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Em estudos recentes da neurociência anticartesiana (assim denominada por considerar 

a formação de imagens mentais produto da interação corpo-mente), Damásio (1996) defende 

uma estreita relação entre a razão e a capacidade para sentir emoções ancoradas no corpo 

(receptáculo deste percepto), mecanismo este que determina a tomada de decisão. Este é o 

tema que discutiremos nos próximos capítulos aliado à construção da identidade pelas 

intervenções na imagem corporal.   

 

2. IMAGEM E AÇÃO 

 

Ao nomear este capítulo lembrei-me de um jogo, que leva o mesmo nome, utilizado 

algumas vezes como forma de recreação nos dias de chuva com alunos da escola. O jogo 

consiste em desenhar ou representar através de mímica um tema dado numa carta sorteada. 

Era interessante observar como a representação executada por um aluno muitas vezes não 

fornecia nenhum significado para os outros, ao passo que para o executante era óbvio o tema 

representado.  

Numa dada ocasião vi uma aluna rodar por um minuto com os braços estendidos 

acima da cabeça e as mãos unidas. À toda tentativa de resolução do tema oferecida pelos 

colegas (ballet, trocando a lâmpada, recebendo um santo, empinar pipa, etc) ela respondia 

com uma expressão de perplexidade, ao final todos perguntamos curiosos qual era a palavra e 

a resposta foi... helicóptero! Levei um tempo para conseguir retomar a atenção da sala. 

Quando propus tema livre para a mímica (o aluno poderia representar qualquer objeto) um 

aluno permaneceu imóvel sentado com as pernas cruzadas e braços apoiados nas pernas, 

quase na posição denominada lótus pela yoga. Pedi-lhe que começasse e ele permaneceu 

imóvel. Insisti no pedido, mas nada aconteceu. Os colegas, por sua vez, incentivaram-no, ao 
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que ele respondeu, nervoso: “Já estou fazendo a mímica!” Diante de minha pergunta sobre 

que objeto era aquele, o aluno respondeu, incrédulo pela minha falta de percepção:” Uma 

caixa!”  

Utilizei-me destes exemplos para ilustrar o que será discutido neste capítulo, a 

formação de imagens na mente, a participação do sentimento nesta formação e principalmente 

a função do corpo neste processo. A área do conhecimento que escolhemos para esta 

discussão foi a neurociência e aqui cabe um aparte. A linha de pesquisa a qual estou vinculada 

Cultura, Organização e Educação tem ressaltado em suas produções a necessidade de se unir o 

rigor científico ao vigor do vivido, de não privilegiarmos um único modo de investigação a 

fim de superarmos as dicotomias do positivismo. Pois bem, parece estranho que dentro desta 

proposta possa se eleger uma área dura como a neurologia para contribuir com o tema, 

contudo, no processo de apropriação no qual nos encontramos em relação a esta área do 

conhecimento percebemos um esforço sincero no sentido de se considerar a emoção mais do 

que um reflexo neuroquímico. Embora neurotransmissores e neuromoduladores participem do 

processo, estes não respondem porquê nos sentimos desta ou daquela maneira. É necessário 

compreender os modos cognitivos utilizados pelo pensamento, como se originam e se elegem 

as imagens mentais e fundamentalmente verificar como as representações do corpo se tornam 

subjetivas a ponto de parecerem inatas para aquele que as possui. Mas para que possamos 

compreender estes processos se faz necessária a compreensão do sistema que dá sustentação a 

muitas fases deles, por isso lançamos mão das descobertas da neurociência do comportamento 

para somar à análise antropológica uma contribuição à discussão sobre imagem e ação.  

A partir do estudo de alguns pacientes com lesão pré-frontal (DAMÁSIO, 1996) os 

neurologistas, surpresos, observaram que estas pessoas aparentemente não apresentavam 

nenhuma perda significativa na cognição ou locomoção. No entanto foi observada uma 

importante mudança no comportamento social destes indivíduos que além de apresentarem 



Imagem e Ação 

___________________________________________________________________________ 
  
 

23 

uma inadequação ao convívio social, demonstravam certa incapacidade na tomada de 

decisões. Estes estudos indicam que as emoções estão relacionadas à percepção dos estados 

corporais, que por sua vez geram opções de ação, o que põe por terra a idéia de que afastar as 

emoções e ser racional é a melhor maneira de tomar decisões acertadas. De fato, o que se 

verifica nos trabalhos da neurociência é que a ausência de sentimentos pode destruir a 

racionalidade (DAMÁSIO, 1996). 

Não seria pertinente uma discussão sobre neuroanatomia, tampouco a ação hormonal 

que incide sobre as diversas estruturas que compõem a formação do mecanismo relacional 

razão-emoção. No entanto é importante conhecer, ainda que em linhas gerais, o processo que 

resulta na formação de imagens e sua contribuição na representação, mas antes disso a 

interação corpo-cérebro.  

De maneira bem minimalista podemos dizer que o cérebro recebe sinais de várias 

partes do corpo (músculos, órgãos internos, pele, etc), através dos nervos periféricos, e estes 

estímulos viajam pelas estações neurais até os córtices somatossensoriais. As substâncias 

químicas decorrentes da atividade corporal atingem o cérebro pela corrente sanguínea e 

influenciam seu funcionamento. O cérebro, por sua vez, pode atuar em todo corpo através dos 

nervos e pela produção de substâncias químicas que são liberadas na corrente sanguínea, 

como por exemplo os hormônios (DAMÁSIO, 1996). 

Sendo corpo e cérebro organismos indissociáveis eles não só geram respostas reativas, 

mas também respostas internas como as imagens, sejam elas visuais, auditivas ou 

somatossensoriais. A função primordial do cérebro seria a de conhecer o estado do corpo, de 

si próprio e do meio ambiente a fim de promover os ajustes necessários à sobrevivência do 

organismo em relação a esse ambiente. Isto se dá através da formação de representações 

neurais (que muitas vezes são modificações biológicas advindas da aprendizagem) que se 
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tornam imagens manipuláveis, processo este denominado pensamento que interfere no 

comportamento pelo auxílio que confere à escolha da próxima ação.  

É importante esclarecer que o processo de formação de imagens ainda não está 

desvelado por completo, mas já se sabe que as representações não são o produto direto do 

estímulo correspondente. Seria coerente pensar que a partir de um estímulo visual e um 

auditivo houvesse uma representação integrada das coisas vistas e ouvidas que uma vez 

identificadas se associariam aos controles motores e gerariam uma resposta cerebral 

satisfatória. Mas não se dá desta maneira, pois há várias interposições pelo caminho e no 

processo não se consente que as estruturas sensoriais comuniquem-se diretamente com os 

controles motores. Nas palavras de Damásio (1996, p. 120): 

[...] o que acontece em todas estas estruturas interpostas, de que nos 
serve esta complexidade? E a resposta é: a atividade ali existente, 
junto com a atividade das áreas de entrada e de saída, constrói 
momentaneamente e manipula furtivamente as imagens de nossa 
mente. 

 

Ou seja, a partir destas imagens se organizam os sinais apresentados aos córtices 

sensoriais organizando-os sob a forma de conceito e formulando respostas motoras. Mas há 

ainda variações quanto à formação e a localização das imagens. Elas podem ser perceptivas, 

de modalidades sensoriais diversas, ocorrem quando temos sensações táteis e identificamos a 

condição de uma superfície, quando ouvimos alguém nos chamar ou quando observamos um 

objeto, ou lemos ou escrevemos um texto. Serão evocadas quando pensarmos sobre alguém, 

na sua voz, no seu cheiro, no lugar onde essa pessoa mora, enfim sobre algo que não está 

presente, mas uma recordação que se situa no passado.  

Ambas são construções (fruto da associação complexa entre percepção, raciocínio e 

memória) do nosso cérebro, são reais para nós. Outras pessoas constroem as suas e por sua 

vez as partilham conosco e nessa interação criamos um desenho de mundo sem nunca 

conseguirmos afirmar o que é realidade. Ao observar uma roda identifico este objeto, penso 
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em meios de transporte talvez, ou em evolução e essa pode ser a mesma abstração de outra 

pessoa e partilhamos esta realidade, mas o que significa a roda para um hamster? A realidade 

está atrelada a uma significação permanentemente representada.  

 Note-se que o cérebro não armazena imagens prontas como se poderia supor. Não há 

imagens de objetos, sons, pessoas, pistas ou senhas aguardando para serem reavivados, mas 

mecanismos que emergem dos vários córtices (visuais, auditivos, etc.) que se associam e 

formam representações aproximadas e não totalmente precisas da imagem evocada.  Mas há 

ainda as emoções, ligadas ao sistema límbico, que a partir de imagens e sua conseqüente 

formação de representações disparam uma gama de substâncias neuroquímicas que alteram o 

estado do corpo a partir da identificação da emoção. Seja como hospedeiro do cérebro, 

receptor dos neuroquímicos, agente realizador das cognições, receptáculo, produtor das 

emoções ou aparelho de condução destas, o corpo parece amalgamar todas as etapas que 

unem a percepção, a razão e a memória, o que nos leva a discutir sua participação neste 

processo.1 

 

2.1 Imagem, Corpo e Ação 

 

Edgar Morin (1996) levanta questões interessantes sobre o campo do conhecimento do 

conhecimento, como ele mesmo nomeia. Para este autor o espírito-cérebro (pertencente a bio-

antropologia do conhecimento) está ligado por sua própria gênese à sociedade-cultura 

(pertencente a sociologia do conhecimento), entre eles está o mundo dos fenômenos 

constituído pela lógica, sistemas de idéias teorias e paradigmas. O grande entrave no 

                                                 
1 A descrição neuroanatômica e neuroquímica do processo de formação de imagens assim como informações adicionais sobre o tema pode 

ser encontrada na obra de Damásio e no artigo “As estruturas cerebrais na formação das emoções” da revista cérebro-mente, contidas na 

bibliografia. 
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progresso do conhecimento do conhecimento é que, embora indissociáveis, as produções de 

conhecimento das diversas áreas não se comunicam, o que impede que se aproprie deste 

conhecimento integrado e se proponham intervenções mais efetivas.  Ao partir da biologia do 

conhecimento Morin sugere que todo ser vivo é auto-eco-organizador, ou seja, se organiza por 

si mesmo a partir de suas interações com o meio.  

Considerando este conceito infere-se que o sujeito é computante2, pois trata a 

informação que, na opinião do autor, significa tratar formas e signos, tornando a dimensão 

cognitiva indissociável da dimensão auto-organizacional que analisa os objetos a partir das 

suas necessidades vitais. “É computar por si, para si, em função de si.” (MORIN, 1996, p. 

21). 

Esta é uma concepção que vai ao encontro do conceito de conatus de Damásio (2003, 

p. 87), abordado no livro “Em busca de Espinosa”; nas palavras do autor:  

[...] noção de que todos os seres vivos se esforçam para preservar a si 
mesmos sem que tenham consciência da empresa a que se dedicam e 
sem terem decidido dedicar-se a essa empresa. 

 

Morin (1996) estabelece uma estreita correlação entre o cérebro e a ação, não no que 

diz respeito à estimulação traduzida em movimento pelo aparelho locomotor, mas pela gênese 

histológica do embrião. O embrião é composto de endoderma (que origina fígado, trompas, 

ouvido médio, timo, etc.), mesoderma (tecido conjuntivo, ósseo, cartilaginoso, sangue, etc.) e 

ectoderma que dentre outras coisas origina a epiderme e o sistema nervoso. O paradoxo 

apontado pelo autor é que o órgão mais interno que temos (o cérebro, pois está encerrado na 

caixa craniana) é constituído do mesmo tecido do órgão mais externo, a pele.  

                                                 
2 Em nenhum momento aqui se pretende associar o funcionamento do cérebro e seu correlato corpo a um computador, o 

termo computo utilizado por Morin faz alusão ao tratamento da informação e às associações que são feitas nesta esfera.  
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Como já vimos anteriormente o cérebro não percepciona diretamente o mundo 

exterior, as mensagens vão sendo decodificadas em diversos circuitos neuronais até que se 

transformem em imagens, e o que se pode inferir a partir disso? 

Que a produção do nosso conhecimento está originariamente associada à nossa relação 

ativa com o mundo exterior. “O vínculo primeiro e fundamental do conhecimento cerebral é o 

da ação.” (MORIN, 1996, p. 22).  Esta articulação só é possível na presença de um corpo, é 

nele que se transforma energia química em energia mecânica, na sua sutil materialidade se 

transforma a linguagem químico-elétrica na linguagem das representações, neste corpo agente 

histórico, gregário, comunicante, social, se estabelecem sinapses intersignificantes.  

Aqui eu gostaria de levantar uma questão sobre os conceitos auto-eco-organizador e 

conatus de Morin e Damásio respectivamente. Embora nosso aparato biológico se revele 

preparado para se adaptar ao mundo externo preservando o organismo, ele parece não operar 

qualquer tipo de intervenção nas nossas deliberadas condutas nocivas. Não estou me referindo 

às conseqüências que podemos verificar numa rápida intervenção (fugir de uma situação de 

perigo, atos reflexos, etc.). Refiro-me às ações das quais temos consciência do risco, mas 

ainda assim optamos por elas. Somos capazes de perceber pela estrutura física que comemos 

demais; nos dentes, fadiga e nas tosses freqüentes que fumamos demais; comportamentos 

alterados no uso de drogas e ainda as olheiras e na impaciência nas cargas excessivas de 

trabalho. 

Parece que este sistema tão eficiente e reativo nas ações de fuga, predação ou manha 

não nos preserva de escolhas nocivas. Todos nós já experimentamos a dificuldade de retroagir 

após a adoção prolongada de algum comportamento insalubre. No desenvolvimento do 

trabalho com mulheres obesas, é fato que apesar da condição de obesidade representar um 

importante fator de angústia, provocar um balanço energético negativo a fim de reverter o 

processo é sempre uma tarefa que demanda grande esforço, recaídas e frustração. 
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Uma hipótese que pode acrescentar algum esclarecimento à discussão é a do marcador 

somático levantada pela neurociência, sobre como uma experiência positiva ou negativa, 

percepcionada corporalmente, gera uma imagem mental da qual emerge um sentimento que 

influenciará a tomada de decisão.  Encontramos a seguinte definição sobre as decisões na já 

citada obra de Damásio (1996, p. 201) “O erro de Descartes”: 

[...] decidir bem é escolher uma resposta que seja vantajosa para o 
organismo, de modo direto ou indireto, em termos de sua 
sobrevivência e da qualidade dessa sobrevivência.     

 

O autor acrescenta que considera uma decisão vantajosa aquela que traz resultados 

no âmbito pessoal, tais como: saúde física e mental, sensação de pertença num grupo social, 

estabilidade financeira, etc. No processo de escolha de uma tomada de decisão, o cérebro cria 

vários cenários possíveis, não há ausência de imagens nem no início do raciocínio, na verdade 

ele lançará mão de um repertório de imagens disponíveis (não armazenadas como fotos como 

discutido anteriormente), e terá duas maneiras para classificá-las: pelo ponto de vista da razão 

nobre ou pela hipótese do marcador somático. 

Teoricamente, na primeira, a lógica formal nos induzirá à solução do problema, desde 

que as emoções não participem do processo racional. O que na verdade seria impossível se 

este fosse o único método, pois seria necessária a consideração de cada imagem, a avaliação 

do custo/benefício sobre cada uma delas, o que demandaria um tempo enorme, sem contar as 

representações intermediárias que ficariam em suspenso e precisariam ser retomadas, seria 

necessário um grande espaço de memória para acumular todas estas considerações e 

finalmente optar por uma delas. Esta maneira de raciocinar se aproxima da dos doentes com 

lesão pré-frontal, como no famoso caso do operário Phineas Gage de uma estrada de ferro 

britânica que teve a cabeça atravessada por uma barra sem que com isso tivesse perdido 

funções motoras ou cognitivas, mas com grande prejuízo social pela inadequação das tomadas 

de decisão. 
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Na hipótese do marcador somático, as imagens se apresentam da mesma maneira, ou 

seja, em esquemas quase simultâneos, mas antes das considerações sobre vantagens e 

desvantagens, antes de vislumbrar uma solução através do raciocínio, acontece algo revelador. 

Ao obter um mau resultado fruto de uma opção inadequada, ocorre uma sensação visceral 

desagradável que “marca” esta imagem, por isso Damásio denominou-a como marcador 

somático e pode emergir de qualquer sensação corporal visceral ou não. Além de nos alertar 

sobre as decisões o marcador somático tem a função de diminuir o leque de opções que as 

imagens nos trazem contribuindo para o processo de raciocínio que é subseqüente a ele. O 

processo se repete com um marcador somático positivo, que gera um incentivo para aquela 

imagem. Para Damásio ele aumenta a precisão e a eficiência do processo de decisão e na 

ausência dele, ambas se reduzem, conforme indicam os estudos feitos em doentes com lesão 

pré-frontal já citados, explicitando a relação entre os processos cognitivos e os emocionais. 

O marcador somático pode surgir da experiência ou da simulação desta. O cérebro 

pode reproduzir uma imagem, simular um estado emocional sem ter de reconstituí-lo no 

corpo, o sentimento é evocado apenas no cérebro, conforme diagrama (DAMÁSIO, 1996, p. 

187): 

  
  

 

 

 

 

 

Figura 1. Mecanismo de contorno. 
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Esse processo é chamado de mecanismo “como se” ou de contorno. Considerar este 

mecanismo é admitir que as sensações corporais ocorrem ao mesmo tempo que os 

sentimentos. Não são causadoras destes, mas a simples lembrança de algum fator que 

reconstitua o evento trará de volta a sensação primeira. Se as sensações corporais fossem as 

causadoras seria necessária a repetição da experiência para se recuperar a impressão somática. 

As imagens que são representadas no corpo através de sensações são permanentemente 

atualizadas. Os sentimentos nos dão a direção do estado corporal no qual nos encontramos, 

que de posse destes dados cria uma imagem que será justaposta à imagem de outros objetos 

externos e situações, criando uma representação que atribuirá um significado de dor ou prazer.  

(DAMÁSIO, 1996). 

Recorro à neurociência para embasar estas hipóteses, mas pretendo reforçar que apesar 

das incontestáveis comprovações científicas sobre a participação das substâncias químicas em 

relação à dependência, compulsão, e à tomada de decisões, não somos uma sopa química que 

se equilibra acrescentando este ou aquele ingrediente. Uma gama de significados fornecidos 

pelas emoções e pela cultura é acessada para efetivarmos as decisões conscientemente nocivas 

ou não. Mesmo com a predisposição neural do conatus em decidir bem e na concepção de 

Morin (1996) de um organismo auto-eco-organizador me parece que esse sistema 

compensatório é mais eficaz nas ações de recompensa imediata. A pronta e tangível satisfação 

que a comida dá a essas mulheres suplanta a clara e tardia satisfação que teriam a médio ou 

longo prazo no emagrecimento. Quais fatores estariam envolvidos nesse mecanismo que faz 

com que estas mulheres sucumbam à ingestão calórica excessiva ignorando as conseqüências 

que lhe trazem tanta angústia?  

Na hipótese do marcador somático Damásio (1996) relata a necessidade de uma marca 

positiva (proveniente de uma sensação positiva) a fim de que as pessoas possam suportar 

períodos de privação com objetivo de resultados futuros. Isto, somado à genética e às 
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conseqüências hormonais a que o tecido adiposo estaria exposto, explicaria a imensa 

quantidade de relatos onde estas mulheres referem: “sempre fui do tipo cheinho; nunca fui 

magrela”, etc. 

Seria possível nos tempos atuais, na sociedade ocidental, uma mulher obesa, ou com 

sobrepeso receber, ou mesmo conceber caso aconteça, algum marcador positivo em relação à 

sua imagem? Encontramos na definição de marcador-somático a anuência de Damásio (1996, 

p. 211) sobre a efetiva participação da cultura no processo: 

 [...] Os marcadores-somáticos são, portanto, adquiridos por meio da 
experiência, sob o controle de um sistema interno de preferências e 
sob a influência de um conjunto externo de circunstâncias que 
incluem não só entidades e fenômenos com os quais o organismo tem 
de interagir, mas também convenções sociais e regras éticas. 

 

Há um cérebro que “percepciona”, um corpo que “pensa”, e este organismo relacional 

está predisposto à ação para interagir e produzir conhecimento. Este processo é 

permanentemente permeado de imagens que refletem nosso desenho de mundo partilhado na 

cultura em que se vive. É necessário investigar o momento cultural a fim de se compreender 

por que este cérebro-corpo (referente à amostra) tem sentido, raciocinado e produzido 

emoções e imagens que trazem tanta angústia pela perda da sensação de pertença. 

 

 


