidade de superação desse dualismo quando afirmava serem os homens 

passivos e ativos de corpo e alma. Isso significaria que um não pode 

determinar o outro. Supera a visão da alma como "guia" do corpo e este como 

"morada" da alma, algo inferior, por ser perecível, pecaminoso. Spinoza 

considerou que esse dualismo é falso, pois ambas as substâncias vêm de 

Deus, o que resulta na proposição de que mente e corpo são um só. Na 

temática da arte, o interesse de Spinoza é, sobretudo, que o corpo alcance sua 

autonomia prática e promova uma maior perfeição do ser. Em sua essência a 

arte é "ars corporis", enquanto expressão da potência do corpo ("potentia 

corporis"). E cultivar esta potência aumenta a parte eterna do espírito 

(ABBAGNANO, 2007). 

 É na contemporaneidade, porém, que encontramos outras contribuições 

diversificadas em torno do sentido de corpo. Karl Marx (1818 - 1883) afirmou 

que o corpo seria um objeto, sendo inclusive negociável nas relações do 

mercado de trabalho, onde é treinado e aperfeiçoado para o alcance dos 

objetivos capitalistas. O corpo teria duas dimensões: a orgânica, que atua no 

mundo e tem toda uma fisiologia, e a dimensão inorgânica, que é exterior: 

natureza e meio social, e onde cada ser se insere e se movimenta de acordo 
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com suas possibilidades históricas de atuação. O pensador alemão evidenciou 

assim, uma visão dialética do corpo que é material e histórico, inserido nas 

relações contraditórias com os outros homens, relações essas que promovem 

as transformações na natureza, na sociedade e no trabalho. 

 Não podemos encerrar esse panorama sem citar algumas ideias de 

Merleau-Ponty (1908-1961), professor titular de filosofia do Colégio de França, 

que centra sua discussão em torno da relação consciência e mundo. Para ele, 

alma e corpo não compõem uma dualidade, mas são níveis de 

comportamentos humanos com diversos significados. O homem, nessa 

compreensão, está no mundo, com o mundo e é nele que se conhece, que 

adquire a consciência, sendo sempre presença ativa. O corpo, para esse 

pensador, não está no espaço, ele é o espaço interna e externamente. O corpo 

é sujeito e objeto em processo de verdadeira fusão. Há uma síntese entre 

corpo e consciência e um entendimento de que a experiência perceptiva é 

corporal. O sentido dos acontecimentos está na corporeidade, encarnada. Em 

resumo, para ele, somos simplesmente, unicamente e essencialmente carne, 

corpo. 

 Ao refletir sobre as ideias de separação entre corpo e espírito presentes 

em culturas diversas e aceitas em contextos os mais variados, Sidarta Ribeiro 

pontua que se contrapondo a essa perspectiva dicotômica, no campo científico: 

"cresceu e se impôs ao longo do tempo o conceito de mente. Em vez de uma 

alma inteligente animando o corpo animal, seríamos uma vasta coleção de 

processos psicológicos" (RIBEIRO, 2015, p.137).  

 Apesar das variadas concepções, prefiro não me deter a um único 

referencial. Entendo corpo aqui como totalidade humana incompleta, 

inconclusa e inacabada. Corpo como ser integral que é 

bioantropossociocultural, de acordo com as ideias de Edgar Morin. Nesse 

entender, escolhi aprofundar as discussões sobre corpo nas ciências da 

complexidade e no diálogo com Michel Serres. 

 Edgard de Assis Carvalho em seu texto Diálogos de corpo (2012), por 

meio de um desdobramento narrativo ousado e criativo, assinala os fluxos 

interconectados do corpo. Para ele o corpo “movimenta”, “varia”, “imagina”, 

“perverte”, “recria”, “iguala”, “padece”, “pode”, “narra”, “suporta”, “reconcilia” 

(CARVALHO, 2012).  



19 
 

Ele nos recorda inicialmente a dualidade existente entre corpo e mente 

em nossa cultura e as dificuldades com que as narrativas científicas, creditadas 

pelo paradigma cartesiano, ainda se deparam e, de certa forma, alimentam ou 

ignoram. Neste caso é como se os conhecimentos produzidos não tivessem 

nenhuma relação com corpos recheados de desejos, interesses, pulsações, 

preferências e também de uma parte obscura que nos faz fugir dos padrões e 

da normalidade. Infelizmente, 

 
"Aprendemos a valorizar o trabalho produtivo, acadêmico ou 
não, em detrimento das performances musculares, passionais, 
amorosas, como se elas constituíssem um produto descartável 
que atrapalha a objetividade e a pseudoneutralidade do sujeito 
do conhecimento" (CARVALHO in ALMEIDA; CARVALHO, 
2012, p. 119). 

 
 
 Por vezes, achando ingenuamente que podemos escapar de nós 

mesmos, do nosso corpo, acreditamos que os saberes lógicos e racionais são 

mais verídicos por não se misturarem com os sentidos, sentimentos e 

emoções. Mas concordo com Morin (2012b, p. 119) que: "não existe nenhum 

dispositivo cerebral intrínseco que distinga a alucinação da percepção, o sonho 

da realidade, o imaginário do real, o subjetivo do objetivo". 

 Retomo Carvalho (2012) e acrescento que talvez por isso e pelo corpo 

se reorganizar constantemente, incansavelmente e por vezes 

involuntariamente, cientistas optam deixá-lo de lado até últimas instâncias, por 

ser algo que não compreendemos por completo. Esse entendimento de corpo 

se reflete nas práticas humanas em diversos contextos.  Podemos observar 

isso no cotidiano de algumas pessoas ao passarem grande parte do dia 

sentadas, curvadas, desmotivadas, obrigadas, tristes, com ações repetitivas 

em seus trabalhos. Há também aqueles que preferem em seus momentos 

livres conversar virtualmente do que pessoalmente, acreditando nos benefícios 

da tecnologia pela conquista de „estar junto‟ sem que os corpos 

necessariamente estejam próximos. Ainda outros, que se entregam sempre 

nas mãos de terceiros para cuidar de si. E os que querem assistir espetáculos 

anatômicos para saciarem um pouco a curiosidade de seus próprios corpos 

ocultados. 

 Sobre isto, rememoro os vídeos de anatomia e plastinação para 
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compreender melhor a discussão do livro O corpo incerto (2008) de Francisco 

Ortega. A anatomia, em seu surgimento, expôs e dissecou o corpo humano 

para compreensão das nossas estruturas, contribuiu posteriormente no 

crescimento da medicina, mas não só, influenciou no nosso reconhecimento 

enquanto corpo também biológico.  

 Os teatros anatômicos, a apreciação na manipulação do cadáver parece 

nos remeter a um tempo distante, mas que hoje ainda é possível ver. Trago o 

exemplo do processo chamado de plastinação, com o intuito de preservar o 

corpo morto, ou seja, a matéria, substituindo os líquidos corporais por resinas, 

para conservar a coloração e textura, bem próximo do real. Este procedimento 

foi criado pelo cientista e artista Gunther von Hagens em 1977, que apresenta 

as "obras" em exposições, atiçando a curiosidade das pessoas pelo mundo 

todo. Parece o retorno ao teatro anatômico. No final da Idade Média, chegando 

ao Renascimento a dissecação do cadáver tinha um caráter especialmente de 

estudo, de pesquisa. Hoje o que vejo é que, além disso, continua a existir uma 

proposta também de conservação. De tentar de certa forma vencer a morte e a 

perda que ela traz consigo. Ao plastinar parece que a pessoa é imortal, parece 

que ela ainda, de certa forma, está aqui.  

 

    

 Figura 2 – disponível em: 

http://www.bodyworlds.com/en/exhib

itions/mission_exhibitions.html 

Figura 1 – disponível em: 

http://www.bodyworlds.com/en/gunt

her_von_hagens/life_in_science.htm

l 
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 Ao ver um vídeo de uma exposição, prestei atenção em como os outros 

se reconheciam nas obras, como se por dentro todos fôssemos iguais. Será? 

Será que somos tão iguais assim anatomicamente? Acredito que temos 

variações, que as nossas experiências de vida também são capazes de nos 

mudar fisiologicamente, nem que seja um pouco. Mas fiz outro exercício: como 

eu fiquei ao apreciar pela primeira vez o vídeo? Foi muito estranho, admito que 

a primeira palavra que me veio foi "morte" e logo em seguida passei a olhar 

como uma "peça anatômica". Não gostei. Não queria ver o corpo dessa forma 

somente. Lembrei-me, então, das ideias trazidas por Ana Márcia Silva em 

Corpo, Ciência e Mercado (2001). O corpo-peça se faz tão presente em nossa 

sociedade hoje... 

 Corpo-peça... Denominação estranha. Categorizamo-nos ao longo do 

tempo. Hoje o importante é parecer. Parecer estar bem, com saúde. Parecer 

estar feliz. A autora citada acima, muito veio me ajudar a pensar sobre isso. 

Criamos necessidades, que foram sendo reforçadas pela ciência, pela 

tecnologia, pelo mercado, pela comunicação de massa, passando a 

estabelecer o corpo como uma imagem mantida por profissionais 

especializados, seja na academia (à procura do "corpo perfeito"), nos salões de 

beleza, nas revistas e programas de moda, nos médicos, cirurgiões e 

esteticistas. Para que e para quem submetemos nossos corpos?  

 Muito se faz com o corpo e para o corpo hoje em dia: próteses, 

remédios, academias, cirurgias, espetáculos, hospitais, moradias, lojas, 

escolas... Tudo circula em torno dele, inclusive os grandes conflitos entre 

nações. Sobre isso, Morin (2012b, p. 117) começa o tópico Homo demens 

afirmando que "seria irracional, louco e delirante ocultar o componente 

irracional, louco e delirante do humano". Recorda-nos pela história, que 

provavelmente os sapiens exterminaram os neandertais da Europa e desde os 

caçadores-coletores até o neolítico, e porque não, até hoje, se podem 

encontrar indícios de execuções, ferimentos, guerras, sacrifícios, massacres.  

 Foram os mesmos que criaram a escravidão, as técnicas e as ciências 

para conquistar o mundo, podendo inclusive destruí-lo, a violência assassina, 

que ultrapassa a necessidade animal e entra no campo do prazer... A 

"desumanidade" e a "estupidez", como fala Edgar Morin (2012b) são traços do 

humano. Somos loucos. Somos homo sapiens sapiens demens. O segredo que 
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nos diferencia é a forma como lidamos com nossas loucuras.  

 Para isso, existem três fatores de regulação, segundo este autor, 

mesmo que cada um apresente suas deficiências: o mundo exterior; o da 

própria racionalidade; o social e o cultural. Quando há a quebra de alguma 

regulação, a hubris (termo grego que significa desmedida demente) se 

manifesta e desenvolve, ou seja, nossas pulsões, desejos, pânicos e as 

racionalizações extremas emergem e vazam de nós. Sim, a perda de controle 

da racionalização pode levar a uma loucura fria: "a loucura do excesso de 

coerência" (MORIN, 2012b, p. 119). É a mais difícil de identificar e acredito que 

seja a mais existente. Em espaços acadêmicos, infelizmente, a impregnação 

dessas ideias se fazem presentes... Ainda bem que de nós artistas a coerência 

não é tão cobrada, comparada a outras áreas de conhecimento. Podemos 

inclusive usar nosso lado demens como matéria-prima da criação artística. A 

arte acaba sendo um espaço de trabalho de si, de autoconhecimento também. 

 Michel Serres em Variações sobre o corpo (2004) nos provoca vertigens 

ao discutir e defender os potenciais, poderes e genialidades do corpo, 

afirmando que podemos quase tudo. Logo no início, ele dedica a obra aos 

professores de ginástica, treinadores e guias de montanhismo que o ensinaram 

a pensar. Em sua escalada, lembra-nos quem fomos: quadrúpedes, que 

esquecemos pouco a pouco e cada vez mais a nossa relação animal e básica 

com o mundo. Primeiro procuramos refúgio, abrigo, substituindo as 

extremidades e a parte posterior do corpo, nossa túnica protetora, para 

procurarmos teto. É quando o homem bípede começa a nascer.  

 A subida de uma montanha, como nos diz o autor, traz uma mistura de 

sentimentos: medo, angústia, ansiedade. Mas quando conseguimos, após o 

grande esforço, ficar de pé... A alegria enorme, como um êxtase, nos ocupa. É 

o ápice do trajeto. 

 Só que após a subida e a chegada, vem o momento da descida e 

"nenhum treinamento nos prepara para esta monstruosa reviravolta" (SERRES, 

2004, p. 22). É a hora da reflexão, do silêncio. Essa escalada nos mostra o 

passar do tempo, a história evolutiva humana e a caminhada que cada um de 

nós faz em nossas vidas: a subida remete à energia e vigorosidade da criança 

e do jovem, o ápice representa a maturidade conquistada e os objetivos 

alcançados com esforço, no fim, a descida da velhice envolta pela sabedoria do 
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silêncio. 

 Mas será que realmente estamos escalando a verdadeira montanha? 

Entregando-nos por inteiro, dispostos a aprender e a mudar com as 

experiências que ela nos traz? Ou será que estamos apenas observando-a de 

longe, como que num avião, sentados, assistindo um espetáculo? Oliver Sacks 

(2015), ao se referir a Gerald M. Edelman e suas pesquisas sobre o córtex 

visual, assinala a diferença entre o apreciar e o tocar. Nesse processo, Sacks 

destaca que conjuntos de mapas cerebrais distintos são acionados em cada 

caso. Mapas esses que são criados a partir da nossa relação com o mundo:  

 

"Enquanto nos movemos, nossos órgãos dos sentidos 
recolhem amostras do mundo e, a partir delas, criam-se mapas 
no cérebro. Lá, com a experiência, ocorre um fortalecimento 
seletivo daqueles mapeamentos que correspondem a 
percepções bem-sucedidas - bem-sucedidas na medida em 
que mostram maior utilidade e poder para a construção da 
'realidade'" (SACKS, 2015, p. 310). 
 

 Para não termos esse tipo de olhar estático de sobrevoo, é preciso 

vivenciar, interagir, e então: "do mesmo modo a pedra ao ser tocada perde sua 

dureza, e amada, ganha uma surpreendente doçura" (SERRES, 2004, p. 14).  

Ainda falamos de insensibilidade, incompreensão, intolerância. Claro! Quando 

não passamos por experiências diversas, muitas vezes, não conseguimos 

entender o outro. De fato, ao passarmos por situações parecidas, conseguimos 

nos ver mais no outro. É preciso nos dar o direito de viver. Esse também é um 

dos papéis da arte e do esporte: incentivar-nos a não ver somente com os 

olhos, mas com o tato. 

 A frigidez, a repetição, o acúmulo de informações, a vontade de 

combater o irregular e o incerto nos acompanham, e é nessa parcela que 

criamos as máquinas com inteligência artificial tão parecidas conosco a cada 

nova versão. Aqui cabe lembrar que o cérebro humano é muitas vezes 

comparado ao computador. Comparação que revela diferenças e proximidades 

entre essas duas "máquinas", sendo a segunda obra da mente humana, dotada 

de contradições, afetividades, medos, paixões.  

 Mesmo que o computador, em sua programação, consiga mapear, 

separar, compartimentalizar, calcular, fazer tentativas por acerto e erro, vale 
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ressaltar que ele é mais produto do que produtor. O cérebro, sendo bio-

químico-elétrico, estabelece comparações e relações, lida com a certeza e a 

incerteza, cruza memórias, cogita, cria (MORIN, 2012b). 

 Nos estudos de Baker (2015), são discutidas duas grandes diferenças 

entre o cérebro humano e as máquinas: a memória e a velocidade de 

processamento. Graças às redes de neurônios e sinapses o cérebro "é um dos 

sistemas mais complexos conhecidos pelo homem. Nenhum computador se 

equipara a seu poder de processamento", sendo "centenas de milhares de 

vezes maior do que os mais avançados chips de computador" (BAKER, 2015, 

p.204). 

 Nós nos diferenciamos das máquinas por causa do corpo, mas o modo 

de vida urbano também nos influencia consideravelmente com fadigas, 

tensões, correrias, necessidade imediatas. O professor, em sua difícil tarefa de 

compartilhar conhecimentos, está sujeito a todas essas situações, mas que 

esses contextos de vida não prejudiquem a nossa capacidade de reflexão 

sobre o ser humano, a vida, o mundo, a sociedade, a educação. Morin (2013a, 

p.73) ao tratar sobre a missão do ensino considera que a mesma "é impensável 

e impossível se não se facilitar para o aluno um modo de pensar livre e aberto, 

o que inclui abrir-se para os grandes problemas que todo ser humano enfrenta, 

perceber as complexidades do real".  

 Podemos mais. Por isso, Serres (2004, p.35) diz que "nenhum professor 

que permaneceu sentado à frente de sua mesa ensinou-me o que é trabalho 

produtivo, o único que vale a pena (...)". Quantos jovens não estariam na prisão 

ou envolvidos em situações de risco se não fosse a arte e/ou o esporte em 

suas vidas? Como professora de Dança, vejo muito disso, não só alunos, mas 

amigos de profissão que foram "salvos". Penso também na influência que 

temos e na esperança que somos. 

 Mas para que e para quem formamos? Ensinamos nossos alunos a 

pensar criticamente ou a aceitarem o que já existe sem compreender nem 

questionar? Sei que a origem do nosso conhecimento é na imitação, que reside 

no corpo, pelo que nos mostra os estudos de Michel Serres (2004). Desde a 

infância imitamos expressões, sons, gestos e vamos aprendendo por 

reconhecer nos outros e experimentar em nós. Aos poucos assimilamos o que 

foi simulado, já que o conhecimento não se dá da noite para o dia. 
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 De acordo com Serres (idem), primeiramente adquirimos, aprendemos 

para só depois compreendermos. Às vezes é preciso aprender sem 

compreender, como é o caso da imitação, pois nosso corpo reproduz mais 

rapidamente do que assimila. Imitamos, armazenamos e posteriormente 

lembramos. Com isso, criamos marcas, pois nossos corpos continuam sendo o 

"suporte da memória e da transformação" (idem, p. 78), mesmo que muitas 

vezes não consigamos ler tudo o que ele carrega. Sobrevivemos por repetir o 

que deu certo, embora em tempos e espaços diferentes. Mas ninguém garante 

que o que vem dando certo continue dando certo. 

 No ambiente artístico geralmente aprendemos as bases de estilos 

específicos imitando o professor, dessa forma: "fascinado, o corpo imita, ou 

imagina imitar a forma indicada pela performance do dançarino-modelo: o 

esquema já está instalado" (SERRES, 2004, p. 91). Os anos passam e parece 

que conseguimos ver padrões de movimentações comuns.   

 Muitas vezes em nossa infância ou adolescência observamos um artista 

seja num circo, num teatro, nos parques, nas ruas, nos cinemas, nos vídeos, 

nos desenhos animados ou séries de televisão e imaginamo-nos naquela 

mesma situação, executando certos movimentos, fazendo determinadas 

expressões. Ao nos interessarmos e acreditarmos sermos capazes de alcançar 

aquele estado, treinamos, ensaiamos, repetimos. Quando chegamos ao topo 

da montanha e alcançamos a nossa vez de apresentar, muitas vezes 

acabamos por querer reproduzir exatamente o que aprendemos e imitar 

movimentos que achamos bonitos enquanto éramos espectadores. Mas de 

fato, não dá pra distinguir a imitação externa e os nossos próprios hábitos 

(SERRES, 2004). 

 Faz-se indispensável uma reflexão a partir das práticas existentes em 

torno do corpo para que estas não se limitem somente a aspectos utilitários e 

funcionais (MORIN, 2003), mas que também façam eclodir o estado criativo, 

sensível e poético do artista. 

 Apesar de sermos seres da imitação, mantemos a nossa singularidade, 

que "não pode ser compreendido por meio das ideias gerais. Todos são únicos 

e sujeitos a inúmeras circunstâncias" (SERRES, 2004, p. 81). A imitação 

também nos coloca diante de outras pessoas, e então quando nos opomos a 

alguém, em outras palavras, quando "pulamos fora da gaiola", e descobrimos 
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algo novo sozinho, ocorre a invenção! 

 Somos seres da imitação, mas também somos seres da invenção. Nós 

não apenas nos deslocamos no tempo e no espaço, nós mudamos, 

negligenciamos certas formas e assumimos outras, nos diferenciamos dos 

demais seres vivos por nossas metamorfoses (SERRES, 2004). São com 

essas simulações, misturas e metamorfoses que produzimos conhecimentos e 

sentimos prazer por isso, como nos diz o mesmo autor:  

 

"A embriaguez real do conhecimento e da inteligência, a 
felicidade mística da descoberta inventiva, seguem as alegrias 
de bicicleta e do balanço, dos planadores e dos cabelos ao 
vento na praia antes do sobe e desce e do vaivém do encontro 
dos amantes" (SERRES, 2004, p.129).  

 

 Para entendermos essa afirmativa, basta prestar atenção no brilho dos 

olhos dos alunos quando descobrem algo, quando suas ideias novas são 

compartilhadas, quando pesquisam um tema de seus interesses. Temos prazer 

em conhecer. Por vezes a curiosidade por algo, mesmo que não haja uma 

utilidade imediata aparente, tem uma finalidade em si mesma, que é a própria 

atitude e satisfação de conhecer (MORIN, 2012a). 

 Mudamos, mas nem sempre temos consciência disso. Não há como pré-

determinar o que seremos, tendo em vista que somos movimento constante, 

assim: "nosso corpo certamente troca, movimenta-se, transforma-se, mas 

nunca segundo um plano, nem ao longo de um tempo linear (...)" (MORIN, 

2012a, p. 51). Nessa discussão, podemos levar em conta, por exemplo, o 

professor, que mesmo tendo objetivos, experiências e estratégias prévias não 

garante, com isso, a aprendizagem e a mudança do aluno. Mas nosso dever 

essencial é incentivar, é propiciar, é dar espaços para a mudança: 

 

"O corpo faz o corpo e o corpo faz o mundo. Ele sabe fazer o 
sujeito, ele pode fazer o objeto. Por assimilação, nós nos 
autocriamos; em compensação, criamos a novidade. Qualquer 
tipo de ensino que transmita conhecimentos apenas para seus 
seguidores não forma seres humanos, estes animais criativos, 
mas, sim, macacos de imitação" (SERRES, 2004, p. 116). 

  

 Essa forte afirmativa me instigou inicialmente a duas reflexões que na 

verdade não estão separadas. A primeira diz respeito a nós, que construímos a 
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nós mesmos, o mundo, os objetos, os conceitos por sermos primeiramente e 

completamente corpos. Somos nós quem determinamos e denominamos o que 

é ciência, arte, religião, sociedade, natureza, cultura. 

 Mas, o que já foi convencionado a esses termos não são dogmas 

intocáveis e inquestionáveis, o que me fez seguir na segunda reflexão: sendo 

os conhecimentos construídos por nós humanos no decorrer do tempo, não 

podemos nos contentar em apenas repassá-los, imitá-los tão somente. Somos 

esses "animais criativos", somos capazes sim de pensar/fazer com novas e 

outras maneiras. A própria vida inventa ininterruptamente novos equilíbrios 

(SERRES, 2004). 

 Mas por que conseguimos mudar? Porque somos dotados 

biologicamente dessa capacidade. Se não fôssemos plásticos fisiologicamente, 

obviamente, a nossa espécie seria extinta com o tempo por falta de adaptações 

às mudanças do meio e por nossas ideias distintas se manterem sempre 

distintas, provocando guerras, mortes, colonizações do pensamento e todas as 

consequências que se entrelaçam a isso. 

 Serres (2015) mostra em Narrativas do Humanismo, que o desejo pelo 

novo e a curiosidade pelo incerto também nos acompanham há milênios. Uma 

bela alegoria usada por Serres para pensarmos sobre essas questões é 

imaginarmos uma tribo de africanos, atentos e reunidos em torno do fogo, 

quando então alguns deles se levantam e, cada um com seus motivos, decide 

partir e abrir os caminhos para o sol nascente. Uns dizem que estão indo para 

descobrir algo novo, outros para brincar, outros porque se dizem corajosos 

aventureiros e ainda aqueles que afirmam voltar logo.  

 Logo, o tempo passa e as coisas mudam. Aqueles que ficaram com a 

tristeza, a saudade, a esperança e as lembranças, agora já não serão mais os 

mesmos. Aqueles que se foram talvez não façam mais sentido para os que 

ficaram esperando.  

 Os que partiram... O que falar deles? Podem ter achado outra tribo e 

permanecido por lá, podem ter criado uma própria, podem ter morrido, podem 

ter se separado. Talvez o medo os tenha consumido ou o poder da descoberta 

os tenha cegado. Não sabemos ao certo. Só sabemos que eles saíram de onde 

viviam e se permitiram explorar o que não conheciam. Mudaram. Inventaram. 

Criaram. 
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 Os que foram a caminho do sol podemos ser qualquer um de nós, 

quando levantamos, saímos e criamos algo novo. Esses são os artistas, os 

filósofos, os cientistas, os educadores, que mesmo com os desafios do 

caminhar seguiram e seguem para o que ainda é desconhecido e aprendem a 

se moverem com as incertezas. É assim que o conhecimento se constrói e 

reconstrói. Para conhecer é preciso movimento. 

 E nessa construção do conhecimento se destaca o conhecimento pelo 

homem de si mesmo, daquilo que o constitui. Múltiplas respostas, opostas 

umas, complementares outras, fragmentadas a maioria, em razão, sobretudo, 

das perspectivas reducionistas. ”É preciso que tentemos pensar o complexo 

bioantropológico. A organização de nosso corpo é hipercomplexa, mas além 

disso somos indivíduos integrados na complexidade cultural e social”, afirma 

Morin.(2001b, p. 195)  

 Sem um olhar complexo sobre si mesmo, o homem tende a fragmentar 

sua autocompreensão, com graves consequências para a vida no que se refere 

a ele mesmo, aos outros e a Natureza. Em outro momento Morin chama a 

atenção para os perigos dessa fragmentação ao dizer: 

 
“Percebemos, então, a grande interdependência entre aquilo 
que o homem possui de cultural e de psicológico, e o que 
possui de cerebral e biológico. Se não tivermos essa 
concepção de emergência, continuaremos a separar e separar 
cada vez mais...” (MORIN in CYRULNIK, 2012, p.23) 

 
 Interessei-me por saber como se dá a construção da compreensão 

sobre a dimensão cerebral, em específico sobre sua ação na dinâmica dos 

processos neurais do ser humano e suas possíveis conexões com as áreas 

educação e dança. 

 Em uma dessas "saídas" para o sol, um grupo de cientistas decide 

mudar as lentes e observar o corpo constituído de unidades menores e 

especializadas. Refiro-me ao século XIX, quando os frenologistas Franz 

Joseph Gall (1758-1828) e J. G. Spurzheim (1776-1832) afirmaram que o 

cérebro era organizado em 35 regiões com funções específicas, variando de 

funções cognitivas básicas até as mais complexas. Quanto mais se usasse 

uma função, o cérebro cresceria naquela área determinada, deixando marcas 

no crânio. Mesmo eles não fazendo experimentos para testar suas afirmativas, 
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criaram a chamada técnica de "personologia anatômica", capaz de identificar 

traços da personalidade do indivíduo pelas marcas no crânio. 

 Essas ideias localizacionistas não foram aceitas por Pierre Flourens 

(1794-1867), principalmente com relação a funções como a linguagem e a 

memória humanas. Em seus experimentos com pássaros concluiu que "todo o 

cérebro participa no comportamento" (GAZZANIGA; IVRY; MANGUN, 2006, p. 

21), o cérebro era, por ele denominado, "campo agregado".  

 As ideias localizacionistas não foram esquecidas com as observações 

de Flourens, pelo contrário, foram retomadas por John Hughlings Jackson 

(1835-1911), que a partir de suas observações e testes em pessoas com 

lesões cerebrais, sugeriu uma organização topográfica do córtex cerebral, em 

outras palavras, um mapa representativo do corpo em zonas determinadas do 

cérebro. Percebeu também que raramente um paciente perdia totalmente uma 

função se só estiver lesionado um único local e que o dano em uma área pode 

afetar outras por causa das relações existentes. Estas visões foram 

compartilhadas por Paul Broca (1824-1880) e por Carl Wernicke (1848-1905), 

principalmente para compreenderem casos vinculados às questões da 

linguagem.  

 Com o tempo foram sendo criados métodos de imagem para que fosse 

possível fotografar o encéfalo vivo e não somente morto. Além disso, os 

métodos microscópicos também ganharam espaço com Korbinian Brodmann 

(1868-1918) com o intuito de identificar diferentes organizações celulares no 

córtex, posteriormente denominadas de "citoarquitetura".  

 Enquanto isso, uma disputa entre dois brilhantes neurocientistas se 

formava: de um lado o italiano Camillo Golgi (1843-1926) e do outro o espanhol 

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934). O primeiro desenvolveu uma coloração 

("reação negra") que penetrava nos neurônios individualmente, chegando a 

permitir a visualização completa de uma única célula nervosa. Apesar disso, 

ele acreditava que o encéfalo era um sincício, ou seja, um conjunto de células 

que se fundiram, tendo um único citoplasma com vários núcleos. Era nesse 

ponto que o segundo cientista discordava, pois defendeu a natureza unitária do 

neurônio e ainda expôs a ideia da transmissão de informação elétrica entre 

esse tipo de célula (GAZZANIGA; IVRY; MANGUN, 2006). 

 A primeira metade do século XX foi marcada por confusões, dúvidas e 
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contradições nas pesquisas em neurociência: "pesquisadores de diferentes 

campos passaram a professar a autonomia absoluta de suas especialidades, 

separando a psique de suas bases biológicas. (...) Neurobiólogos reduziram 

tudo ao cérebro, separando-o do corpo" (RIBEIRO, 2015, p. 137). 

 Uma informação importante é que nesse período Charles Sherrington 

(1857-1932) reafirmou o neurônio como unitário e criou o termo "sinapse" para 

chamar a junção existente entre dois neurônios. Também foi marcante a ideia 

de que o todo é diferente da soma das partes, por não fazer sentido querer 

compreender o todo apenas dissecando e isolando as partes, pois o todo é 

vivo, dinâmico e com relações, mostrando assim o limite em estudar, por 

exemplo, um órgão sozinho. Essa questão, no entanto, não foi considerada 

durante várias gerações, que apresentavam em seus campos de estudo "vozes 

dissonantes" (RIBEIRO, 2015, p. 137).  

 Mas essas ideias motivaram Constantin von Monakow (1853-1930) a 

formular o conceito da "diásquise", que reafirma que um dano em uma região 

do encéfalo pode interferir em outras. Do mesmo modo, Henry Head (1861-

1940) anunciou que o encéfalo é um sistema dinâmico, interconectado e 

mutante. E ainda acrescenta que um sistema lesionado não é mais aquele 

antigo e sim um sistema novo, com outras combinações, necessidades e 

estratégias (GAZZANIGA; IVRY; MANGUN, 2006). 

 Stephen Kosslyn, um dos fundadores da neurociência cognitiva, muito 

me ajudou a compreender as controvérsias e me ofereceu uma solução 

temporária: para as funções cognitivas complexas são recrutadas regiões 

distintas que se relacionam, mas para procedimentos simples, pode bastar uma 

área específica (GAZZANIGA; IVRY; MANGUN, 2006). 

 Com sua visão mais ampliada, Sidarta Ribeiro, sobre este assunto, 

considera que  

 

"Felizmente, entretanto, os muros já começaram a ruir. Com o 
estabelecimento de interfaces tecnológicas e conceituais entre 
as disciplinas, começamos a engatinhar na direção de uma 
compreensão unificada do pensamento, retornando ao saber 
xamãnico com as luzes acesas da razão. Muitas descobertas 
recentes provavelmente não surpreenderiam um sábio de cinco 
mil anos atrás" (RIBEIRO, 2015, p. 138). 
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 Outro acontecimento que precisa ser lembrado é que a Neurociência se 

tornou oficialmente uma área de conhecimento, no sentido de ser validada 

pelos cientistas, em 1971, com a primeira reunião da "Society of Neuroscience" 

nos Estados Unidos da América (EUA), evento que agregou pesquisadores de 

diversos campos, proporcionando a expansão das fronteiras e a aproximação 

de estudos em torno do sistema nervoso. Nessa rede entraram a biologia 

molecular, a psicologia cognitiva, as imagens cerebrais e sua tecnologia e o 

estudo dos genomas (CHANGEUX, 2013).  

 Na leitura dessa temática a percepção que tenho é que, desde seu 

início, a Neurociência pode ser considerada complexa, não no sentido de ser 

complicada, mas de ter várias entradas para se construir conhecimento e que o 

cérebro, como nossa matéria mais complexa, como afirma Changeux, tanto 

instiga a nossa curiosidade e nos incentiva a pesquisar mais e mais.  

 Apesar das discordâncias, uma defesa complementou a outra ao longo 

do tempo e constitui a base do que é aceito atualmente.  A partir desses 

fundamentos, cientistas descobriram certos funcionamentos e ligações dos 

neurônios, os lugares corticais da linguagem, pistas sobre a memória e as 

emoções, percepções sobre a cognição humana e questionamentos sobre os 

códigos neurais: "um dos maiores problemas da Neurociência é descobrir os 

códigos utilizados pelo sistema nervoso para converter estímulos do ambiente 

em percepções, bem como para transformar motivações internas em ações" 

(RIBEIRO, 2015, p. 46).  

 Esses são alguns exemplos do que a Neurociência estuda hoje. Nesse 

campo tão vasto e cheio de interrogações ainda sem respostas, me deparei 

com uma das mais recentes conquistas que abriu caminho para a 

compreensão de uma atividade cerebral mais dinâmica: a neuroplasticidade. É 

DA NEUROPLASTICIDADE COMO CONCEITO QUE FALO.  

 Durante séculos se acreditou que o cérebro era fixo, flexível até certa 

idade, mas inalterável após determinado período. A mudança dessa concepção 

contribuiu para uma nova visão de ser humano, capaz de se metamorfosear. 

Com isso, os estudos em torno dessa plasticidade estão sendo realizados em 

todo o mundo e continuam sendo um espaço onde se tem mais questões e 

menos respostas. 

 Aqui não tive a intenção de pesquisar em laboratório como o sistema 
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nervoso se reconfigura, embora tenha cursado disciplinas que me deram um 

panorama de compreensão desta temática. Nesse sentido, lembro Morin 

quando no Método 3 (2012a) localiza que seus estudos não são 

especificamente sobre o funcionamento do cérebro, mas notadamente para a 

organização da ação e do conhecimento cerebral, inclusive o do humano. 

Preferi considerar a neuroplasticidade em três entradas: como um conceito da 

própria Neurociência; como um ato político; e como uma metáfora.  

 Interrogações em torno do sistema nervoso, como já disse, são o que 

mais temos na Neurociência e uma dessas se refere à questão da 

aprendizagem, de como é possível construir novas aquisições cognitivas, de 

comportamentos, de opiniões. Várias soluções têm sido propostas para a 

compreensão disso, mas a que vem sendo mais adequada até o momento é a 

hipótese da plasticidade, inaugurada por Ramón y Cajal, que tomou uma 

roupagem moderna em 1948 nas palavras do psicólogo polonês Jerzy Konorski 

(1903-1973): 

 

"A aplicação de um estímulo leva a mudanças de duas formas 
no sistema nervoso [...] À primeira propriedade, pela qual as 
células nervosas reagem ao impulso aferente [...] chamamos 
de excitabilidade, e denominamos as alterações provenientes 
dessa propriedade de alterações relacionadas à excitabilidade. 
À segunda propriedade, pela qual certas transformações 
funcionais permanentes surgem em sistemas de neurônios 
particulares como resultado de estímulos apropriados ou sua 
combinação, chamamos plasticidade, e as alterações 
correspondentes são alterações plásticas" (KONORSKI apud 
KANDEL, 2014, p. 33). 

  

 Nessa afirmativa já é possível perceber a diferença entre alterações de 

excitabilidade e de plasticidade. A primeira consiste na reação do sistema 

nervoso a um impulso externo, retornando em seguida para o estado que se 

encontrava anteriormente. A segunda, por sua vez, ocorre quando certas 

transformações permanecem por algum tempo como resultado de estímulos ou 

conjunto de estímulos. 

 Como ocorrem essas transformações? Por quanto tempo elas duram? E 

que estímulos são esses? Foram algumas perguntas que me moveram.  Por 

isso recorri a autores da área nesse estudo. Irei citar como certos 

pesquisadores definem a neuroplasticidade e, em seguida, trançarei uma rede 
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com as ideias-chave. 

 Lundy-Ekman (2004, p. 61) nos traz como definição que a 

neuroplasticidade é "a capacidade de alterar sua função, seu perfil químico 

(quantidade e tipos de neurotransmissores produzidos) ou estrutura dos 

neurônios". Lent (2005, p. 135), afirma que seria "a capacidade de adaptação 

do sistema nervoso, especialmente a dos neurônios, às mudanças nas 

condições do ambiente que ocorrem no dia-a-dia da vida dos indivíduos". 

Gazzaniga, Ivry e Mangun (2006, p. 629) acrescentam que "a plasticidade 

refere-se à habilidade do sistema nervoso de mudar de maneira súbita, e 

algumas vezes não tão súbita". Purves (2010, p. 177), traz que "(...) a 

conectividade sináptica entre os neurônios é uma entidade dinâmica, 

constantemente alterada em resposta à atividade neural e a outras influências".  

 Oliver Sacks ao refletir sobre os mapeamentos neuronais expressou a 

plasticidade do córtex como "um 'bem imóvel' com múltiplo potencial de uso 

que pode servir (dentro de certos limites) a qualquer função que se faça 

necessária" (2015, p. 309). Dessa forma, funções de certas áreas corticais são 

capazes de se realocarem em detrimento de novas necessidades que surjam 

no caso de uma lesão, por exemplo. 

A neuroplasticidade como conceito, ou seja, como representação da 

realidade cerebral estudada sob a ótica de diversos pesquisadores, é por mim 

entendida como a capacidade que o nosso aparato neural tem, em especial os 

neurônios, de mudar, tanto no sentido adaptativo como também quimicamente 

e estruturalmente a partir da dinâmica das atividades neurais provocadas por 

alterações internas e no ambiente em que vivemos, podendo ter variações 

temporais. 

 Lent (2005) anuncia amplamente que o termo "plasticidade" vai de uma 

resposta a uma lesão até as mudanças mais sutis de aprendizado e memória. 

Tudo que vem do ambiente e interage com o nosso sistema nervoso deixa 

alguma marca nele, o modifica de alguma forma. Assim, a mudança acontece 

em todos os momentos da nossa vida, por ser uma característica marcante e 

permanente do sistema neural.  

 Uma das primeiras ponderações feitas é que essa plasticidade é 

alterada com a idade. Durante a ontogénese, por exemplo, o sistema nervoso é 

altamente plástico, justamente por ser o período em que há o desenvolvimento 
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das primeiras fases da vida do sujeito, tudo está em construção, tudo é 

moldado de acordo com os caracteres provenientes do genoma e também do 

ambiente externo. Mesmo nesse tempo, ainda há um momento mais propício 

às transformações, denominado período crítico. Por isso que hoje encontramos 

muitas pesquisas, principalmente na psicologia em relação à gravidez, para 

que esta seja uma temporada de tranquilidade e estímulos positivos para o 

bebê. 

 Sobre este assunto, Boris Cyrulnik comenta que:  

 

"Os neurologistas afirmam que, a partir do estado fetal, as 
células cerebrais começam a desaparecer, enquanto outras 
florescem e criam novas conexões sinápticas, novos circuitos 
neuronais. Isso é verdade desde o momento em que existe 
cérebro, quer se trate dos 20 mil neurônios do ouriço do mar ou 
dos bilhões de neurônios do homem" (CYRULNIK, 2012, p. 25-
26). 

  

 Lent (2005) acrescenta que quando se atinge o momento de maturidade 

fisiológica essa plasticidade se modifica. Essa capacidade é alterada na fase 

adulta, mas é importante lembrar que nós não a perdemos. Mas como o 

sistema nervoso se modifica? É perceptível que o ambiente externo resulta em 

mudanças morfológicas, mas como isso acontece é o que trago agora.  

 Novos circuitos neurais são formados pela mudança de trajeto das fibras 

nervosas, reconfigurando a árvore dendrítica do neurônio ou o número de 

células envolvidas. Fala-se não só de uma plasticidade morfológica, mas 

também funcional ligada principalmente a alterações sinápticas entre um grupo 

de células.  

 Um ponto importante de ser mencionado é que a capacidade de produzir 

novos neurônios cessa em grande parte precocemente, com exceções de 

determinadas regiões que continuam a produzir limitadamente na vida adulta, 

mas vale ressaltar que essa neurogênese é fundamental para a ampliação das 

nossas potencialidades plásticas.  

Praticamente não há alterações no número de células nervosas e em 

qualquer lesão que ocorra no tecido nervoso, a plasticidade dependerá dos 

neurônios que não foram atingidos e sobreviveram. Embora a morte adequada 

e natural dos neurônios pode ser, de certa maneira, positiva, especialmente na 



35 
 

construção de novas memórias. 

 É possível saber se o neurônio morreu ao observar qual área de sua 

estrutura atingida: se a lesão danificou dendritos ou axônio ele pode se 

regenerar. Mas, se atingir o corpo celular provavelmente não será possível, ou 

seja, ele morrerá, já que é no soma onde se produzem as estruturas 

necessárias para que a regeneração ocorra. As células de Schwann também 

têm grande importância na regeneração por proporcionar um ambiente 

extracelular adequado e serem responsáveis pela produção da mielina. 

 

 

(LENT, 2005, p. 136) 

  

As fibras nervosas do sistema nervoso periférico geralmente são alvo de 

lesões e notícias de cirurgiões reconectando vasos e nervos com sucesso se 

fazem presentes. No sistema nervoso central esse êxito ainda é bastante raro, 

pois não se sabe ao certo o motivo que leva o próprio sistema a bloquear a 

regeneração. Uma das descobertas é que são liberadas moléculas anti-

regenerativas que impedem a produção da mielina e dos cones de crescimento 

do axônio, não permitindo a renovação do neurônio lesado. 

 A plasticidade axônica pode tanto ocorrer por causa de uma lesão, mas 

também por ações até mesmo sutis do ambiente externo, sem que precise ser 

de maneira radical para ocorrer. Nesse sentido, Ribeiro (2015, p. 151) 

considera que: "tal plasticidade remapeia a relação do corpo com o mundo". 
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Isso me leva a perceber que os eventos enfrentados no cotidiano do ser 

humano, não apenas as lesões, mapeiam permanentemente a vida do homem. 

 Reflito com Morin (2001a) quando ele trata sobre a flexibilidade 

adaptativa do homem em relação aos ambientes, bem como nos 

comportamentos que se modificam em função de mudanças. 

 
"Quanto mais complexos forem os comportamentos, mais 
manifestarão flexibilidade adaptativa em relação ao ambiente; 
os comportamentos serão aptos a se modificar em função das 
mudanças externas, sobretudo das aleatoriedades, das 
perturbações e dos acontecimentos, e serão aptos igualmente 
a modificar o ambiente imediato, a moldar, em resumo, a 
adaptar o ambiente ao sistema vivo" (MORIN, 2001a, p. 303). 

 
 Uma palavra que me deixou muito pensativa foi "ambiente"... Se tudo 

deixa alguma marca em nosso sistema nervoso e existem períodos críticos 

principalmente na infância, o que estamos fazendo com nossas crianças? 

Quais estratégias estamos construindo para possibilitar a geração de atos 

criativos em suas vidas?  Só saberemos as consequências do extremo 

estímulo tecnológico e midiático daqui a um tempo quando elas crescerem, 

mas já é possível notar pistas de insegurança, de isolamento, de 

deslocamento, de agressividade, de raciocínio rápido, embora superficial, de 

aparências.  

 Como fica o corpo agora? Brincar de subir em árvores, jogar futebol com 

os amigos na rua, entreter-se em querer desvendar a natureza a sua volta 

estão sendo substituídos por desenhos, jogos e aplicativos nos “ambientes” 

digitais. Será que realmente estamos progredindo positivamente? A questão 

não é abolir a tecnologia, mas não sermos escravos dela. Nós a criamos e 

muitas vezes não sabemos equilibrá-la em nossa vida. Mães que preferem 

permanecer com o celular que olhar para o próprio filho, casais que não se 

tocam, filhos que brigam com os pais por e-mail, amigos que já não saem mais, 

plantas artificiais, corpo artificial, inteligência artificial. Sem dúvida melhoramos 

em muita coisa, descobrimos, inovamos, mas é preciso refletir sobre os dois 

lados da moeda. 

 Retomando os estudos sobre o período crítico em Lent (2005), ratifico a 

importância da interação, pois é como as coisas se constroem. É possível ver 

um exemplo nas aves: após um experimento que etologistas e psicólogos 
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realizaram, chegaram ao desfecho que o canto de certas aves só é aprendido 

se o filhote escutar outros da mesma espécie. Voltamos à imitação e 

acrescentamos a interação que não se dissocia. 

 Foi por causa da descoberta desses períodos que se deduziu que o 

cérebro era plástico até certa idade e na madureza não seria mais possível 

mudar os circuitos neurais já estabelecidos. Observação equivocada, pois as 

pesquisas de Michael Merzenich em macacos e de Vilayanur Ramachandran 

em humanos com membros amputados mostram que é possível a plasticidade 

axônica em adultos (LENT, 2005). 

 Outro tipo de plasticidade além da axônica é a sináptica, que nos anos 

40 foi arquitetada por Donald Hebb em sua teoria sobre a memória (LENT, 

2005). Ele chegou à conclusão de que a transmissão de informações entre as 

células nervosas pode ser regulada, ou seja, a mudança pode ocorrer por ser 

um fenômeno dinâmico e mutável a partir das circunstâncias vividas. Somente 

uns 30 anos depois é que um grupo de cientistas, coordenado por Eric Kandel, 

decidiram retornar a essa teoria e passaram a perceber que muito poderia ser 

explicado, principalmente questões comportamentais e celulares (idem). 

 Em aplísias, invertebrados da espécie dos caramujos que apresentam 

um sistema nervoso simples, esse grupo de pesquisadores ponderou três 

características de comportamento: habituação (estímulo fraco que ao ser 

repetido várias vezes já não causa mais reação nenhuma com o tempo); 

sensibilização (estímulo forte em uma área seguido de um fraco no mesmo 

local, provoca a mesma resposta); e o condicionamento clássico. Este 

corresponde ao que chamamos de aprendizagem associativa, pois após um 

estímulo inócuo, em outros termos, provocação que não produz reação por ser 

muito fraco, e em seguida um estimulo muito forte, ao repetir esse processo 

algumas vezes em intervalos pequenos de tempo entre o condicionado 

(estímulo inócuo) e o incondicionado (estímulo forte) é possível perceber que a 

aplísia adquire a mesma reação para ambos os estímulos, de forma associativa 

(LENT, 2005). 

 O fato é que todo esse conhecimento vem sendo estudado por 

pesquisadores da área específica das neurociências. Do que adianta todo esse 

saber se ele continua fragmentado e isolado? Todas essas características da 

neuroplasticidade, descobertas e experimentos me levaram a questionar o 
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próprio corpo em sua inteireza mutante. Corpo esse que dança, que se faz 

movimento, treina, repete, cria, memoriza coreografias, expressa sentimentos, 

transforma seu tônus muscular, pensa, critica, sente... Tudo isso ao mesmo 

tempo. Corpo fantástico o nosso, que ao longo do dia já é outro podendo ser 

essencialmente o mesmo.  

 Se somos como caleidoscópios, nossa dança também é. Nenhum 

movimento é igual ao outro, a cada dia sentimos a mesma sequência de uma 

maneira diferente. A neuroplasticidade é refletida na dança. Com esse 

entendimento, faço migrar o conceito de neuroplasticidade como operador 

cognitivo para pensar narrativas, danças e as metamorfoses que nos 

atravessam constantemente. 

 Da mesma forma que o sistema nervoso é um todo complexo, assim 

também é o conhecimento, que não deve ser fragmentado. As ideias de Edgar 

Morin, nesse sentido, são, para mim, como sinapses em processos neurais 

complexos e articulados. As leituras, releituras e discussões de suas obras me 

instigaram a perceber outros aspectos da vida do ser humano, o que me 

conduziu a pensar a neuroplasticidade também como um ato político. É DA 

NEUROPLASTICIDADE COMO ATO POLÍTICO QUE FALO.  

 Nas leituras por mim realizadas percebi a abrangência do pensamento 

político de Edgar Morin. Ele apresenta posições sobre a vida, o ser humano, o 

planeta, a ciência, a ética, o conhecimento, numa articulação fecunda dessas 

temáticas. Nas suas obras O problema epistemológico da complexidade 

(1996), Complexidade e transdisciplinaridade (2000), Ciência com consciência 

(2001), Meus filósofos (2013a), só para citar estas, Morin trata sobre problemas 

fundamentais e globais do indivíduo, do cidadão, do ser humano e estabelece 

relações com as políticas dominantes que objetivam fragmentar este mesmo 

sujeito humano.  

 Seu comprometimento e sua missão política podem ser sintetizadas na 

expressão por ele escrita em Meus demônios (2003, p. 257): "O que minha 

experiência política me trouxe foi o sentimento muito forte da dificuldade de 

evitar o erro e a ilusão nas ideias e crenças". Igualmente, com uma concepção 

ampliada da vida, do planeta e das necessidades de seus habitantes, em 

relação ao hoje e ao futuro, ele registra:  
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"Temos necessidade de nos projetar num futuro possível, ainda 
que improvável hoje. Mas deveríamos poder viver sem 
sacrificar o presente pelo futuro, nem precisarmos abandonar o 
passado. Temos necessidade de conservar uma herança 
cultural e a fidelidade as nossas raízes (...). Devemos, 
igualmente, viver mais plenamente, uma vez que são raros e 
inesperados, os êxtases da história, estes momentos de 
ruptura das cadeias e das obrigações, de liberação, e de festa, 
de comunicação e de comunhão, de alegria coletiva e que, por 
sua própria natureza, não podem durar" (MORIN, 2003, p. 247-
248).  

 

 Textos que refletem uma vivência política crítica! Ao pensar sobre a 

dimensão política na obra de Morin, revejo minhas tentativas durante o curso 

de graduação em Dança ao buscar os fundamentos para uma educação 

transformadora e ao mesmo tempo a tentativa de integrar as disciplinas por 

mim cursadas. Sinto que há uma necessidade de religar saberes no contexto 

universitário, pois ao procurar interagir com outras áreas que discutem as 

questões da neuroplasticidade, percebi o menosprezo por ser estudante de 

humanas, e ainda por cima, de artes.  

 Muitos colegas e professores perguntavam curiosamente o meu objetivo 

em estar ali com eles discutindo assuntos biológicos. Esses pelo menos me 

deram tempo de afirmar que as áreas não deveriam estar tão distantes assim 

umas das outras, pois tratamos de uma mesma "realidade complexa". Por 

vezes estudamos o mesmo assunto, como nos diz Morin ao tratar da noção 

fragmentada de homem ao ser estudado em variadas áreas: 

 
"... o psiquismo é estudado de um lado, o cérebro de outro, o 
organismo alhures, assim como o genes e a cultura. Trata-se, 
efetivamente, de aspectos múltiplos de uma realidade 
complexa, que só adquirem sentido se forem religados à esta 
realidade ao invés de ignorá-la. Não se pode certamente criar 
uma ciência unitária do homem, pois ela dissolveria a 
multiplicidade complexa do que é humano" (MORIN, 2000, 
p.34). 

 

 A religação não elimina o saber específico, mas critica a fragmentação 

mantida. Uma imagem para refletir esse ponto, é imaginar como se cada área 

tocasse em uma parte delimitada de um elefante, por exemplo, uma analisa a 

perna, a outra a tromba ou a barriga, mas se não houver um diálogo e relações 

não forem estabelecidas nunca conseguiremos compreender o todo. Mas 
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compreender o todo não no sentido do inacabamento e do esgotamento do 

conhecimento: "atrás da complexidade, há o indizível e o inconcebível. Sob os 

conceitos, há o mundo. Sob o mundo?..." (MORIN, 2003, p.260). 

 Retomando os meus colegas e professores, alguns pelo menos me 

perguntaram, pior foram aqueles que me julgaram e subestimaram, não vendo 

sentido nas minhas idas às aulas. Esses ainda não perceberam que a definição 

do que é ciência não tem comprovação científica e por isso se faz urgente que 

o conhecimento científico se autoconheça, para que possa inclusive refletir 

sobre uma política e uma ética da ciência e para que cientistas possam 

conquistar a humildade verdadeira de que são pessoas, são humanos, 

propensos ao erro, recheados de desejos, pulsões e sujeitos a mudar de 

opinião (MORIN, 2001a). 

 Lamentavelmente, tudo o que está entre as áreas é como se fosse um 

conhecimento morto, mesmo que cada um de nós saiba intimamente que 

somos seres de espiritualidade, biológicos, culturais, multifacetados, às vezes 

não conseguimos articular os espaços que as disciplinas deixaram. Alguns 

cientistas ainda "julgam, ingenuamente, que não existe o que seus 

instrumentos não podem apreender" (MORIN, 2001a, p. 103). E por vezes 

evitam pensar em questões fundamentais do ser humano e até mesmo 

problemas políticos e éticos de suas próprias ações científicas. Muito se 

justifica com a frase: "foi tudo em nome da ciência".  

 A ciência é complexa e não está separada de um contexto histórico e 

social e nem desvinculada das questões econômicas e políticas, tanto que a 

ciência moderna só se ergueu no contexto da renascença europeia dos séculos 

XVI e XVII. É importante lembrar que com o suceder dos séculos a ciência e a 

técnica basicamente se fundiram e são visíveis os avanços, mas também as 

relações de manipulações e poder. Para Morin, uma ciência sem consciência é 

como um jogo de manipulações, consciência aqui no sentido de uma aptidão 

autorreflexiva, já que "o pensamento científico é ainda incapaz de se pensar, 

de pensar sua própria ambivalência e sua própria aventura" (MORIN, 2001a, p. 

11).  

 Ainda nos falta e faltará muito. Não só no quesito científico, mas 

principalmente, a meu ver, político e ético. Dependendo das nossas visões 

políticas e éticas, também alteramos a visão de homem e para que possamos 
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compreender o ser humano em sua hipercomplexidade é preciso religar os 

conhecimentos, pois tudo que o separa, o reduz e o mata de alguma forma. O 

homem "é um complexo bioantropológico e biossociocultural" e "tudo que 

desloca esse complexo é mutilante, não só para o conhecimento mas, 

igualmente, para a ação" (MORIN, 2001a, p. 130).  Assim é necessário 

atentarmos para a multidimensionalidade física, biológica, cultural, social e 

histórica do homem. 

 Na obra A cabeça bem feita (2004), Morin nos recorda o que muitas 

vezes é esquecido: somos natureza e cultura. Assim: 

 

"O ser humano nos é revelado em sua complexidade: ser, ao 
mesmo tempo, totalmente biológico e totalmente cultural. O 
cérebro, por meio do qual pensamos, a boca, pela qual 
falamos, a mão, com a qual escrevemos, são órgãos 
totalmente biológicos e, ao mesmo tempo, totalmente culturais. 
O que há de mais biológico - o sexo, o nascimento, a morte - é, 
também, o que há de mais impregnado de cultura. Nossas 
atividades biológicas mais elementares - comer, beber, defecar 
- estão estreitamente ligadas a normas, proibições, valores, 
símbolos, mitos, ritos, ou seja, ao que há de mais 
especificamente cultural; nossas atividades mais culturais - 
falar, cantar, dançar, amar, meditar - põe em movimento 
nossos corpos, nossos órgãos; portanto, o cérebro" (MORIN, 
2004, p.40). 

 

 Da mesma forma, Boris Cyrulnik evidencia essa indissociabilidade no 

livro Diálogo sobre a natureza humana em diálogo com Edgar Morin ao 

discutirem sobre o ser humano. Ambos consideram que o homem é 

simultaneamente "um ser biológico, cultural, psicológico e social. Encontramo-

nos porque sabemos que a imaginação, o imaginário e o mito são realidades 

humanas fundamentais" (CYRULNIK, 2012, p. 11). Boris Cyrulnik acrescenta 

que a mente (geralmente estudada pela psicologia) só pode existir por causa 

do cérebro e da cultura e com isso, fica mais evidente a grande 

interdependência entre o que homem dispõe de cultural, psicológico, cerebral e 

biológico. 

 Ao dançar somos inteiramente biológicos e culturais. Quando estudei 

dança na Universidade notei que essa dicotomia ainda não foi superada. 

Muitos colegas questionavam o porquê tínhamos que estudar anatomia e 

cinesiologia em cadáveres como o pessoal de fisioterapia e medicina, já que 
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lidamos com seres vivos e não mortos. Enquanto isso, eu sempre vi tudo muito 

ligado. Se lidamos com o corpo, é preciso estudar suas variadas "dimensões". 

Claro que a anatomia humana aplicada à dança não deveria tratar somente do 

cadáver, mas do corpo dançante. O que significa que será preciso um 

professor que tenha a visão de ambas as áreas para religá-las.  

 A dança, vista como uma linguagem, é cultural, por ser uma construção 

humana, com regras, rituais, padrões, reflexões, inovações. Mas não se pode 

negligenciar que a dança, vista pelo outro lado da mesma moeda, torna-se real 

num corpo totalmente biológico. Ao dançar colocamos em movimento, aparente 

ou não, ideologias, valores, visões de estética, sentimentos e também todo o 

nosso sistema nervoso, que une equilíbrio, sistema límbico (que lida 

principalmente com as emoções), contrações e relaxamentos musculares, 

respiração, batidas cardíacas e, além disso, atiça os sentidos, ativa memórias, 

faz rápidas associações e ainda está apto a mudar se algo de diferente 

acontecer, tudo isso ocorre para que consigamos de fato dançar. 

 O cérebro então é um ponto chave. Para Morin (1991), o homem não é 

um ser isolado, é um sistema aberto que estabelece vínculos de autonomia e 

dependência com o ecossistema e a partir de múltiplas interrelações e 

influências genéticas, cerebrais, ecológicas, culturais e sociais, hoje é produto 

de uma historicidade e de uma evolução, que conquistou uma morfogênese 

complexa e multidimensional. 

 A cerebralização do homem, com "o aumento do volume, e, portanto, da 

complexidade do cérebro" (MORIN, 1991, p.58), juntamente com a dialética 

mão/utensílio, as técnicas e as mutações genéticas que proporcionaram 

aptidões acústicas e linguísticas, garantiram a nossa sobrevivência enquanto 

espécie.  

 Vale realçar que Morin não reduz a hominização ao desenvolvimento 

cerebral, como ele mesmo afirma, mas que pretende religar aos outros 

desenvolvimentos do homem; assim o cérebro não é considerado apenas 

como um órgão, e sim como um sistema e "como o epicentro daquilo que é 

para nós o essencial da hominização: um processo de complexificação 

multidimensional, em função de um princípio de auto-organização ou 

autoprodução" (idem, p.56). 

 De igual modo o homem não se reduz à cultura, embora ela seja 
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indispensável na construção de um indivíduo complexo. Pela evolução do 

código genético do hominídeo, gerou-se um cérebro cada vez mais hábil de 

possibilidades organizacionais e com isso, mais apto à construção de uma 

cultura mais complexa. De certo, a cultura também abraça a mudança 

biológica, pois são indissociáveis, se o cérebro se encontra propenso a dar um 

salto qualitativo em novos processos organizacionais, favorecerá então a 

evolução sociocultural: 

 
"O desenvolvimento da complexidade social exige, da parte do 
cérebro individual, um conhecimento cada vez mais extenso e 
preciso do mundo exterior (ambiente) e do mundo interior 
(sociedade), uma memória cada vez maior, possibilidades 
associativas múltiplas, aptidões para tomar decisões e para 
encontrar soluções num grande número de situações diversas 
e imprevistas" (MORIN, 1991, p. 79). 

 

 Isto posto, as mudanças no aumento das potencialidades cerebrais 

provavelmente não ampliarão o número de neurônios, mas das conexões entre 

eles e até mesmo de regiões independentes, podendo emergir, inclusive, novos 

centros associativos e organizacionais. Não podemos ingenuamente pensar 

que a evolução acabou em nossa espécie.   

 A evolução cerebral produziu/produz/produzirá a cultura e a evolução 

cultural estimulou/estimula/estimulará a desenvolver o cérebro do sapiens 

sapiens demens. Portanto, a cerebralização como capacidade de novas 

associações é a chave da auto-organização humana que não cessa. "O adulto 

é inacabado cerebralmente" (idem, p.83), visto que, embora passado o período 

crítico, ainda pode continuar aprendendo, passar por novas adaptações, se 

recuperar de uma lesão, criar novas estratégias, mudar de opiniões. 

 Quanto mais complexo se torna o cérebro e suas conexões, menos o 

indivíduo se comporta de forma única e mecanizada e menos se permite seguir 

imposições rígidas e fragmentadas. Ao contrário, inova nas respostas, opera 

com tentativas e erros, utiliza eventualidades aleatórias para novas 

composições e associações, mais joga com o acaso e com a desordem. Não 

só o ambiente nos modificará, o ambiente igualmente será moldado com 

nossas novas ações.   

 O interessante é que estamos progressivamente alcançando essas 

mudanças, mas pouco compreendemos o que está acontecendo em nós. Os 
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estudos parecem ser específicos demais ou gerais demais e a dança do nosso 

sistema neural continua desafiando a compreensão científica. Mesmo que as 

neurociências apresentem um enfoque epistemológico específico, já que o 

cérebro é o sistema onde se constrói o conhecimento, ainda há muitas 

sombras que pedem luz para reflexão e para a articulação dos saberes.  

 Uma afirmativa de Morin (1996, p.20) que muito me deixa otimista 

quanto a isso é a seguinte: "Empresa enorme, empresa impossível, e é por isso 

que as pessoas desistem de a fazer. Por mim, estou convencido de que é 

necessário levá-la por diante, com a consciência dos nossos limites e das 

nossas carências". Mais na frente, na mesma obra, ele retoma essa ideia e 

admite: 

 
 "Gostaria também de tentar justificar a missão impossível que 
pareço ter-me fixado. Sei que ela é impossível no plano da 
completude e do acabamento, mas o que não posso, eu 
pessoalmente, é aceitar as degradações e os danos que 
provocam a compartimentação e a especialização do 
conhecimento" (MORIN, 1996, p.101). 

 
 Tentativas diversas de compreensão do cérebro podem ser vistas 

atualmente. Uma teoria que muito contribui para refletirmos a antropologia 

cerebral é o "cérebro triúnico", expressão de Mac Lean, que Morin (1996) 

retoma e acrescenta que não são como três pessoas em uma, mas três 

cérebros num, sem o predomínio de um sobre o outro. São esses: o reptilíneo, 

vinculado ao cio e a agressão; o mamífero, responsável pela afetividade; e o 

neocórtex humano, agente da inteligência lógica e conceitual.  Adiciona 

também no Método 3 (2012a), que essa teoria faz uma integração cerebral que 

recupera nossa herança animal superada, mas não extinta.  

 De fato, com os anfíbios, os peixes, répteis, aves e mamíferos o nosso 

sistema nervoso foi se desenvolvendo, possibilitando que o humano 

conquistasse o aparelho cerebral que com os primatas e hominídeos se tornou 

policêntrico, capaz de um alto grau de relações concomitantemente 

complementares e opostas, ou seja, propício a trabalhar tanto na ordem quanto 

na desordem (MORIN, 2013b). 

 Conforme Morin (1991, p.129), o cérebro seria na realidade "um centro 

organizador do conhecimento, do comportamento e da ação. É neste domínio 

que se manifesta a sua aptidão para utilizar o acaso - o acontecimento - e 
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produzir acaso, isto é, opções e decisões". E o acrescenta como um sistema 

aberto e como o centro federador-integrador que interliga a esfera 

ecossistêmica, a esfera genética, a cultural e social e a fenotípica do organismo 

individual. Em outros termos, conecta a trindade indivíduo-sociedade-espécie.  

 Por isso é fundamental pensar a neuroplasticidade como um ato político, 

tendo em vista o entendimento de que o cérebro é um sistema complexo que 

além de organizador é integrador, ou seja, se aventura também com o incerto, 

o acaso e o novo. Se estamos disponíveis a mudar biologicamente, isso é de 

um poder político grandioso, no sentido de sermos aptos a mudar de opiniões, 

de ideologias, de perspectivas. Mudar como um elemento essencial e positivo 

para a nossa própria evolução.  

 Por causa dessa afirmativa também é dado um peso aos ambientes e 

como pensamos nossas práticas educativas. É por esse motivo que a dança é 

um espaço propício à autorreflexão e de fundamental importância na vida das 

pessoas. Se em outros ambientes dizem não ser possível metamorfoses, a 

dança tem esse papel, de fomentar mudanças e colocar o nosso cérebro em 

novas circunstâncias.  

 Ato político não é visto aqui somente como regulação da vida em 

sociedade, mas como uma tomada de consciência, de posição, constituída de 

valores e erros, que conduz a uma ação, ao movimento. Política tem a ver com 

questões fundamentais e planetárias. É uma (re)organização constante do 

caminho e das bifurcações que escolhemos. A política é um ato também 

individual, assim como nossa hipercomplexidade policêntrica cerebral.  

 Dispomos de um cérebro bastante ramificado, porém ele se encontra 

numa "caixa-preta" (crânio) como nos diz Morin, em sua obra Ciência com 

Consciência (2001). Os cinco sentidos (visão, olfato, paladar, audição e tato) é 

que fazem a comunicação com o ambiente externo e captam as variações 

existentes e as codificam em representações e ideias. Por conseguinte, nossa 

compreensão é limitada, pois não conseguimos ouvir todas as frequências, ver 

o infinitamente pequeno e infinitamente grande sem o uso de aparelhos, sentir 

todos os sabores, ter um olfato altamente apurado, nem ter total percepção 

tática. Acredito que mesmo com essas limitações, ainda não conhecemos as 

potencialidades de nossos sentidos e às vezes não reconhecemos que 

também podemos treiná-los e apurá-los. 
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 A embriologia indica que o tecido nervoso e com isso, o próprio cérebro, 

foi originado a partir da ectoderme (camada exterior do embrião), de natureza 

igual a da pele, por isso Morin (2011a, p.234) reconhece que "o sistema 

nervoso desenvolveu-se por, na e pela ação e reação no seio do ambiente".  

 À vista disso, é nítida a relação cérebro e ambiente. Torna-se mais 

evidente que o cérebro não pode ser reduzido a um órgão, nem muito menos a 

uma máquina como o computador, em outras palavras, não pode ser 

coisificado, pois que é um sistema aberto, dinâmico e variante, que recebe 

mensagens internas e externas o tempo todo e expressa suas decisões para 

os demais sistemas corporais. Até nossos receptores são variados, cada um 

tem sua forma de sentir: o olfato e o paladar de forma química, o tato e visão 

por diferenças mecânicas e a visão por estímulos luminosos. 

 Consoante o entendimento acima, "o conhecimento cerebral necessita 

evidentemente do estímulo do meio para operar e desenvolver-se. Em 

profundidade, necessita da presença organizacional do meio dentro da sua 

própria organização" (MORIN, 2012a, p.69) e com isso, consegue se apropriar 

de alterações do meio como a oscilação entre dia e noite, das estações, da 

pressão atmosférica e do clima, por exemplo, para se auto-organizar.  

 Nosso cérebro pode se modificar tanto rápido quanto lentamente. Um 

exemplo é quando vemos uma palavra que permanece a letra inicial e a final, 

enquanto as demais estão misturadas ou ao contrário e mesmo assim ainda 

conseguimos lê-la, pois superamos a dificuldade introdutória e nos moldamos 

para entender e resolver a nova situação.  

 Por outro lado, certas mudanças, principalmente aquelas que envolvem 

áreas cerebrais diversas, podem, pela intensidade, acontecer de forma súbita 

ou não. Logo, "existem redes deformáveis e flexíveis, possibilidades de novas 

conexões e adaptações" e assim "o espírito do homem em processo de 

envelhecimento não está condenado a envelhecer" (MORIN, 2012a, p. 125).  

  Por isso a neuroplasticidade é uma linda esperança para aqueles que 

acham que não vão se recuperar de uma lesão, para aqueles que acham que 

nunca conseguirão mudar nem melhorar, para os que julgam ser tarde demais 

para aprender, para os sonhadores da invenção e das novas descobertas, para 

todos nós que nos deparamos constantemente com a maldade e a violência 

humana em nossa sociedade, é uma esperança de que ainda é possível fazer 
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algo pela humanidade.  

 Também nos mostra que no próprio conhecimento científico, mesmo 

com o potencial negativo e destrutivo que o constitui (MORIN, 2001), é possível 

ver o desabrochar de certos saberes específicos, que ao serem articulados e 

estudados por pesquisadores de outras áreas, podem ser vistos numa nova 

roupagem, num outro ângulo e positivamente. 

 Muito se carece de uma ciência nova, como argumenta Morin (1991), 

não como um edifício a terminar, mas como uma teoria que precisa ser 

construída, tendo como um alicerce a política do homem, que devido à sua 

fragmentação, ainda não existe.  É significativo mencionar a não pretensão em 

uniformizar as ideias, nem muito menos criar sistemas de pensamentos 

unidimensionais, visto que não há receita pronta e determinada para resolver 

essa questão e que não é provável que se esgote a realidade, que se encontra 

constantemente aberta.  

 Mas, o fato é que deve haver o diálogo, a articulação, a tessitura para 

que consigamos nos compreender um pouco mais e para reconhecer nosso 

inacabamento e a insuficiência de nossas teorias científicas, não por ausência 

de informações, mas da capacidade de (re)ordenar os saberes. Quanto mais a 

organização do conhecimento se torna complexa, mais permite abraçar 

simultaneamente a ordem, a desordem e a organização, quer dizer, "ruído, 

redundância e informação" (MORIN, 2013b, p.429). 

 É indispensável pensarmos numa reforma do pensamento para 

encararmos as adversidades fundamentais e globais. Para Morin (2011c, p. 

194), a ética não foge dos problemas da complexidade e em função disso, é 

inadiável que "assumamos eticamente a tríade humana 

indivíduo/sociedade/espécie; a triunicidade psíquica pulsão/afetividade/razão; 

as antinomias sapiens/demens/faber/mitológicos, econômicos/ludens, 

prosaicos/poéticos".  

 Complementa que essa reforma pode ser conduzida pela educação. 

Para isso, é primordial que o sistema educacional seja reestruturado, pois a 

maioria das escolas existentes se fundamenta na separação dos saberes em 

disciplinas isoladas, gera mentes que muitas vezes não conseguem conectar 

os conhecimentos, que não identificam os obstáculos globais, nem individuais. 

É imperioso uma mudança radical no sistema educacional atual (MORIN, 
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2011b). 

 No prefácio da obra Complexidade e Transdisciplinaridade (MORIN, 

2000, p.7), Conceição Almeida e Edgard Carvalho afirmam que "...torna-se 

urgente encorajar os professores de ensino fundamental e médio a religar suas 

disciplinas", bem como os docentes universitários para que possam "investir 

em reformas curriculares capazes de propiciar uma reflexão sobre metapontos 

de vista que rejuntem a vida, o homem, a terra e o cosmos". Professores 

capazes de reavivar a relação entre cultura humanística e cultura científica, de 

fazer seus educandos dialogarem com diversos pontos de vista e ampliarem os 

seus próprios:  

 
"doravante é essencial superar a separação entre a cultura das 
humanidades e a cultura científica que se agrava a cada dia 
(...). É essencial compreender que somente a 
intercomunicação dessas duas culturas nos restituirá a 
compreensão de nossos problemas fundamentais e nos fará 
reestabelecer os laços com a tradição que, de Montaigne a 
Rousseau, e até Camus, sempre se questionou a respeito do 
problema da condição humana" (MORIN, 2013, p. 73-74) 

  

 Para Morin (2013a), essa intercomunicação entre a cultura humanística 

e científica desencadeará numa reforma do pensamento, esta, por sua vez, 

deve ser acompanhada por uma reforma da educação e da vida. Isso nos 

auxiliará a reencontrar o âmago da aprendizagem da vida proposta por 

Rousseau.  

 Na perspectiva acima exposta, reforma do pensamento/reforma da 

educação/educar/autoeducar/reforma da vida se interconectam, em que se 

criam e recriam-se processos recursivos em que "os produtos e os efeitos são 

ao mesmo tempo causas e produtores daquilo que os produziu" (MORIN, 1991, 

p. 89-80). 

 "Ensinar-lhe a conhecer por si mesmo; isso é a verdadeira pedagogia" 

(MORIN, 2011a, p. 81). Concordo, pois, um processo educativo que considere 

os princípios do pensamento complexo pode contribuir para uma educação 

mais abrangente do homem. Retomo a ideia da recursividade por entender que 

por meio desta tem-se a possibilidade não só de educar, mas propiciar 

igualmente a autoeducação, com a ruptura da linearidade existente das 

práticas educativas. 
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 Devemos instigar o outro a pensar, a questionar, a argumentar, a 

respeitar as diferentes opiniões, a refletir, a experimentar e procurar suas 

próprias inquietações e desejos. Devemos confrontar as ideias, mas com ética, 

desenvolver estratégias criativas que ajudem o estudante a superar a zona de 

conforto em que temporariamente se encontram. Nosso cérebro precisa disso, 

de movimento para poder desenvolver sua complexidade, para que, como 

educadores, possamos contribuir na vida dos educandos, tornando-os capazes 

de transformar os problemas, conflitos e desafios em estímulos positivos. 

 Nessa perspectiva, é notável o apetite de Morin, ouso dizer, na criação 

de uma cultura da autonomia, tanto que dedicou o seu livro A cabeça bem-

feita: repensar a reforma, reformar o pensamento (2004) a todos, mas 

especialmente aos professores e alunos, para que estes últimos possam 

utilizar seus capítulos para assumir a própria educação. 

 Para esse pensador, os vocábulos "ensino" e "educação" se confundem 

e se distanciam, pois o primeiro se refere mais estritamente em transmitir um 

conhecimento ao aluno, enquanto o segundo utiliza os meios disponíveis para 

garantir a formação e o desenvolvimento do ser humano. Por isso também 

critica o termo "formação", pois remete a uma moldagem e conformação do 

aluno ao esquecer que se deve incentivar, com efeito, o autodidatismo. O que 

ele vem propor então é um "ensino educativo", com a missão de "transmitir não 

o mero saber, mas uma cultura que permita compreender nossa condição e 

nos ajude a viver, e que favoreça, ao mesmo tempo, um modo de pensar 

aberto e livre" (MORIN, 2004, p. 11). 

 Propõe, por isso mesmo, sete princípios complementares e 

interdependentes, que são como diretrizes (e não receitas) para uma reforma 

do pensamento: o princípio sistêmico ou organizacional; o princípio 

"hologramático"; o princípio do circuito retroativo; o princípio do circuito 

recursivo; princípio da autonomia/dependência; o princípio dialógico; o princípio 

da reintrodução do conhecimento em todo conhecimento. Lembro que tudo isso 

é para que consigamos produzir um conhecimento contextualizado e complexo. 

 A questão da educação, constantemente presente nas obras de Morin, 

me inquietou e ao mesmo tempo me motivou bastante enquanto professora. 

Destaco quando, agora na obra Educar na era planetária: o pensamento 

complexo como método de aprendizagem pelo erro e incerteza humana (2003), 
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ele juntamente com Ciurana e Motta, ao retomarem Freud, refletem que o 

aspecto funcional do ensino reduz o docente a um funcionário e a um 

especialista.  

 Os referidos autores acreditam que o ensino precisa voltar a ser "uma 

tarefa política por excelência, uma missão de transmissão de estratégias para a 

vida" (MORIN; CIURANA; MOTTA, 2003, p. 98) e requer, além da 

competência, uma técnica e uma arte. Para eles, a missão da educação é: 

"fortalecer as condições de possibilidade da emergência de uma sociedade-

mundo composta por cidadãos protagonistas, consciente e criticamente 

comprometidos com a construção de uma civilização planetária" (idem). 

 Como nos diz Conceição Almeida (2012), desde que nascemos, tudo o 

que vemos, ouvimos, compreendemos é parcial, pela metade, por meio de 

indícios, rastros, vestígios. Isso nos mostra não só a incompletude e o 

inacabamento dos conhecimentos, mas da nossa própria condição humana. Ao 

nos observarmos pelo espelho da ciência, vemos a imagem de um 

Frankenstein. E continuamos a perseguir a questão "quem somos?". A autora 

propõe, compartilhando com as ideias de Edgar Morin e Bruno Latour, uma 

ecologia das ideias e da ação, para isso, é necessário: 

 
"assumir a ciência como uma leitura parcial do mundo e como 
uma meia-verdade é um passo importante para alimentar o 
diálogo com outras meias-verdades contidas nas constelações 
de saberes outros, como a arte e os saberes da tradição. É a 
partir desse argumento que sugiro uma reflexão sobre a 
Educação como experiência da diversidade" (ALMEIDA, 2012, 
p. 189). 

 

 Compreender as coisas do mundo em suas variadas expressões, 

reacender o diverso e o mestiço... Parece um sonho... Mas não um sonho tão 

distante assim, pois consigo identificá-lo nas vizinhanças. Consigo sentir e vê-

lo se tornando real, pelo menos no Grupo onde dou aulas. Espaço de 

metamorfoses não determinadas, espaço de colocar na roda, para dançar, 

nossas ideologias e crenças, espaço de proposições (não só de minha parte 

como professora), espaço de vivência de valores que estão sendo e 

continuarão sendo construídos.  

 À educação cabe, nessa acepção, a difícil obra de ajudar na edificação 

de ideários e práticas de uma sociedade baseada na multiplicidade, na 
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inclusão, na valorização de um escambo mais equilibrado entre as diferentes 

referências, contextos e posições (ALMEIDA, 2012). 

 Ao falar de educação, acredito que não podemos abandonar reflexões 

importantes de um pensador da área como Paulo Freire, para quem o homem 

além de incompleto (precisa dos outros) e inacabado (imperfeito), é inconcluso, 

ou seja, em processo de transformação constante. Para ele, toda consideração 

que trate da educação exige como ponto de partida uma visão sobre o homem, 

em outros termos, sobre o corpo consciente, sobre a consciência intencionada 

ao mundo. 

 O homem é um ser que se reconhece no mundo com o qual se relaciona 

e no qual se movimenta, age, pensa, sente, transforma, comunica-se, cria 

belezas, age curiosamente. Seu primeiro modo de ser com e na natureza é 

pelo próprio seu corpo: "A nossa inteligência se inventa e se promove no 

exercício social de nosso corpo" (FREIRE, 2007, p. 50). A partir da nossa 

capacidade de aprender, de inventar e reinventar, criamos a cultura, intervimos 

no mundo "técnica, ética, estética, cientifica e politicamente" (FREIRE, 2008, 

p.16). 

 Este corpo consciente deve ser entendido para além de uma visão 

cognitiva, pois também envolve "sentimentos, emoções, memória, afetividade, 

mente curiosa" (FREIRE, 1994, p.122). É uma visão do ser que tenta se afastar 

das clássicas dicotomias sujeito-objeto, homem-mundo, corpo-alma, 

sentimento-razão, tão presentes no pensamento ocidental.  

 A visão freiriana é relevante, pois considera que há no homem uma 

vocação ontológica para SER MAIS, ou seja, para buscar novos sentidos, 

novas realizações, ainda que historicamente esse processo possa sofrer 

inibições ou destruições pelos mecanismos sociais e políticos de opressão e de 

desumanização. Isso aumenta a nossa responsabilidade enquanto professores, 

pois temos o poder de estimular ou inibir a construção de novos circuitos 

neurais em nossos alunos, podendo inclusive, criar traumas e bloqueios neles 

por causa de nossas ações. 

 Assim, para o pensador pernambucano, o processo educacional 

verdadeiro é o que propicia a construção do SER MAIS, desoculta a opressão 

em suas múltiplas faces para denunciá-las, problematiza a realidade pelo 

exercício da dialogicidade para descobrir as possibilidades de intervenção e 
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transformação social. Só assim, de fato, a educação pode vir a ser libertadora e 

construtora de uma sociedade que se baseie na democracia e na justiça social. 

 Nesse sentido, o educador deve ser aquele comprometido com a 

superação da mera transmissão de conteúdos. Deve ser um educador 

aprendente, em elaboração/re-elaboração permanente da qualidade 

pedagógica e de sua prática. A prática pedagógica de um educador 

comprometido com uma educação humanizadora e libertadora deve assim, se 

caracterizar pela abertura ao novo, pelo diálogo, pelo estímulo à curiosidade, à 

participação, à problematização, pelo respeito aos saberes dos educandos, 

suas experiências e potencialidades, pela convicção de que se ensina e se 

aprende de corpo inteiro. 

 Freire reconhece que os limites da prática educativa tem relação direta 

entre a lucidez política dos professores e suas ligações com os projetos 

educativos a que se dispõem a realizar. É primordial que o educador: "assuma 

a politicidade de sua prática. Não basta dizer que a educação é um ato político 

assim como não basta dizer que o ato político é também educativo" (FREIRE, 

2007, p. 48).  

 Um professor que não assume a politicidade de seu ensino, por vezes 

poderá encarar erroneamente os conteúdos de forma neutra e a utilidade 

destes reduzida a apenas passar numa prova ou exame, acreditará, 

provavelmente, numa educação falida, que não influencia na construção de 

valores, pontos de vista, diálogos, articulações, respeito, de uma condição 

humana mais complexa.  

 O professor, precisa sim refletir e questionar sobre suas condições de 

trabalho, sobre os conteúdos e a maneira com que serão ensinados, mas é 

inadiável pensar numa educação política e numa política educativa. Será que 

realmente temos esse cuidado? Será que realmente conhecemos nossos 

próprios posicionamentos e o porquê deles? Eles transparecem nas nossas 

atitudes, inclusive educacionais. Será que estamos realmente lutando a favor 

da sociedade que almejamos? Será que também convivemos e respeitamos 

uma sociedade que é almejada com base em princípios divergentes dos 

nossos?  

 Apesar das grandes dificuldades humanas, quando escolhemos a 

profissão de professor, cremos, talvez, até inconscientemente, que todos os 
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alunos podem aprender, podem melhorar, podem mudar. Significa que o 

professor, de alguma forma, confia na neuroplasticidade que cada um de nós 

possui. 

 "A intervenção é histórica, é cultural, é política" (FREIRE, 2007, p.49). E 

da mesma maneira, é intransferível, tanto do ponto de vista do professor, 

quanto do aluno. Não há como passarmos nossos saberes para um pen drive e 

copiarmos nos nossos alunos, pois cada um constrói o conhecimento de um 

jeito diferente. Ninguém é igual a ninguém. Nenhum professor ensina igual ao 

outro, assim como, nenhum aluno aprende igual ao outro. Pode ser até 

parecido, mas igual não é.  

 De fato, ao ler Dança é Educação (PORPINO, 2006), percebi em meu 

corpo e nos corpos dos meus educandos, que dança realmente é educação. 

Educação, pela visão da autora e que também compartilho, como a "busca do 

sentido compartilhado e tecido em conjunto pelos homens, que pode ser 

percebido e criado por cada homem individualmente, mas ao mesmo tempo 

traz consigo a cultura de onde emerge" (PORPINO, 2006, p. 98). A educação, 

nessa lógica, não é somente a transmissão da cultura vigente, mas também a 

criação de uma nova.  

 Recordo um verso do poema "Ultimatum" de Álvaro de Campos, do ano 

de 1917, que defende: "O que aí está a apodrecer a vida, quando muito, é 

estrume para o futuro". Frase forte. Que nos mostra que tudo que fazemos ou 

deixamos de fazer, tem consequências. Por isso, o que estamos fazendo com 

o nosso presente? Parece que não sabemos vivê-lo plenamente, ou estamos 

rememorando algo que passou ou planejando o que virá. 

 A dança, nesse ponto, nos ensina a viver o presente, pois ao dançar é 

preciso entrega e concentração total naquele instante. Por quê? Porque ele 

passará e não conseguiremos mais realizar um movimento igual, já que somos 

plásticos. Atualmente a hibridez nos artistas e nas técnicas transparece isso. 

Atores que cantam. Bailarinos que experienciam danças urbanas. Dançarino 

contemporâneo que é performer. O artista visual que lida com programações 

de computador. O músico que dança. E tantos outros exemplos.  

 É possível que ao vermos certos dançarinos, não consigamos perceber 

o estilo que ele, por exemplo, se dedicou por mais tempo, por ter desenvolvido 

uma disponibilidade corporal, em outros termos, uma plasticidade, que o torna 
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hábil a mesclar os seus conhecimentos, brincando com entradas e saídas de 

estilos e de concepções e ainda a incorporar o novo e o incerto. A dança 

permite ao corpo a vivência da plasticidade.  

 Somos como espirais, abertos para as novas sensações, a novos 

ângulos, a novos ventos, como Porpino (idem, p. 100) retrata muito bem: "Em 

várias situações na dança, podemos vislumbrar um aprender que transgride a 

linearidade, a certeza e a previsibilidade como realidades onipotentes".  

 Com isso, venho propor, por meio de um poema de minha autoria, "(Mu) 

danças": 

 

Aceita dançar comigo? 

Não fique tímida (o), não precisa ter vergonha 

Aqui nenhum movimento é feio ou errado 

Vem... Tenta comigo 

Respira... 

Você pode ser o que quiser 

Experimente, tente 

Mude... 

Não precisa dançar sempre da mesma maneira 

Feche os olhos um pouco 

E se deixe mover 

O vento, a respiração, o toque, o cheiro, o sabor, 

A lembrança, a pulsação 

Tudo pode te inspirar 

Por que não olha de outro ângulo? 

Talvez você encontre coisas que nunca percebeu 

Como pode ser boa a mudança... 

Fazer um "plié" se contorcendo, 

Um "arm swing" durante um giro, 

Um balanço só com... a língua! 

Uma "batida em L" deitado, 

Uma "tesoura" sem pular e rebolando, 

Um "chuveirinho" len-ta-men-te 

Para sentir cada músculo, cada pisada, cada olhar 
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Parece que às vezes nem nos olhamos direito 

Então que tal pegar o jogo da capoeira 

E colocar... Na dança do ventre? 

Não importa. O que importa mesmo é a mudança. 

Não pare! 

Não limite sua dança. 

Dançando podemos ser tudo o que somos e mais, podemos transcender... 

Podemos ser tribais, modernas, populares, urbanas, contemporâneas, 

orientais, clássicas, performáticas... 

O palco é seu agora 

Permita-se! 

 

 Mesmo não sendo poetisa com palavras, arrisquei mudar, sair da minha 

zona de conforto e acabei aprendendo com Morin (2011c, p.138), que o estado 

poético contém as qualidades da vida, e uma delas seria a estética, ao nos 

deslumbrarmos, por exemplo, "diante de um espetáculo da natureza, um pôr do 

sol, o voo de uma libélula, diante de um olhar, de um rosto, de uma obra de 

arte". 

 Foi por causa da escrita desse poema que percebi melhor o que eu falo 

constantemente para os meus alunos. Fui tocada pelas formas de olhar e 

mover de cada um e que sempre muda a novo encontro. Um estalo se deu, e vi 

o quanto a minha narrativa e atitudes realmente deixam claro minhas 

esperanças, crenças, ideais, concepções, valores. Foi quando senti que isso o 

que escrevo aqui nessa dissertação é real, visceral e singular.  

 Vou ao encontro do pensamento de Almeida que, ao se referir à 

construção de narrativas, elucida: "uma das proposições fundamentais do 

pensamento complexo, (...) é, a implicação do sujeito no conhecimento. Dessa 

proposição pode-se inferir, por consequência, a implicação do autor na 

narrativa" (ALMEIDA, 2012, p. 35). 

 Entre versos e ausência de rimas, retomo outro trecho do mesmo poema 

de Álvaro de Campos que já mencionei: "E o mundo quer a inteligência nova, a 

sensibilidade nova. O mundo tem cede de que se crie" e essa criação é, de 

fato, individual. Como já disse, ocorre quando alguém "pula fora da gaiola" ou 

quando simplesmente levanta e vai embora, na direção do sol nascente, como 
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na tribo de africanos.  

 Retomo uma metáfora que Morin usou em Meus demônios (2003), no 

item "O indivíduo e o meio", ao comparar os intelectuais a gafanhotos, que ao 

estarem sozinhos são amáveis, exercem sua função, fazem seu trabalho, tem 

seus comportamentos próprios, mas quando se reúnem deixam sua cor 

esverdeada para tomarem uma coloração amarelo-acinzentada com o intuito 

de se uniformizarem com os demais e quando, juntos nesse coletivo, destroem 

todos os obstáculos que encontram.  

 Essa metáfora me instigou a duas reflexões. A primeira se refere às 

prisões que nos deixamos prender no meio acadêmico e por isso paramos de 

ousar e de sonhar, apenas passamos a repetir e seguir o que vem sendo feito 

pelos demais e fortalecendo visões, que na verdade estão cegas ao passarem 

por cima da diversidade do conhecimento. A segunda se refere ao individual, 

por nos mostrar que cada um exerce sua função do jeito que acredita ser mais 

apropriado, por evidenciar as variações de comportamento, ainda assegura 

que quando estamos sozinhos, estamos mais abertos e até mais gentis. 

 Imagino que a coloração amarelo-acinzentada quando os intelectuais se 

juntam, na verdade deveria ser tonalidades diferentes de verde, para que 

mostrem quem são e não se apaguem no meio dos outros. Tons de verde, 

porque de certa forma, também temos o que nos aproxima enquanto espécie. 

É preciso que se construa o gosto pelo diferente e assim daremos mais valor 

ao poder do individual. 

 Quanto a isto, Ilya Prigogine (2009), em sua Carta para as futuras 

gerações, reconhece, com marcas de humildade e otimismo, que o futuro não 

está dado, pelo contrário, continua aberto, em construção e todos nós podemos 

participar disso. Mas é preciso que, como nos mostra as ciências da 

complexidade, o determinismo não esmague as ideias criativas e inovadoras 

em todos os níveis da natureza. 

 O mundo muda e vai continuar mudando. Assim também as metáforas 

para se pensar a ciência trazidas pelo próprio Prigogine: durante o século XVII 

a ciência correspondeu ao relógio; no século XIX ao motor térmico; e para o 

século XX, ele trouxe a metáfora da ciência como uma obra de arte, para 

representar um novo tempo em que se estabeleça uma relação mais próxima 

com o real, uma ciência mais humana e comprometida com as questões do seu 
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tempo. 

 Mesmo que nossas decisões partam de um passado, de uma história 

que nos constitui, também dependem de nossas expectativas para o futuro. O 

autor, nascido em 1917, no final da Primeira Guerra Mundial, viu muitas 

tragédias ocorrerem ao longo das décadas como a Segunda Guerra, a Guerra 

Fria e as iniciativas em criar um exército europeu, mas se manteve otimista e 

apesar disso, foi sensível em perceber as consequências positivas, como o 

reconhecimento de culturas não-europeias com a criação da Organização das 

Nações Unidas e da Unesco.  

 De fato, Prigogine, por causa de seu tenso passado, poderia ter se 

tornado um pessimista e descrente na humanidade, mas suas expectativas 

para um futuro melhor nutriram sua esperança em novas "flutuações" e coloca 

para as futuras gerações a missão de tomar novos posicionamentos. É preciso 

emergir, após uma bifurcação (ramo que será seguido), eventos para uma nova 

estrutura social. Mas é importante lembrar que as flutuações originam as novas 

bifurcações, ou seja, quando alguém se desprende e observa as coisas do 

mundo em outros ângulos, é quando algo de novo pode acontecer, o caminho 

pode mudar e isso é parte de uma atitude individual. Por isso ele acredita que 

as ações individuais são essenciais. 

 É preciso que alguém, com suas experiências singulares e construção 

cerebral única, veja em outras lentes, ou erre, ou sofra, ou tenha curiosidade. O 

que nos leva a mudar? Em meus estudos me deparei, por sugestão de minha 

orientadora-mestra, com Oliver Sacks. Neurocientista? Admirador de motos? 

Gênio? Louco? Inquieto? Praticante de esportes? Viciado em música? 

Viajante? Isso tudo e muito mais.  

 Prefiro não ter que defini-lo como pessoa, nem o categorizar numa 

profissão, num gosto, numa característica. Prefiro, através de fragmentos de 

suas próprias narrativas, contar um pouco, mesmo com minhas limitações 

interpretativas, não só suas histórias, dificuldades e aspirações, mas os 

movimentos, nuances, mudanças e metamorfoses em sua vida que me fizeram 

enxergar a neuroplasticidade para além de um conceito. 

 Foi ele quem me mostrou que podemos mudar por causa de uma 

doença, por um desconforto perante as circunstâncias e também pela 

curiosidade e desejo de mudança, não necessariamente nessa ordem e sem 
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determinação de que todos aconteçam.  

 Optei, apesar de ter lido algumas de suas obras, deter-me em duas 

delas, Sempre em Movimento (2015), sua autobiografia, e Com uma perna só 

(2003), onde relata sua experiência não só como neurologista, mas como 

paciente. Será na correnteza entre esses dois livros que será possível ver a 

neuroplasticidade em vida. Foi com ele que observei a realidade da afirmativa 

de Michel Serres (2015, p. 50): "uma narrativa, mesmo fragmentária, diz mais e 

melhor do que uma definição", em outros termos: "a narrativa vence o conceito" 

(idem, p.51).  

 

   

 

 

Assim, transponho Oliver Wolf Sacks (1933-2015) em uma metáfora. É 

DA NEUROPLASTICIDADE COMO METÁFORA QUE FALO. Além disso, 

destino as considerações que se seguem ao próprio Oliver Sacks, com o intuito 

de homenageá-lo bem ao meu modo. Com seu jeito único de ser descrito em 

suas obras, senti-me mais próxima dele a cada página, talvez por trazer de 

volta minhas próprias memórias, por conseguir dialogar com seus 

pensamentos e por compartilhar com muitos deles, embora algumas de suas 

colocações tenham me tirado da zona de conforto, me balançado, feito mudar 

de ângulo, feito chorar e até dar gargalhadas com suas aventuras.  

Antes de entrarmos um pouco na vida dele, é necessário esclarecer 

Figura 3: Arquivo 

pessoal 

Figura 4: Arquivo 

pessoal 
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brevemente o que vem a ser uma metáfora e quais suas contribuições para a 

produção do conhecimento humano. O termo provém do latim “metaphòra”, 

trazido do grego “metaphorá”, que quer dizer mudança, transposição (LIMA, 

2011). A metáfora, que foi “desprezada e considerada alegórica no caminho do 

conhecimento ocidental”, pode ser vista hoje como “uma forma de raciocínio 

indispensável a todo pensamento criador” (LIMA, 2011, p.193). Raciocínio que 

possibilita a criação de novos meios e novas ordens de compreensão para os 

fenômenos estudados, ao permitir novos ângulos, visões, sentidos, 

similaridades, diversidades e experimentações. 

Conceição Almeida amplia esse entendimento e coloca que a metáfora 

pode ser compreendida como uma “operação do pensamento pautada pela 

mobilização do espírito diante do mundo” e constitui “uma estratégia cognitiva 

marcada pelo desenraizamento conceitual e pela reordenação das narrativas 

consagradas” (ALMEIDA, 2003, p. 24). É, então, uma flutuação nos termos de 

Prigogine, onde se pode enxergar as coisas do mundo numa outra perspectiva. 

É se permitir observar, sentir, perceber e se entregar num novo diálogo. 

Quanto a isto, Morin, no Método 5, expressa que metáfora tem o 

significado de “carregar para além” e acrescenta que ela “dispõe virtudes quase 

sempre desconhecidas: é um' indicador de uma não linearidade, de uma 

abertura do texto ou do pensamento para diversas interpretações por ecoar nas 

ideias pessoais de um leitor ou de um interlocutor'" (MORIN, 2012b, p. 99). 

Soma a isso, partindo da noção de Antônio Machado, que a metáfora pode ter 

até mais valor cognitivo do que o conceito, como também nos trouxe Michel 

Serres. 

Morin é conhecido também pelas metáforas que constrói. Aqui destaco 

duas. A primeira, presente no mesmo volume do Método mencionado, nos 

instiga a pensar que ao projetar um futuro, nos deparamos com um tempo 

simultaneamente melhor e sombrio. Tempo esse em que nossa mente faria uso 

do cérebro como um pianista virtuose faz de um teclado ao atingir as mais 

lindas possibilidades.  

O cérebro já tão complexo e repleto de novas conexões e campos 

associativos graças a uma mente capaz de autodesenvolver-se e extrair da 

máquina cerebral as mais belas e maravilhosas consequências cognitivas, 

estéticas e éticas. Imagem encantadora, mas Morin também nos mostra o outro 
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lado: a mente humana capaz de controlar tudo, exceto ela. Podendo ser levada 

a uma loucura egocêntrica do poder, por exemplo, e/ou controlada por uma 

barbárie coletiva ao reger neurônios e átomos. 

 A segunda metáfora, mencionada no Método 2 (2011a), nos mostra que 

é possível pensar como se cada um de nós fosse um neurônio que constitui a 

sociedade: 

 
"Tudo acontece, efetivamente, não como se o ecossistema 
dispusesse de um cérebro, mas como se constituísse na sua 
totalidade um gigantesco eco-ser-máquina-cérebro, cujo 
elemento cerebral nasceria e renasceria sem cessar, das 
interações comunicacionais entre cada um, todos e ninguém, e 
de que cada ser vivo seria um efêmero neurônio” (2011a, p.56). 

 

Nesse sentido, da mesma forma que o cérebro organiza e faz interagir 

as informações que chegam dos variados neurônios, a sociedade também 

organiza e faz interagir informações dos aparelhos neurocebrais dos indivíduos 

que a constitui. Cérebros sapiens-demens, que atuam com inacreditáveis 

desordens, imprecisões, erros e, por isso, revelam fatores de complexidade do 

cérebro humano. 

Optei por essas duas metáforas por terem relação direta com o cérebro 

ao expressarem as capacidades neurais que dispomos e por manifestarem que 

cada neurônio, assim como cada um de nós, tem tanto suas responsabilidades 

para com o coletivo quanto as suas próprias peculiaridades, que também são 

essenciais para que as interações ocorram. 

Oliver Sacks, nessa direção, se tornou minha metáfora por ter 

mobilizado meus pensamentos, meus valores, minhas danças, minha forma de 

ver o mundo, de encarar a ciência, a arte, o conhecimento. Faz-me criar novos 

equilíbrios instáveis. Fez-me flutuar, na acepção de Prigogine.  

Nascido no ano de 1933, em Londres, filho de médicos, foi mandado 

quando criança para um colégio interno no período da guerra, só retornando 

para casa aos 10 anos de idade. Inicio com este fragmento da sua vida, pois 

considero de suma importância na edificação de atitudes que o acompanharão: 

liberdade, ousadia e movimento.  

Foi por causa dessa experiência em que se sentiu aprisionado, 

impotente, ansioso por movimento, que passou a almejar poderes, em 
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especial, o de voar, e a gostar de andar a cavalos e posteriormente se 

apaixonou por motocicletas.   

Considero que este momento de permanência no internato originou nele 

um imprinting cultural, ou seja, "uma impressão indelével, sem volta, que 

recebemos dos pais, da escola, da sociedade, na infância e na adolescência" 

(MORIN, 2003, p. 20), são marcas que ficam em nós como uma tatuagem e 

que tem repercussões nas nossas vidas.  

Além desse episódio, acredito que outro imprinting foi instaurado em sua 

vida quando admitiu para o pai que achava os meninos mais interessantes do 

que as meninas. O pai contou para a mãe, mesmo com o pedido para que não 

revelasse essa situação. Esta desceu na manhã seguinte com uma expressão 

fechada que ele nunca tinha visto antes e disse: "Você é uma abominação (...). 

Quisera que você nunca tivesse nascido" (SACKS, 2015, p.17).  

Interjeição forte que acredito ter repercutido no jeito dele ser (bastante 

tímido) e nas cobranças que fazia a si mesmo seja nos trabalhos que 

desenvolveu ao longo de sua carreira, seja em constantemente colocar à prova 

seus limites físicos (levantamento de pesos, por exemplo). Posteriormente a 

morte dos pais e dos irmãos também o marcou com profundidade. 

 Aos 14 anos ficou entendido que seguiria a carreira dos pais e, portanto, 

seria médico, embora ele não soubesse ao certo se era isso mesmo o que 

queria. Inspirado pelo professor de biologia da escola e pela leitura da obra A 

rua das ilusões perdidas de Steinbeck, achou que gostaria de ser biólogo 

marinho, se bem que desde menino a paixão pela química se fez presente. 

Infelizmente, segundo ele, esta área passou por mudanças com as quais não 

simpatizou.  

 Mesmo adorando os animais, em especial os aquáticos, e as plantas, e 

especial as cicadáceas, o cérebro humano era o que realmente gostaria de 

compreender. Era fascinado pela fisiologia dos sentidos, principalmente a 

visão, pois sentia alguns ziguezagues cintilantes que antecediam um ataque de 

enxaqueca, em que ele chegava a perder o senso de cor, de profundidade ou 

de movimento, ou até de reconhecer as coisas. Isso ocorria por alguns 

minutos. Era assustador, mas fascinante. Tanto que o pequeno laboratório de 

química que mantinha desde criança, passou a ser também um laboratório 

fotográfico. Futuramente veio a fazer estudos sobre a enxaqueca, que resultou 
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no seu primeiro livro lançado em 1970. 

 Apaixonado por ciência, arte e literatura. Cursou muitas disciplinas de 

artes e ciências no St. Paul‟s School. Foi presidente da sociedade literária que 

criou com os amigos e secretário do Field Club. Durante a escola, Sacks 

conseguiu fazer combinações de horários para estudar aquilo que mais lhe 

apreciava nas diferentes áreas. Ao final do período escolar, recebeu a notícia 

de que havia conseguido uma bolsa de estudos em Oxford.  

 Essa mescla de áreas ele não conseguiu muito bem no ambiente 

universitário, pois havia uma separação dos campus, inclusive espacialmente: 

“havia uma separação física e social entre os que cursavam ciências ou 

medicina e o restante da universidade” (SACKS, 2015, p.21).  

 Além da separação sócio-espacial, os alunos de medicina também 

precisavam fazer trabalhos escritos e apresentá-los aos orientadores num 

contexto mais original, o que exigia muito tempo para tais pesquisas. Visto de 

outra forma, esse tipo de atividade também dificultava que os alunos saíssem 

do campus de medicina e, assim, evitava o diálogo dos estudantes com outras 

áreas e em outros espaços.  

 Por isso, Sacks sentia falta de outros tipos de leitura. Ele queria poder 

escrever “ensaios biográficos” e enfatizar uma abordagem clínica, com 

"ensaios apresentando pessoas com forças ou fragilidades incomuns e 

mostrando a influência dessas características especiais nas suas vidas; seriam, 

em suma, biografias clínicas ou relatos de caso” (SACKS, 2015, p.21).  

 O único ensaio que ele fez na faculdade foi sobre Theodore Hook, um 

grande músico e compositor, que criara mais de quinhentas óperas ao sentar 

no piano e improvisar. Nunca as anotava, nem as repetia, e muitas foram 

esquecidas ao longo do tempo. Mas não tinha problema, pois uma nova 

composição surgia. Sacks ficou impressionado e se perguntava que tipo de 

cérebro permitia aquilo. 

 Hook era como um lazer, pois geralmente escrevia ensaios fisiológicos e 

numa das apresentações do tema da semana, ficou tão empolgado e 

fascinado, leu e pensou tanto que não teve tempo para escrever. Decidiu então 

pegar um bloco de notas e fingiu estar lendo, quando na realidade estava 

dissertando sobre o tema sem nada estar escrito. O orientador dele percebeu, 

o interrompeu e solicitou que repetisse uma frase, em seguida, após perceber 
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que Sacks não conseguia repetir pediu para ver. E ao se deparar com as 

páginas em branco, exclamou: “Admirável, Sacks” e continuou: “Realmente 

admirável. Mas no futuro quero que você faça os seus trabalhos por escrito” 

(SACKS, 2015, p. 22). 

 Era considerado muito inteligente, embora não achasse isso. Passou por 

algumas dificuldades durante seu ingresso em Oxford, principalmente nos 

exames iniciais com perguntas objetivas e apenas na quarta tentativa passou 

na “prelims”, mesmo sendo um teste de formalidade para ele, pois já ganhara a 

bolsa.  

 Outro fato parecido ocorreu com o exame final de anatomia, uma das 

áreas que sua mãe era especialista. Acabou sendo o penúltimo colocado e 

com medo da reação materna, decidiu beber quando se lembrou que naquele 

momento havia iniciado a prova do prêmio Theodore Williams de Anatomia 

Humana e com o intuito de se redimir, correu para fazer o exame, que consistia 

em sete questões discursivas.  

 Deteve-se em apenas uma e articulou com os conhecimentos de 

zoologia e botânica para crescer a discussão e deixou as outras seis em 

branco. Isso foi o suficiente para ganhar o prêmio. Quanto a isso afirmou: “sou 

péssimo em exames factuais e em perguntas sim-não, mas crio asas na 

dissertação” (SACKS, 2015, p.24). 

 Em Oxford, seu melhor amigo Kalman Cohen era um lógico matemático. 

Sacks ficava deslumbrado com a capacidade que ele tinha em se concentrar 

por horas a fio numa questão específica, já que ele próprio não conseguia pelo 

fato de seu pensamento ser freneticamente associativo. Discutiam sobre 

variados temas e questionavam a “ciência como descoberta, a arte como 

invenção. Mas haverá um 'terceiro mundo' da matemática, que de certa 

maneira seria, misteriosamente, as duas coisas ao mesmo tempo?” (idem, p. 

25). Kalman tinha o intuito de unir concepções distintas e por vezes 

complementares sobre a realidade matemática. 

 Sacks também era interessado nos estudos de outras áreas e gostava 

de assistir algumas aulas do curso de psicologia, em especial do professor J. J. 

Gibson, teórico e experimentalista de psicologia visual. O novo experimento 

dele consistia em óculos que invertiam a visão das pessoas, que passava a 

ficar de cabeça para baixo, embora com o tempo de uso, “o cérebro se 
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adaptava e reorientava o mundo visual (que então, quando a gente tirava os 

óculos, voltava a aparecer de ponta-cabeça)” (SACKS, 2015, p.27). 

 Após os anos de curso, continuou em Oxford realizando pesquisas, e 

apesar de ter sido convidado pelo departamento de anatomia por causa da 

premiação recebida, preferiu estudar “o desenvolvimento da química como uma 

realização humana. E agora, nas preleções de Sinclair, era a história da 

fisiologia com as ideias e personalidades dos fisiologistas, que adquiria vida” 

(idem, p.29). Sinclair, seu novo orientador, era do Laboratório de Nutrição 

Humana, e após as primeiras coordenadas da pesquisa, ficou praticamente 

sem comunicação. Foi quando Sacks se sentiu solitário e buscava nas 

atividades físicas o alívio que precisava. 

 Em 1956 voltou para casa e começou o estágio em medicina e em mais 

ou menos trinta meses passou pelas áreas de “clínica geral, cirurgia, ortopedia, 

pediatria, neurologia, psiquiatria, dermatologia, doenças infecciosas e outras 

especialidades designadas apenas por letras: GI, GU, ORL, GO 

[gastrointestinal, geniturinária, otorrinolaringologia, ginecologia/obstetrícia]” 

(SACKS, 2015, p.36). Identificou-se bastante com obstetrícia ao acompanhar 

as parteiras e para ele “era a dramaticidade humana de tudo isso que me 

estimulava” (idem).  

 Quando começou a trabalhar como estagiário no Middlesex Hospital, 

local que seu irmão mais velho Marcus havia feito residência médica, passou 

por uma experiência incrível com dois chefes brilhantes e com perspectivas 

muito diferentes. Michael Kremer era gentil, cordial, leve, simpático, sorridente 

e intuitivo ao extremo. Muitas vezes já percebia o diagnóstico do paciente antes 

mesmo de conversar e de consultar os resultados dos exames: "parecia ler a 

mente dos pacientes e conhecer intuitivamente todos os medos e esperanças. 

Observava seus movimentos e atitudes como um diretor de teatro observa 

seus atores" (SACKS, 2015, p. 39). 

 Por sua vez Roger Gilliatt era rude, irritado, como se estivesse com raiva 

de alguma coisa. Essas posturas eram mais com os estagiários e pacientes, ao 

contrário da maneira como agia com seus alunos pesquisadores. Era tão 

metódico que "o processo de diagnose, para ele, consistia em seguir 

sistematicamente um algoritmo" (idem, p. 39). 

 O interessante dessa vivência é que pôde aprender com ambos. Afirma 
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Sacks:  

 
"Os dois exerceram influência sobre mim, ambos de maneiras 
positivas, mas muito diferentes: Kremer me ajudou a ser mais 
observador e intuitivo; Gilliatt, a pensar sempre nos 
mecanismos fisiológicos envolvidos. Passados mais de 
cinquenta anos, relembro os dois com afeto e gratidão" 
(SACKS, 2015, p.40). 

 

 Outro professor que ele compartilha lembranças é o Dr. Taylor, da Força 

Aérea Real Canadense. Durante as férias foram cavalgar e foi nessa saída que 

o professor lhe mostrou o que o homem não modificou, mas que a própria 

natureza mudou. De onde há anos é gelo, brotarão sementes e aquilo que eles 

viam se tornaria uma floresta, tudo isso numa única geração humana. 

 Sacks prezava muito pela companhia desse professor e foi naquele dia 

durante a apreciação da natureza que: 

 

"Ele me ensinou a reconhecer os recessos glaciais circulares e 
as diferentes espécies de morenas, a decifrar as trilhas dos 
alces e dos ursos e as devastações dos porcos-espinhos, a 
examinar com atenção o terreno para evitar solo pantanoso ou 
traiçoeiro, a registrar mentalmente pontos de referência para 
não me extraviar, a reconhecer as ameaçadoras nuvens em 
formato de lente que prenunciam temporais violentos (...) 
Falava de direito e sociologia, de economia, de política e 
negócios, de propaganda, de medicina, de psicologia e 
matemática" (SACKS, 2015, p. 49). 
 

 Não foi só com os professores que ele aprendeu, mas com colegas de 

motocicleta, da escola, da faculdade, da profissão, da musculação, da estrada, 

com os pacientes, com os amores, com os pais, com os irmãos... Falando em 

irmãos... O único dos irmãos que não foi para a área médica foi Michael, 

embora a medicina tenha mudado sua vida. Ele era “psicótico”, segundo os 

termos de Sacks, tinha crises onde gritava e jogava objetos pela casa, vivia 

num mundo diferente. Seria o que hoje chamamos de esquizofrenia. Sacks 

lembra dos desabafos que ouvia do irmão e do jeito peculiar e interessante que 

via as coisas, embora tivesse medo nos momentos de ataque.  

 Um fato que o marcou, a meu ver, foi quanto aos tratamentos que o 

irmão era submetido: primeiro com doses de glicose e posteriormente com o 

tranquilizante Largactil, que mesmo tendo amenizado os surtos psicóticos, o 
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deixou com sintomas do parkinson. Michael concluiu: "É como se nos 

matassem aos poucos" (idem, p. 60). Essa afirmativa de Michael me fez refletir 

bastante e retoma discussões anteriores sobre o corpo e a ciência. Mas dessa 

vez a fala é de quem realmente passou por isso, de uma pessoa que era 

enérgica, gentil, curiosa, inquieta e perspicaz, e com os "tratamentos" 

experimentais foi desfalecendo.  

 Foi com essa situação que Sacks percebeu que o problema de Michael 

não era somente a medicação,  

 
"[...] mas é toda a questão de se ter uma vida agradável e 
dotada de sentido - como um sistema de apoio, um senso de 
comunidade, com amor-próprio e o respeito dos outros - que 
precisa ser abordada. Os problemas de Michael não eram 
apenas 'médicos'" (SACKS, 2015, p. 61).  

  

 Quanto a isto, Sacks também se sente culpado. Culpado por não ter 

saído com seu irmão, nem conversado o bastante, nem ter estado com ele nos 

momentos que mais precisava. Afirma penosamente a vergonha que o 

queimava por dentro mesmo depois de tantos anos.  

 Sacks é um viajante, que além de suas idas e vindas nas motos que 

teve, ainda morou em outros lugares. Saiu da Inglaterra em direção 

primeiramente a Montreal com o intuito de se apresentar como voluntário na 

Força Aérea Real Canadense no dia de seu 27º aniversário. Foi onde 

conheceu o professor Dr. Taylor. Em seguida, foi para a Califórnia, mais 

especificamente para a cidade de San Francisco onde realizou estágios 

internos na área médica, comprou uma nova moto e entrou para o Hell's 

Angels.  

 Tornou-se respeitado na Muscle Beach por conseguir levantar 238 

quilos; passou a ser também fisioculturista (seu maior recorde foi levantar 272 

quilos). Escreveu artigos na área médica, recebeu notícias de morte de 

pacientes e em alguns finais de semana complementava seu salário fazendo 

uns bicos no Doctors Hospital em Bevely Hills.  

 Mudou-se para Nova York, visto que a recente faculdade Albert Einstein 

ofertava bolsas especiais para pesquisas interdisciplinares nas áreas de 

neuropatologia e neuroquímica. Mesmo com seus passeios de moto para o 

vale da Morte e para Anza-Borrego, ele passou a sentir uma saudade não da 
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Califórnia, mas sim da juventude, pois agora não havia mais muito tempo pela 

frente, como ele mesmo escreveu.  

 Foi nesse período que descobriu ser um "perigo no laboratório", como 

disseram seus chefes, e que se daria melhor atendendo pacientes. Esse foi o 

início de sua carreira clínica no Bronx com pacientes que sentiam dores de 

cabeça.  

 Nessa nova situação percebeu a fragmentação das áreas e confessou 

esta inquietação: "isso me dava uma ideia do que parecia errado na medicina 

americana: o fato de consistir cada vez mais em especialidades" (2015, p. 129). 

Com esse desconforto, Sacks revela seus ideais clínicos: "senti que a minha 

função, a minha responsabilidade, era examinar todos os aspectos da vida 

deles" (idem), e nesse entendimento, percebe que nenhum paciente é igual a 

outro, e sim que cada um tem suas peculiaridades, que são por si mesmas, 

extraordinárias.  

 Em 1966 começou a atender no Beth Abraham onde trabalhou com pós-

encefálicos letárgicos, patologia também conhecida como doença do sono, em 

que os pacientes permanecem imobilizados, catatônicos, mas não 

inconscientes. Sacks soube por algumas enfermeiras que havia alguns 

instantes em que eles conseguiam se libertar dessa condição: "a música, por 

exemplo, podia animá-los, permitindo-lhes dançar, embora não conseguissem 

andar, ou cantar, embora não conseguissem falar" (idem, p. 147). Ao passar 

um ano e meio com eles, os percebeu não só como pacientes, mas como 

pessoas. Conheceu o desenrolar de vidas.  

 Clinicou também na Bronx Psychiatric Center, estritamente na Ala 23, 

com pacientes que apresentavam autismo, síndrome alcoólica fetal, esclerose 

tuberosa, esquizofrenia, dentre outras. Além disso, acompanhou pacientes nos 

lares da Congregação Irmãzinhas dos Pobres. Eram contextos com diferenças 

gritantes, sendo o primeiro um ambiente de isolamento e trancafiamento e o 

segundo tinha a intenção de oferecer uma vida mais completa, sociável e 

significativa aos pacientes. E, aliás, aprendeu em ambos os espaços. 

 Pesquisou sobre a surdez, sobre a síndrome de Tourette, sobre a lytico-

bodig (doença que estava atingindo muitos habitantes de Guan), casos 

relacionados à visão e aspectos vinculados à linguagem. Percebi que para 

Sacks o sistema nervoso era um foco e ao mesmo tempo um fio investigativo 
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que possuía variadas entradas de estudo. 

 Morou perto do mar, numa pequena casa em City Island, na Horton 

Street, embora quando pudesse, ia visitar amigos e familiares na Inglaterra. 

Aos 77 anos viveu o romance duradouro ao lado de Billy.  Ao longo de sua 

vida, se tornou além de um respeitado neurologista, principalmente por seus 

pacientes, um escritor: 

 
"De todo modo, sou um narrador, um contador de histórias. 
Desconfio que o gosto pela narrativa é uma disposição humana 
universal, que acompanha as nossas capacidades de 
linguagem, de consciência de si e de memória autobiográfica" 
(SACKS, 2015, p. 329). 

 

 Alguns de seus livros se tornaram peças teatrais, concertos, 

documentários, filmes. E mesmo com essa procura por parte de terceiros a dar 

vida aos personagens/pacientes, Sacks manteve uma atitude ética ao sempre 

se perguntar primeiramente se aquela produção não exporia, nem degradaria 

seus pacientes. Tinha essa preocupação em não fazer mau uso da imagem 

(deles e das patologias), das confissões, intimidades, nem tão pouco prejudicar 

a relação que fora construída. 

 Sobre pacientes, contarei alguns casos onde as atitudes diferentes e 

ousadas de Sacks foram fundamentais.  

O primeiro é de um rapaz que tinha soluços que não paravam apesar de 

terem usado todos os métodos convencionais possíveis, ele sugeriu que 

tentassem hipnotizar o paciente e como não havia mais o que tentar, 

concordaram com a proposição e então os soluços cessaram.  

 O segundo foi com um paciente que desenvolveu meningite 

coccidiomicótica e um pouco de hidrocefalia, quando então, durante os exames 

seus olhos giraram para dentro da cavidade ocular e um colapso iniciou. Como 

Sacks tinha muita força física nesta época, num ato reflexo, segurou o rapaz e 

o colocou de cabeça para baixo, salvando-o.  

 O terceiro é sobre uma paciente: "Quando ela soube que eu tinha uma 

motocicleta e morava em Topanga Canyon, manifestou um último desejo 

especial: quis fazer um passeio de moto comigo [...]" (SACKS, 2015, p. 106). 

Ele com mais três amigos conseguiram retirá-la do quarto, prenderam-na com 

segurança na garupa e realizaram o desejo. Foi um escândalo quando 
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retornaram ao hospital. Ele recebeu reclamações, mas não foi demitido, talvez 

porque fosse o único residente com artigos publicados. 

 Sacks ficava encantado de ter um apartamento perto do hospital Beth 

Abraham e sempre o mantinha aberto a receber seus pacientes. Muitas vezes, 

para monitorar as reações ao L-dopa nos pós-encefálicos passava noites em 

claro e por essa razão solicitou para ser plantonista noturno. Alguns colegas de 

equipes diferentes - psicólogos, terapeutas musicais, fisioterapeutas, dentre 

outros - também apareciam em seu recinto para discutir sobre os pacientes em 

comum: "Quase todos os dias havia debates férteis e instigantes sobre os 

eventos inéditos que se desenrolavam diante das nossas vistas, que exigiam 

abordagens igualmente inéditas de todos nós" (idem, p.152). 

 Após o pedido aceito do diretor da faculdade Albert Einstein para 

apresentar a neurologia aos estudantes de medicina, Sacks teve uma atitude 

diferenciada ao levar os estudantes, ao início de todas as aulas, para o lado 

das camas dos pacientes com o intuito de ouvi-los e examiná-los. Considerava 

Sacks que "alguns pacientes eram professores natos" (SACKS, 2015, p.156). 

Em seguida, se encaminhavam (ele e os alunos), na maioria das vezes, para o 

Jardim Botânico de Nova York, onde passavam a tarde a conversar sobre os 

pacientes, sobre filosofia, sobre a vida. Quando o diretor soube que ele deu 

nota 10,0 a todos, acabou desistindo de renovar o referido pedido. 

 Ao trabalhar na Ala 23, no Bronx State, teve um paciente chamado 

Nigel, para quem a música era de suma importância. Sacks, que sabia tocar 

piano, me surpreendeu mais uma vez: 

 
"Consegui que transportassem o meu velho piano para a Ala 
23 e, quando eu tocava, Nigel e alguns outros pacientes jovens 
se reuniam em volta do piano. Nigel, quando gostava da 
música, se entregava a danças estranhas e elaboradas" 
(SACKS, 2015, p. 180-181). 

.  

 A Ala 23 era trancada e dentro dela tinha outro paciente, Steve, que era 

mudo e autista, gostava de sentar perto da janela ou da porta com o desejo de 

sair. Então um dia Sacks, em parceria com um psicólogo, tiveram a ideia de 

levar Steve para passear. O chefe autorizou desde que eles assumissem a 

responsabilidade de levá-lo e trazê-lo em segurança. Concordaram e 

conseguiram realizar o sonho dele, que ficou tão maravilhado com o Jardim 
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Botânico que pronunciou sua primeira palavra "dente-de-leão!" (idem, p. 182). 

 Na condição de paciente, Oliver Sacks escreveu o livro Com uma perna 

só (2003) para narrar o acidente que sofreu numa montanha da Noruega ao 

fugir de um touro, em 1974. Ele dedica esta obra a A. R. Lúria, por quem tinha 

muita admiração, inclusive pela escrita, que por vezes mesclava romance e 

casos clínicos, ou seja, ciência e narrativa. Por meio das correspondências 

trocadas, Lúria o incentivou a redigir o relato do caso: 

 
"Você está descobrindo um campo inteiramente novo... Por 
favor, publique suas observações. Pode contribuir para mudar 
a abordagem 'veterinária' das desordens periféricas e abrir 
caminho para uma medicina mais profunda e mais humana" 
(LÚRIA apud SACKS, 2015, p.190). 

 

 De fato, esse registro, mesmo com os pesares de recordar o trágico 

evento e as dificuldades no período da escrita, mostra as inquietações, 

reflexões, associações, realizações, superações, dores, fascínios que 

atravessaram o período do acidente até a recuperação da sua perna esquerda. 

 Enquanto esteve hospitalizado, o maior problema não foram as cirurgias 

pelas quais passou, mas a ausência de sua perna. Ausência não literalmente 

falando, e sim de não percebê-la como parte integrante de seu corpo. Ele não a 

sentia e nem ela se movia, mesmo depois de ter sido removido o gesso que a 

protegia. Além disso, outra problemática era que os profissionais da saúde não 

compreendiam a verdadeira situação da relação de Sacks com a perna.  

 Para ele, a internação envolvia "roupas de hospital, a etiqueta com meu 

nome, a remoção da individualidade, a redução a um status e a uma identidade 

genéricos" (SACKS, 2003, p. 141).  Mesmo que adiante reconheça que esse 

tempo solitário seja preciso para retornar ao "mundo dos homens" (idem), 

identifica que geralmente não nos apresentamos enquanto pessoas e sim 

como nossos sintomas e doenças, por prontuários hospitalares. 

 Foi nesse período que também notou, na prática, os prejuízos que a 

especialização da medicina pode trazer ao paciente, visto que os profissionais 

mal se falavam para que houvesse um entendimento mais integral, digamos 

assim, do seu quadro, nem sentavam direito para conversar com ele sobre os 

conflitos que o envolviam.  

 A questão do diálogo entre os profissionais foi reconhecida e criticada 
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pela fisioterapeuta que estava atendendo Sacks, ao confessar que não 

concordava com a colocação do gesso. O que reforçava que o ortopedista 

tinha pensado apenas em religar o músculo e isso dificultava os exercícios 

propostos por ela para a mobilidade muscular. 

 Além da fragmentação especializada, Sacks pôde vivenciar aquilo que já 

afirmava quanto às dificuldades de um tratamento, pois que não é somente 

fisiológico e dependente de medicações, mas de todo um contexto. Retrata 

isso ao falar da mudança de ambientação. O primeiro quarto que permaneceu 

após a cirurgia era pequeno e sem janela, enquanto o segundo para o qual se 

mudou tinha uma vista para um jardim, que lhe proporcionava observar o que 

acontecia lá fora. 

 A música foi para Sacks de fundamental importância, tanto no momento 

da descida da montanha que mesmo com a perna lesionada, encontrou um 

ritmo, uma música interna que o manteve em vigília e em movimento, quanto 

na sua recuperação. Apesar dos dias em que a perna não dava nenhum sinal 

de "vida", numa das noite, ao ouvir o Concerto de Mendelssohn, sentiu as 

primeiras contrações. Aquilo que parecia ter sumido ou escapado de sua 

perna, foi voltando, se reavivando, e pela inspiração musical ela se agitou num 

movimento original no compasso da melodia motora.  

 Para Sacks ficou claro que "a própria vida era música, ou consubstancial 

com a música, que nossa carne viva e móvel era, ela própria, música 'sólida' - 

música que se tornou de carne, substancial, corpórea" (SAKS, 2003, p. 103). A 

música acionou o que aparentemente estava esquecido para que Sacks 

voltasse a andar. A "arte ativadora" como chamou Kant; ou "você é a música 

enquanto a música dura" como disse Eliot (ELIOT apud SACKS, 2003, p.128). 

 Conseguiu voltar a andar andando, por se entregar ao ritmo que lhe era 

próprio: "Era uma experiência tão comum que eu praticamente nunca refletira 

sobre ela, mas agora, percebi de repente, a experiência era fundamental" 

(SACKS, 2003, 126). E reafirma: "a solução do problema de andar é - andar. O 

único modo de fazer é - fazer" (SACKS, 2003, p.129). 

 Uma "técnica" que o auxiliou no tratamento foi a de ser empurrado de 

surpresa numa piscina para que tivesse que nadar: "Espontaneidade! Era isso! 

Mas como se pode planejar a espontaneidade? É quase uma contradição de 

termos" (SACKS, 2003, p. 168). Era, na realidade, a "imprevisibilidade, 
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espontaneidade, evocando de algum modo uma ação natural" (SACKS, 2003, 

p. 168). 

 Sacks confirma com essa aventura que os processos de recuperação 

sempre têm eventualidades, pois que consistem em novas jornadas repletas de 

etapas a serem superadas ou não: "Cada etapa, cada ponto, era um advento 

totalmente novo, requerendo um novo começo, um novo nascimento ou 

princípio. Era preciso começar, nascer, várias vezes" (SACKS, 2003, p.138).  

 Essas experiências mudaram Sacks e provavelmente o ajudaram numa 

certa compreensão de suas próprias metamorfoses. E em 2015, ele nos deixa, 

entre outras tantas, esta lição: 

 
"Podemos fazer considerações semelhantes sobre a 
recuperação e a reabilitação após derrames e outros 
problemas. Não existem regras; não existe um caminho 
traçado para a recuperação; cada paciente precisa descobrir 
ou criar seus próprios padrões motores e perceptuais, suas 
próprias soluções para os desafios que enfrenta, e cabe ao 
terapeuta sensível ajudá-lo nisso" (SACKS, 2015, p. 315). 

 

 É DA INCOMPLETUDE E DO INACABAMENTO QUE FALO. Essa 

colocação de Sacks me remeteu a duas metáforas construídas por Conceição 

Almeida (2015), ao falar da ciência como território e a ciência como 

nomadismo. A primeira restringe um determinado local, torna fixo, define 

espaços, controla saídas, entradas e permanências. Seus habitantes "tem na 

alma a tatuagem de um cárcere imaginário" (ALMEIDA, 2015, p. 93). 

 Chamo essa ciência, a da fragmentação, da separação, redução, 

(pseudo) neutralidade, que tenta excluir o sujeito, o incerto, o inacabamento, a 

ousadia. Uma ciência que, pelo paradigma da disjunção, "nos fez esquecer a 

permanente copulação amorosa entre corpo, alma e sujeito cognoscente" 

(ALMEIDA, 2015, p. 92). 

 Almeida reconhece que seria uma simplificação não perceber que dentro 

desse paradigma também se pode encontrar zonas de hibridez, rupturas, 

quebra de normas, "trânsitos clandestinos não controlados pelas alfândegas do 

pensamento" (ALMEIDA, 2015, p. 92), cientistas que, como já disse, "pulam 

para fora da gaiola" e não se submetem a rigidez dessa comunidade.  

 Por outro lado, ao contrário do que se dispõe a ciência como território, a 

ciência como nomadismo:  
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"supõe, requer e impõe deslocamento, atenção às 
singularidades, enfraquecimento do controle e da arrogância, 
consciência do imponderável e da dificuldade de predição. O 
princípio da Incerteza é a ferramenta política do intelectual 
nômade" (ALMEIDA, 2015, p. 93). 

 

 O princípio da Incerteza, ao fazer mover a plasticidade de nossas 

mentalidades, poderá promover uma política que "atua no que uma sociedade 

tem de complexo" e mais serão "imperiosos os imperativos éticos de liberdades 

e direitos" (MORIN, 2011b, p. 80). 

 Nesse entender, sinto Oliver Sacks como um intelectual nômade, que 

muito pode nos inspirar a sair de nossos territórios demarcados. Com seus 

pensamentos criadores e criativos, com seus movimentos espontâneos, 

imaginativos, estratégicos, inaugurais, corpóreos, desenhou novos caminhos, 

ultrapassou fronteiras. 

 Ao transpor essa lição para a educação, recordo-me da leitura que fiz de 

uma obra literária do século XVII de autoria do educador, teólogo e filósofo, de 

origem checa, Jan Amos Comenius (1592-1670), intitulada "O labirinto do 

mundo e o paraíso do coração" (2010), que foi um nômade na área de 

educação.  

 Em pleno exílio, escreveu sobre os processos de educação e práticas de 

ensino de professores da sua época:  

 

"Quando a cabeça não é de aço, romper-se-á, com os estudos; 
se nela não há um cérebro de mercúrio, não poderá fazer dele 
espelho; quem não tem uma pele de ferro, não suportará os 
trabalhos de formação; quem não possui nádegas de chumbo, 
não terá paciência necessária de permanecer nos bancos 
escolares; e quem não tem uma bolsa cheia de ouro, onde 
achará o tempo e os mestres, vivos e mortos? Julgas acaso 
que estes se oferecem gratuitamente? E compreendi que com 
isto queria dizer que a classe dos eruditos exige como 
condições de admissão: boa saúde, claro entendimento, 
perseverança, paciência e despesas" (COMENIUS, 2010, p. 
50).  

 

 Como precursor de muitas ideias, algumas de suas propostas 

pedagógicas ainda não se efetivaram no mundo contemporâneo. 

Lamentavelmente, as ponderações e críticas descritas permanecem vivas 

como no passado, salvo, as exceções. Essas práticas refletem contextos 
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históricos, concepções filosóficas e científicas, aspectos políticos, éticos e 

econômicos.  Além disso, o desencantamento com as situações concretas do 

mundo do trabalho dificultam e frequentemente limitam uma realização mais 

ousada.  

 Vejo que nos cabe, enquanto professores, também sermos mais 

sensíveis com os nossos educandos, apaixonados por nossos compromissos, 

críticos quanto às nossas ações, conscientizados das incertezas e 

inacabamentos, nômades para termos a ousadia de sair em direção ao sol 

nascente, como nos mostra Michel Serres.  

 Ao compreender que cada um é único, que passou por experiências 

singulares, que tem variações corporais, que seus circuitos neurais são 

próprios, intransponíveis e abertos as mudanças, passamos a reconhecer na 

multidimensionalidade humana a plasticidade que lhe é peculiar e fundamental 

não apenas para a nossa sobrevivência enquanto espécie, mas para a vivência 

plena e entregue as espirais que a vida nos envolve.  

 "Só o que está morto não muda" (sem autoria definida). Verso caro ao 

que eu acredito. E para refletir sobre ele, fui à praia. A natureza me mostrou, 

enquanto caminhava em direção ao sul, as suas mudanças e modelagens. 

Percebi que o mar vive numa constante transformação, assim como a areia 

que se deixa mover pela dinâmica dos ventos, das marés, das pisadas.  Mas e 

as pedras? Perguntei-me. Rígidas como são... Não mudam? Mudam... Apenas 

demoram mais. Ficou claro para mim nesse dia que as coisas que mudam 

sobrevivem mais, e não importa se essa mudança doa ou não, pois são elas 

que nos fazem voar (como a metamorfose da borboleta) e ver as coisas em 

novos ares. 

 Mudanças...  

 Peguei-me pensando novamente em Sacks e em como sua vida, seu 

exemplo, poderia me fazer pensar num nomadismo para um professor de 

dança. E voltei às palavras que acredito que o marcaram: liberdade, ousadia e 

movimento. Liberdade para ousarmos e fazermos mover. Liberdade para criar. 

Ousadia para agir. Movimento para mudar.  

 Então que possamos repensar constantemente nossas práticas 

educativas no diálogo com diferentes saberes e reconhecer a neuroplasticidade 

como um caminho possível para se pensar uma educação sensível ao 
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perceber a multidimensionalidade do sujeito, bem como suas singularidades e 

mudanças. Talvez não saibamos que mudanças ocorrerão, mas é 

imprescindível termos a consciência de que as nossas atitudes mudarão de 

alguma forma aqueles educandos, visto que o cérebro é marcado 

constantemente pela relação com o ambiente. 

 Que possamos investir na mudança. Que possamos investir no 

nomadismo.  

 E falando em nomadismo... Pretendo continuar meus estudos e 

reflexões. Talvez pesquisar sobre uma quarta entrada: a neuroplasticidade 

como modelo reduzido da complexidade. Sinceramente não sei para onde esse 

vento me levará, mas sei que ele nunca cessará e sempre me conduzirá a 

novos mares.  

 

Mude! 

 

A tessitura foi parcialmente construída, permita-se prosseguir... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

REFERÊNCIAS 

 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 

2007. 

ALMEIDA, Maria da Conceição de; KNOBBE, Margarida. Ciclos e 

metamorfoses: uma experiência de reforma universitária. Porto Alegre: Sulina, 

2003. 

ALMEIDA, Maria da Conceição de. Por uma ciência que sonha. In: GALENO, 

Alex; CASTRO, Gustavo de; SILVA, Josimery Costa da (org). Complexidade à 

flor da pele: ensaios sobre ciência, cultura e comunicação. São Paulo: Cortez, 

2003  

ALMEIDA, Maria da Conceição de. Ciências da complexidade e educação: 

razão apaixonada e politização do pensamento. Natal/RN: EDUFRN, 2012. 

ALMEIDA, Maria da Conceição de. Da ciência como território à ciência 

como nomadismo. In: Esferas: revista Interprogramas de Pós-Graduação em 

Comunicação do Centro-Oeste. Ano IV (jan./jun.2015). Brasília: UCB: UNB, 

2015. 

BAKER, Joanne. 50 ideias de física quântica que você precisa conhecer. 

Tradução de Rafael Garcia. São Paulo: Planeta, 2015. 

CARVALHO, Edgard de Assis. Diálogos sobre o corpo. In: ALMEIDA, Maria da 

Conceição de; CARVALHO, Edgard de Assis. Cultura e pensamento 

complexo. Porto Alegre: Sulina, 2012. 

CHANGEUX, Jean-Pierre. O verdadeiro, o belo e o bem: uma nova 

abordagem neuronal. Tradução de Edmir Missio. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2013. 

COMENIUS, Jan Amos. O labirinto do mundo e o paraíso do coração. 

Tradução de Francisco Valdomiro Lorenz. São Paulo: Editora Comenius, 2010. 

CYRULNIK, Boris. Diálogo sobre a natureza humana/ Boris Cyrulnik, Edgar 

Morin. Tradução de Edgard de Assis Carvalho. São Paulo: Palas Athena, 2012.  

FREIRE, Paulo. Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar. São 

Paulo: Editora Olho d'Água, 1994. 

____________. Política e educação. 8ª edição. Indaiatuba, SP: Vila das 

Letras, 2007 (Coleção Dizer a Palavra). 

____________. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do 



77 
 

oprimido. 15ª edição. São Paulo: Editora Paz e Terra S/A, 2008. 

GAZZANIGA, Michael S.; IVRY, Richard B.; MANGUN, George R. 

Neurociência Cognitiva. Tradução de Angelica Rosat Consiglio. 2ª edição. 

Porto Alegre: Artmed, 2006. 

JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia.  3ª 

edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996. 

KANDEL, Eric R. ... [et al]. Princípios de neurociências. Tradução de Ana 

Lúcia Severo Rodrigues. 5ª edição. Porto Alegre: AMGH, 2014.  

LENT, Roberto. Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais. São 

Paulo: Editora Atheneu, 2005. 

LIMA, Analwik Tatielle Pereira de. Bem-vindas Metáforas. In: Revista 

Educação em Questão, Natal, v.41, n. 27, p. 192-218, jul./dez. 2011. 

LUNDY-EKMAN, Laurie. Neurociência: fundamentos para reabilitação. 

Tradução de Fernando Diniz Mundim e Vilma Ribeiro de Souza Varga. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2004. 

MORIN, Edgar. O paradigma perdido: a natureza humana. 5ª edição. 

Tradução de Hermano Neves. Lisboa: Publicações Europa América, 1991.  

____________. O problema epistemológico da complexidade. 2ª edição. 

Lisboa : Europa-América, 1996. 

____________. Complexidade e transdisciplinaridade: a reforma da 

universidade e do ensino fundamental. Tradução de Edgard de Assis Carvalho. 

Natal: EDUFRN - Editora da UFRN, 2000.  

____________. Ciência com consciência. Tradução de Maria D. Alexandre e 

Maria Alice Sampaio Dória. 5ª edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001a. 

____________. A religação dos Saberes: o desafio do século XXI. Tradução 

e notas Flávia Nascimento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001b. 

____________. Meus demônios. Tradução de Leneide Duarte e Clarisse 

Meireles. 4ª edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 

____________. A cabeça bem-feita: repensar e reforma, reformar o 

pensamento. Tradução de Eloá Jacobina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2004. 

____________. Meu caminho: entrevistas com Djénane Kareh Tager. 

Tradução de Edgard de Assis Carvalho e Mariza Perassi Bosco. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 



78 
 

 

____________. O método 2: a vida da vida. Tradução de Marina Lobo. 4ª 

edição. Porto Alegre: Sulina, 2011a. 

____________. O método 6: ética. Tradução Juremir Machado da Silva. 4ª 

edição. Porto Alegre: Sulina, 2011b. 

____________. O método 3: o conhecimento do conhecimento. Tradução de 

Juremir Machado da Silva. 4ª edição. Porto Alegre: Sulina, 2012a. 

____________. O método 5: a humanidade da humanidade. Tradução de 

Juremir Machado da Silva. 5ª edição. Porto Alegre: Sulina, 2012b. 

____________. Meus filósofos. Tradução de Edgard de Assis Carvalho e 

Mariza Perassi Bosco. Porto Alegre: Sulina, 2013a. 

____________. O método 1: a natureza da natureza. Tradução de Ilana 

Heineberg. 3ª edição. Porto Alegre: Sulina, 2013b. 

MORIN, Edgar; CIURANA, Emilio-Roger; MOTTA, Raúl Domingo. Educar na 

era planetária: o pensamento complexo como método de aprendizagem pelo 

erro e incerteza humana. Tradução de Sandra Trabucco Valezuela. Revisão 

técnica da tradução de Edgard de Assis Carvalho. São Paulo: Cortez; Brasília, 

DF: UNESCO, 2003.  

NÓBREGA, Terezinha Petrucia da. Uma fenomenologia do corpo. São 

Paulo: Editora Livraria da Física, 2010. 

ORTEGA, Francisco. O corpo incerto: corporeidade, tecnologias médicas e 

cultura contemporânea. Rio de Janeiro: Garamond, 2008. 

PORPINO, Karenine de Oliveira. Dança é Educação: interfaces entre 

corporeidade e estética. Natal/RN: EDUFRN - Editora da UFRN, 2006. 

PRIGOGINE, Ilya. Ciência, razão e paixão. Organização de Edgard de Assis 

Carvalho e Maria da Conceição de Almeida. 2ª edição. São Paulo: Editora 

Livraria da Física, 2009. 

RIBEIRO, Sidarta T. G. Limiar: uma década entre o cérebro e mente. 1ª 

edição. Rio de Janeiro: Vieira Et Lent, 2015. 

PURVES, Dale ... [et al]. Neurociências. 4ª edição. Porto Alegre: Artmed, 

2010. 

SACKS, Oliver W. Com uma perna só. Tradução de Laura Teixeira Motta. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

______________. Sempre em movimento: Uma vida. 1ª edição. São Paulo: 



79 
 

Companhia das Letras, 2015. 

SERRES, Michel. Variações sobre o corpo. Tradução de Edgard de Assis 

Carvalho e Mariza Perassi Bosco. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. 

_____________. Narrativas do humanismo. Tradução de Caio Meira. 1ª 

edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2015. 

SILVA, Ana Márcia. Corpo, ciência e mercado: reflexões acerca da gestação 

de um novo arquétipo da felicidade. Campinas, SP: Autores Associados: 

Florianópolis: Editora da UFSC, 2001. 

 

FIOS ENTRELAÇADOS 

 Nesse espaço apresento leituras e momentos que atravessaram a 

construção dessa dissertação, ainda que não citados diretamente na narrativa 

mas que perpassaram minhas reflexões e escrita, me auxiliando a colocar as 

“ideias no lugar”. 

 

ALMEIDA, Maria da Conceição de. Quase nua: meias verdades, mentiras 

sinceras. Natal: Una, 2016. 

MORIN, Edgar. O método 4: as ideias: habitat, vida, costumes, organização. 

Tradução de Juremir Machado da Silva. 6ª edição. Porto Alegre: Sulina, 2011. 

RISSI, Carina. Encontrada: à espera do felizes para sempre. 1ª edição. 

Campinas: Verus, 2014. 

SACKS, Oliver W. A ilha dos daltônicos e a ilha das cicadáceas. Tradução 

de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 

_______________. O homem que confundiu sua mulher com um chapéu e 

outras histórias clínicas. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1997. 

_______________. Um antropólogo em Marte: sete histórias paradoxais. 

Tradução  de Bernardo Carvalho. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

_______________. O olhar da mente. Tradução de Laura Teixeira Motta. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2010. 

________________. Diário de Oaxaca. Tradução de Laura Teixeira Motta. 1ª 

edição. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 

________________. Gratidão. Tradução de Laura Teixeira Motta. 1ª edição. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 



80 
 

SERRES, Michel. O incandescente. Tradução de Edgard de Assis Carvalho e 

Mariza Perassi Bosco. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 

 

 Orientações individuais e coletivas no GRECOM 

 Viagens para apresentações do ARTPAZ em São Paulo e João Pessoa 

 Curso de verão com Edgard de Assis Carvalho e Edmílson Felipe 

 

 

 


