NEUROCIÊNCIA COGNITIVA: INTERPRETAÇÕES DE NEUROIMAGENS
DIANTE DO PROBLEMA MENTE-CÉREBRO E DO SOLIPSISMO1
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1. OBJETIVO
A finalidade do projeto consiste em refletir e construir chaves de
interpretações que colaborem com a seguinte problemática: como associar
uma atividade cerebral com uma atividade cognitiva? Entendemos atividade
cerebral como uma mobilização de atividades eletroquímicas no cérebro, e
por atividade cognitiva entendemos manifestações psíquicas da mente. Uma
questão adicional seria considerar o solipsismo, que coloca toda a produção
neurocientífica da cognição como apenas um fruto de nossa própria mente.
Portanto o objetivo aqui é estudar o significado da neuroimagem funcional, ou
seja, expor sua aplicabilidade e ao mesmo tempo a sua veracidade diante da
pergunta solipsista: “será que essa neuroimagem representa minha mente
funcionando ou é fruto dela?”.
2. JUSTIFICATIVA
Uma possível compreensão de como interpretar uma neuroimagem
pode nos levar a perceber como a Neurociência Cognitiva se posiciona no
debate entre buscar a verdade sobre a mente, ou possibilitar a sua
reprodução e manipulação, que ao nosso ver são caminhos distintos. O que
justifica nossa atenção na neuroimagem é o fato dela ser “um dos maiores
pilares da neurociência cognitiva”.3 Com isto o trabalho pode contribuir, de
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forma simples, com a interação entre a Neurociência Cognitiva (e sua
objetividade – cérebro) com a Filosofia Solipsista (e sua subjetividade –
mente). Tal relação entre cérebro e mente pode ser visto como constituindo
um paralelismo psicofísico4, o que talvez forneça elementos para preencher
uma lacuna explicativa na filosofia da mente.
3. METODOLOGIA
A maneira de se atingir as chaves de interpretações das neuroimagens
começa com a definição de Neurociência Cognitiva. Depois partimos para a
análise de algumas neuroimagens relacionadas a alguns eventos cognitivos
simples. O grande problema metodológico está em como usufruir-se do
solipsismo, sendo esse algo que não pode ser discutido numa comunidade
científica, pois seria contra sua própria natureza subjetiva. O caminho mais
próximo é, grosso modo, usar a fenomenologia sartreniana, do livro O Ser e o
Nada, pra atingir um certo nível de objetividade, assim concretizando um útil
manual de fundamentação teórica solipsista, que visa guiar a interpretação
das neuroimagens no âmbito do sujeito que pensa um mundo superveniente
de sua mente.
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