
A EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA ENQUANTO PROCESSO CIVILIZADOR: UM ENSAIO

Francisco C. Fontanella1

Maria Luísa Bissoto2

O objetivo desse trabalho é compreender a consciência enquanto processo biológico/cultural que surge e se mantém,
numa contínua reconstrução, na própria malha de engajamentos estabelecida pelos humanos ao se porem no mundo.
Essa posição será defendida pela justaposição dos pressupostos teóricos elaborados por J. Jaynes (1976) quanto a
origem e evolução da consciência, aos pressupostos desenvolvidos por N. Elias, em várias de suas obras, ao
hipotetizar a evolução humana enquanto processo de civilização. Pretendemos mostrar que a concepção de
consciência enquanto processo de construção metafórica que permite ao humano criar uma analogia espacial co-
relacionando mundo/comportamento baseada na linguagem, originado na complexificação do viver social,
desenvolvida por Jaynes, pode ser entendida sob a ótica "eliseana" de que a humanização é um processo contínuo
marcado, entre outras, por transcorrer numa dimensão humanamente criada, a dimensão do símbolo; pelo
incremento na interdependência relacional entre os membros de uma coletividade;  pelo crescente aprendizado de
subjugar emoções e comportamentos e pelo compartilhamento de um fundo de conhecimento socialmente
constituído.

The evolution of consciousness while a civilizing process: an essay

Abstract:

The aim of this paper is to comprehend the consciousness while a biological/cultural process originating in – and
supported in - a constant reorganization, in the proper mesh of enrollments established  by the human beings in the
everyday life. This position will be defended by the juxtaposition of the J. Jaynes’ theoretical presupposed about the
origin and evolution of consciousness to the estimated ones developed by N. Elias, in several of its workmanships,
about the human evolution while a civilizing process. We’ll intend to signify that the conception of consciousness as
a metaphorical construct process, originated in the entanglement of social life, as one that allows to human being to
create a spacial analogy to co-relating world/behavior within a language base, issue improved by Jaynes, can be
understood by a “eliseano” focus: humanization is a marked continuous process, among others, for going by in a
human created dimension, the symbol dimension. This dimension have been characterized through increment in
relational interdependence it enters the members of a social group; for the increasing learning to overwhelm
emotions and behaviors and for the sharing of a deep one of knowledge socially consisting.
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I - Introdução

A consciência existe? A pergunta, colocada por William James há quase um século (1904),

continua atual. Associada ao sagrado e ao profano - sob a denominação de alma, de estados

alterados de consciência, de loucura, perda de juízo ou de sentidos..., à conduta moral, à

possibilidade de livre-arbítrio, ao conhecimento, à evolução das espécies pela diferenciação entre
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humano-animais e, mais recentemente, à diferenciação entre humano-máquina, à função de

intérprete do mundo, ponte entre as experiências vividas, a materialidade cerebral e as tomadas

de decisões humanas, à individualidade e à capacidade de reflexão, a  um território particular

interior, inacessível (plenamente) tanto ao  próprio indivíduo, quanto a outros observadores..., a

concepção de consciência vem, historicamente, desafiando definições e pressupostos.

Falta de definição sintomática. A concepção de consciência é, no pensamento ocidental,

fundamento ontológico: sob sua égide se explicitam e diferenciam os atributos que marcam o

especificamente humano, ou melhor seria dizer, o esperadamente humano, em diversos

momentos históricos. As respostas já engendradas a perguntas como no que consiste a

consciência? ou  ela existe? se colocam, talvez mais firmemente do que a qualquer outra

indagação humana, enquanto valorativas do direito de pertencimento do humano à sua espécie.

É, sistematicamente, o primeiro "álibi" para a desapropriação do outro: do louco, do deficiente,

do que foge às normas sociais, do mau caráter e do portador do espírito do mal, mesmo que isso

se estenda a toda uma raça, crença ou classe social. Em assim sendo, os pressupostos que guiam

os modos de conceber a consciência se revestem de fundamental importância para os rumos

constitutivos do viver. Teorias que hipotetizam a consciência prioritariamente enquanto

resultado da evolução biológica da espécie, ou, opostamente, aquelas que atribuem a consciência

a um estruturalismo social, estreitam a compreensão do humano e assim as possibilidades de

questionamentos quanto ao "tipo" de humano  a ser "validado".

Nessa perspectiva, o presente artigo encontra sua motivação ao abordar a consciência por

dois focos teóricos diferentes, a análise neuroantropológica desenvolvida por Julian Jaynes e a

sociologia de Norbert Elias;  ambas imbricadas na compreensão de que a espécie humana

assumiu os contornos atuais ao longo de um processo evolucionário de longo termo,

efetivamente pari passu biológico e cultural, impulsionando, e sendo impulsionado,

retroativamente, pela complexificação do viver social. Não é objetivo desse trabalho propor

definições quanto ao que seja a consciência, mas pensar, juntamente a esses autores, o vir-a-ser

humano num espectro mais amplo: o de uma espécie que se define pelas ações que emergem de

seu próprio caminhar...

                                                                                                                                          
2 Doutoranda em Filosofia da Educação no PPGE da Universidade Metodista de Piracicaba, e-mail: malubissoto@yahoo.com



Estruturalmente, o artigo está assim elaborado: num primeiro momento a exposição

comentada dos pressupostos básicos da obra The origin of consciousness in the breakdown of the

bicameral mind, traduzida aqui como A origem da consciência na desconstrução da mente

bicameral,  de Julian Jaynes, publicada pela primeira vez em 1976; num segundo momento, a

apreciação desses pressupostos pelo viés do processo civilizador - principalmente quanto ao

incremento nas relações de interdependência pessoal e de controle crescente de emoções e

condutas não aprendidas -, e da teoria do símbolo: a emersão de uma dimensão de projeção

simbólica - gráfica, gestual e linguística - recursiva como sustentáculo ao processo de

humanização, ambos desenvolvidos por Norbert Elias no conjunto de suas obras.

II - A origem da consciência na desconstrução da mente bicameral

Jaynes inicia sua obra por uma certa desmistificação da consciência, refutando a validade de

funções tradicionalmente atribuídas à essa. Muito brevemente (JAYNES, 1990), isso significa

que na opinião do autor:

a) Consciência não é sinônimo de percepção: percepção é sentir um estímulo e responder

apropriadamente, e isto pode acontecer em um patamar de não consciência, como quando ações

já automatizadas são executadas, ou quando há resposta a estímulos em casos de coma.

b) Consciência não é cópia da experiência: o que conscientemente (a perspectiva de um eu-

em-mim-mesmo narrando) é possível lembrar é um dedal no extenso oceano do nosso

conhecimento real. A memória consciente não é um estoque de imagens sensoriais. Uma

retrospectiva consciente não é um retorno de imagens, mas o "trazer de volta" algo já

anteriormente vivido, retrabalhando estes elementos dentro de padrões racionais e plausíveis. A

memória é o agente do "deve-ter-sido".

c) Consciência não é necessária para conceitos: uma crença sobre a consciência é que ela é,

o lugar onde os conceitos são formados e depositados. Esta é uma idéia antiga: que "temos",

cada um de nós,  várias experiências conscientes concretas e que as similares são colocadas

dentro de um conceito. Entretanto, conceitos são simplesmente classes de coisas

comportamentalmente equivalentes, muito mais dependentes da linguagem do que de

experiências conscientes.



d) Consciência não é necessária para a aprendizagem: e não só, pode mesmo atrapalhar o

processo de aprendizagem.

e) Consciência não é necessária para o pensamento: o processo de pensamento, ao menos

em sua vertente de julgamento perceptivo, não é necessariamente consciente - somente sua

preparação, e seu resultado final são conscientemente percebidos.

 f) Consciência não é necessária para a razão: raciocínios elementares como a escolha de

padrões, palavras, correções perceptivas na constância da cor e do tamanho "funcionam" sem

consciência. As mentes trabalham muito mais rápido do que a consciência; e essa, muitas vezes,

prejudica o processo racional.

O objetivo de Jaynes ao propôr essa desmistificação da consciência, considerando que para

um grande rol de atividades cotidianas ela não é necessária, é mostrar que foi perfeitamente

possível, na história evolutiva de nossa espécie, a existência de seres humanos desprovidos de

consciência, como assim - pragmaticamente - entendida. A argumentação do autor é a de que a

consciência, muito mais do que um "algo" próprio à fisiologia e/ou à anatomia da espécie

humana, ou um depositário de conteúdos morais, cognitivos, emocionais ou racionais, se

constitui enquanto um operador intimamente ligado à volição e à capacidade de tomar decisões.

A função desse operador é a de facilitar os processos envolvidos com o comportamento,

tornando esses mais breves, além de favorecer as atitudes de tomadas de decisão,

potencializando que decisões mais adequadas - em termos de soluções mais satisfatórias - sejam

tomadas.

Quatro hipóteses sustentam as afirmações acima exposta, as quais se apresentam, por sua

vez, fundadas sobre quatro conjuntos de "provas", sempre tratadas de forma concatenada: a)

achados neuropalenteológicos humanos e achados neuroanatômicos, neurofisiológicos e

psicopatológicos contemporâneos,  b) registros simbólicos de diferentes culturas pré-cristãs,

incluindo escrita (leis e códigos de conduta), desenhos e esculturas, c) o mundo grego como



narrado na Ilíada e d) na antropologia, história e história da religião, também focalizadas no

período anterior ao cristianismo, através de análise de documentos e achados arqueológicos3:

1) A consciência é baseada na linguagem: a assunção fundante é a de que a linguagem, para

além de comunicação, é um órgão da percepção. Neste sentido a linguagem se movimenta

sincronicamente (no tempo real), dentro do espaço do mundo para percebê-lo e descrevê-lo,

movimentando-se, contudo, também diacronicamente (através do tempo),  isto é, afastado de

nossas experiências mais imediatas, criando, através de estruturas neurais, abstrações só possíveis

de serem comunicadas em um sentido metafórico. Para Jaynes, essa capacidade de criar

metáforas é o aspecto mais importante da linguagem. Pela metáfora - o isso é como - a

complexidade do mundo é, de certa forma, "filtrada", tornando-se mais familiar e palatável.  A

linguagem e sua capacidade metafórica, associadas ao conceito de analogia, estabelecem a via de

ligação com a questão da consciência. Em Jaynes, "uma analogia é um tipo especial de modelo.

Não é um modelo científico, cujo objetivo é agir como uma hipótese de explanação ou

compreensão. Contrariamente, uma analogia é, em todos os aspectos, gerada pela coisa a qual ela

é análoga. Um mapa sendo um bom exemplo." (p.54).

A ligação entre linguagem, metáfora, analogia e consciência só se efetiva, entretanto, por

meio de um outro referente, a criação de um espaço para a introspecção de vivências, o "espaço"

da consciência em si. Esse espaço se estabeleceu, ao longo do processo evolutivo humano, de

forma intimamente associada à visão. Órgão narrativo por excelência, é pela visão, mais do que

por qualquer outro sentido, que percebemos o encadeamento de fenômenos, que estabelecemos

uma seqüência mais pormenorizada de eventos, que "psicologizamos" o tempo, através da

observação de processos irreversíveis, como as alterações provocadas nos seres vivos pelo

envelhecimento. Em assim sendo, grande parte do conteúdo metafórico constituído pela espécie

seria, eminentemente, visual. A visão também seria responsável pela construção do sentido
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humano do espaço que, conquanto construção humana, se inscreve no binômio biológico-

cultural, sendo fortemente marcado pela descrição metafórica4. Jaynes argumenta que pela força

do linguajar cotidiano, que utiliza predominantemente metáforas visuais para descrever eventos

psicológicos e/ou físicos essa espacialidade acaba sendo internalizada (corporificada), gerando

um espaço (interior) no qual a capacidade de introspecção pode ser alojada. A constituição desse

espaço é a característica primária da consciência.

Essa capacidade de introspecção se desenvolve conjugada à criação de um "Eu" análogo.

Como o Eu corporal pode mover-se em seu meio olhando, procurando por isto ou aquilo, assim o

"Eu" análogo aprende a mover-se no espaço corporal interno - geralmente "localizado" no

interior da cabeça, devido à influência das metáforas visuais - mas também já tendo sido,

historicamente, localizado no coração, rins, fígado...- concentrando-se ou atendo-se em uma

coisa ou outra. Chega-se, desta forma, a metáfora do ajuste: a consciência está constantemente

ajustando coisas dentro de uma história, espacializando eventos, convertendo eventos

diacrônicos dentro de  sincrônicos através de antes e depois, narrando a simulação analógica do

comportamento real. De todos esses pressupostos surge a concepção de consciência proposta por

Jaynes: um "Eu" análogo narrando em um espaço interno, introspectivo (ver dentro), onde não

há nada que não tenha passado anteriormente pelo comportamento, por vivências corporais,

sendo também, portanto, diferente para cada um. Novamente, consciência é processo e não

depósito de sensações, pensamentos, raciocínios ou percepções.

2) A mente bicameral: O surgimento do "Eu" análogo se constituiu enquanto uma ruptura

evolucionária. O viver dos hominídeos5 - coletivo,  distante da consciência de si, ainda sem um

espaço para a introspecção de vivências, de qualquer individualidade, enfim -, foi marcado por

um tipo de mentalidade muito diferente da que atualmente conhecemos. A volição, o

planejamento e a iniciativa para ações eram dispostos sem consciência subjetiva, coordenados

pela presença de um líder e então "expostos" aos demais, firmando rotinas de organização do
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viver. Essa exposição, só possível com o desenvolvimento e o incremento da linguagem verbal,

se efetivaria por meio do que hoje conhecemos como alucinações auditivas/verbais; cujo

conteúdo, eminentemente direcionador de ações, tinha por objetivo o controle do comportamento

do grupo e a manutenção da coesão desse.

3) O cérebro duplo: Neurologicamente, que subsídios sustentam a teoria da mente

bicameral? Como será adiante aprofundado, a mente bicameral seria a bi-partição das funções

mentais: o  hemisfério cerebral direito, através da região conhecida atualmente como área de

Wernick, grandemente associada à linguagem, codificando uma mensagem verbal que seria

"ouvida" no hemisfério esquerdo, processando-se a partir daí a ação efetora. Jaynes justifica essa

posição considerando que fenômenos alucinatórios são encontrados em diferentes culturas e em

diferentes épocas da evolução humana, inclusive atualmente, sugerindo que há uma base

genética para as alucinações em todos nós, tendo provavelmente evoluido dentro do genoma

humano por volta da glaciação, e tornando-se a base para a mente bicameral.

4) A desconstrução da mente bicameral: A última hipótese é a de que a consciência surgiu

com a desconstrução da mente bicameral - a incapacidade de comunicação alucinatória -, que se

processou concomitantemente ao intenso incremento na complexificação do viver, a ser

analisado abaixo. Com a desconstrução da mente bicameral houve a quebra de padrões coletivos

de conduta, uma situação de stress pela perda ou mudança brusca das rotinas organizacionais

próprias do viver grupal, e os albores da  emergência da individualidade pelo apelo à

introspecção de vivências como recurso ao que-fazer.

II - Da consciência e do processo civilizador

Expostas as linhas gerais da obra de Jaynes, cabe agora trabalhá-las com mais vagar,

buscando pontos de contato com a perspectiva "eliseana", permitindo afirmar o caráter de

processo humanizador que, entendemos, se encontra subjacente à consciência, como entendida

por Jaynes.
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   Voltando à mente bicameral...A vida dos primeiros hominídeos se constituía, provavelmente,

de maneira estritamente coletiva, como já mencionado. Vontades individuais deveriam estar

submetidas às rotinas do viver grupal: nenhum membro de um grupo saia para matar a sede, p.

e., sozinho; todo o grupo tomava água junto, em momentos e ocasiões propícias para tanto. A

manutenção dessa hegemonia social era dependente do sistema de comunicação desenvolvido

nesses grupos: sinais digito-faciais, gestos, atitudes corporais e vocalizações, que se referiam,

exclusivamente,  aos afazeres mais imediatos do grupo. E, entretanto, em que pese a força de

uma uniformização de comportamento, os sinais emitidos por um membro percebido como

dominante, quer pela força física, quer pela astúcia, provocavam reações conjuntas e imediatas

no restante do grupo, como a ação de fuga, sem que os demais, nem ao menos, procurassem a

fonte do perigo. É claro que isso trazia vantagens importantes para sobrevivência, acabando por

provocar a abertura de canais de comunicação entre um "líder" e os demais membros do grupo,

estabelecendo níveis de hierarquia e complexificando as relações sociais, as quais, por sua vez,

reformularam os padrões de linguagem e as possibilidades de organização grupal.

As primeiras palavras parecem datar de entre 25.000 a 15.000 anos A.C., provavelmente a

partir de diferenciações vocais nos sons finais de chamados intencionais; diferenciações que

podem ter advindo da alteração na vocalização própria às diversas conotações emocionais

associadas a esses chamados. Aqui, uma primeira ponte com o pensamento de N. Elias. A

emersão da linguagem, que só pôde ocorrer graças a especificidades anatômico-evolutivas

próprias ao humano, representou pari passu a emersão da capacidade de simbolização;

constituindo-se enquanto linguagem única no reino animal por não constar de signos fixados,

mas de sons com significados dinâmica, proposital, intencional e interacionalmente aferidos a

partir da vivência social dos indivíduos. Houve a emersão da capacidade de representar

simbolicamente - portanto, assumindo distanciamento de um evento ou objeto, podendo tratar a

esse em terceira pessoa - as relações entre indivíduo/entorno.

Outras duas considerações são ainda pertinentes: a atribuição de nomes a cada membro do

grupo, decorrência do aprimoramento simbólico/lingüísitco, representa uma primeira

individualização, enfraquecendo a hegemonia do coletivo; por outra, a intencionalidade da



linguagem/simbolização exigiu o discernimento - antes, o reconhecimento6, dos tipos de

emoções suscitadas por um evento, exigindo também o controle  da modulação vocal para

efetivar  a atribuição de sentido adequada à verbalização, todo esse conjunto de ações suscitando

um (auto) controle emocional e o concomitante aprendizado, por parte de todo o grupo, dessa

mesma dinâmica. A emersão da linguagem e da capacidade simbólica projetaram uma outra

dimensão para o viver humano, uma dimensão de produção de um conteúdo comunicacional

objetivado, portanto não referente apenas à situação presente, a percepção e tradução (e não

transmissão, pois que a tradução implica na compreensão subjetiva do receptor) desse conteúdo e

na criação de um fundo de armazenamento de disposições comunicacionais básicas, que

permitisse o estabelecimento de padrões referenciais de comunicação. Desse armazenamento

disposicional evoluindo, concomitantemente, um fundo de conhecimentos: registros oralmente

narrados e adiante graficamente registrados, referente ao viver do grupo, viabilizando que pelo

compartilhamento de conteúdos informacionais - aliado à ações educacionais - esses pudessem

ser encorporados e re-trabalhados, ao longo das gerações (ver N. ELIAS, A teoria simbólica,

1994).

Com o advento da linguagem e da capacidade de representação simbólica  surge também a

mente bicameral7. Num cenário de um viver um pouco mais independente, portanto, de

aprendizado de condutas, ações individuais - solicitadas por um chefe, de cunho exploratório, de

atendimento de necessidades, ou outras...- são cada vez mais freqüentes. E, entretanto, como o

membro de um grupo, habituado a ter sua conduta mais proximamente guiada, poderia saber o

que fazer nesse agir mais independente? Tomar atitudes por si, a partir de condutas aprendidas,

não deve ter se revelado uma tarefa fácil - não o é até hoje e muito menos o era sem o "operador"

consciência. A resposta de Jaynes é a de que a estrutura do cérebro duplo, já evolutivamente

presente, dada a emergência da linguagem, possibilitou que, em momentos de incremento do

estresse, normatizações verbais de condutas, relacionadas ao chefe do grupo - mais geralmente -
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marcado pela hegemonia do coletivo, foi, desde sempre, essencial para a manutenção da espécie.



ou a um outro membro tido como confiável, reverberassem de forma contínua no aparato

cerebral, soando enquanto instruções auditivas (o que seria hoje chamado de alucinações) e

direcionando seus atos. Estava criada a mente bicameral, primeiro estágio para o surgimento da

consciência.

Uma outra relação com Elias deve ser feita antes de prosseguirmos: a ligação aprendizagem

de condutas/controle do comportamento. Pelo que pode ser deduzido da constituição da mente

bicameral as condutas aprendidas, ao contrário das ápticas, ou não aprendidas, parecem

necessitar ser mantidas por algo exterior a nós mesmos (JAYNES, p. 135), daí a importância da

“função” instrucional da mente bicameral. De onde se pode levantar nova dedução - a dimensão

simbólica, terreno de projeções humanamente constituídas que se voltam (se espelham, com todo

o peso metafórico que essa palavra conota) sobre si mesmas, recursivamente impõe parâmetros

de controle aos seus próprios rumos.  O que significa afirmar, como será adiante retomado, que

os limites para a ação humana - não só individuais, mas até onde podemos ir enquanto espécie ou

grupos dentro dessa - são construções sociais socialmente impostas: de cada um para um todo e

do todo sobre cada um, dentro do jogo de equilíbrio de poder que se estabelece em cada

coletividade.

O contínuo incremento na linguagem e na simbolização, bem como as novas possibilidades de

ação individual e social  surgidas com a mente bicameral, ampliaram a capacidade de gerar

metáforas, permitindo paulatinamente o aparecimento do "Eu" análogo e dos primeiros espaços

de introspecção de vivências. Jaynes afirma que os mecanismos de controle social da mente

bicameral foram decisivos para a organização de populações maiores no período de agrarização.

Discordando de teorias que concebem a agrarização enquanto necessidade, ou planejamento,

para Jaynes a agrarização, e o sedentarismo a ela imbricado, foi em muito influenciado: a) por

atitudes de maior atenção/concentração cognitivas, b) por uma malha social que, embora ainda

controlada por um chefe, poderia se organizar mais autônoma e discursivamente, no sentido de

maiores trocas interpessoais (estamos falando de comunidades de uma centena ou duas de

membros) e c) de uma mentalidade lingüística, portanto simbólica e aprendente, ou ainda, mais

                                                                                                                                          

7 Jaynes situa, de modo geral, o desenvolvimento da mente bicameral como ocorrendo num processo de longo prazo,



racional; todas afeitas às transformações de viveres possibilitada pela mente bicameral. Posições

ratificadas pela teoria de processo civilizador, à qual é inconcebível que se pense as mudanças

historicamente transcorridas numa coletividade enquanto "plano arquitetado" ou enquanto

teleológicas: essas são resultantes do entrelaçamento - cego - de ações individuais cotidianas e

dos modos de engajamento de cada qual à teia de relações assim estabelecida em tal

coletividade,  provocando a emergência de um panorama que não é nem a soma, nem mais que a

soma dessas ações; antes, das mesmas se distingue.

Ainda à época da agrarização há outra mudança importante, pelas ramificações dela

decorrentes para o controle social: o surgimento dos primeiros ídolos, que Jaynes atribui à

continuidade da presença do chefe morto, através da manutenção do poder de mando, via

alucinações auditivas. Em Jaynes (p. 126):

A mente bicameral foi uma forma de controle social e foi uma forma de controle social que permitiu
à humanidade mover-se de um pequeno grupo de caçadores-coletores para grandes comunidades
agrícolas. A mente bicameral, com seus deuses controladores evoluiu como o estágio final da evolução
da linguagem. E nesse desenvolvimento repousa a origem da civilização8.

Várias "comprovações" são apostas por Jaynes quanto a afirmação de que os deuses são

criação humana, tendo ligação com o comportamento direcionador de um líder. Essas

comprovações se referem a) à análise dos ritos de enterro prestados ao chefe; b) ao grande

número de efígies humanas e a importância dada a essas no viver cotidiano. Boa parte dessas

efígies é representada com olhos desmesuradamente grandes, ou ainda tarjados, numa

associação com a supervisão de comportamento esperada de um líder para com seus "súditos";

c) à existência de estátuas pré-cristãs, em diferentes culturas, com a boca bastante aberta, por

vezes indicando o “querer falar”, havendo ainda relatos de deuses que falam instrucionalmente,

registrados tanto no Velho Testamento, quanto em escritos encontrados em construções

religiosas astecas e incas, entre outras; d) à própria existência dos templos, muitos dos quais

foram originariamente erguidos sobre o túmulo do chefe morto, e que se tornavam lugares de

visita – assim, de encontro, de contato - com o falecido. Durante muito tempo, o ritual diário

dos templos incluía o banho, a troca de vestimentas e a alimentação das efígies; tudo

                                                                                                                                          
porém em ritmos e períodos diferentes para coletividades diferentes, entre o nono e o segundo milênio A.C.

8 Jaynes define civilização como "a arte de viver em cidades de tamanho tal que ninguém mais se conhece." (p. 149).



permitindo  a assunção de que as efígies não eram concebidas como representando um ídolo,

um deus, mas que eram a corporificação do próprio deus em si mesmo.

A permanência da figura do ídolo-chefe por meio de símbolos exteriores "alimentou" a

continuidade da mente bicameral: em condições gerais de vida mais estáveis, num cenário de

baixas tensões sociais, um direcionamento divino mais ativo não se fazia necessário. Porém,

paradoxalmente, esses mesmos fatores a "enfraqueceram". Os comandos auditivos percebidos

pelos membros da coletividade se revestiram paulatinamente de um cunho divino, numa

"obliteração", num distanciamento, da figura corpórea do chefe, constituindo as primeiras

teocracias. Contudo, esse mesmo cenário propiciou que o conteúdo alucinatório instrucional se

voltasse, crescentemente, para o que-fazer próprio a cada um, esse deslocamento do poder de

mando de sobre um chefe "palpável" e coletivo, para um menos "presente" - ou, diferentemente

presente para situações pessoais diferentes -, possibilitou o surgimento da percepção de deuses

individualmente encorporados. Transposição de um ídolo-chefe coletivo para um deus

particular - numa representação do progressivo auto-controle na gerência de condutas, lenta e

culturalmente  corporificada - que provocou, em certas coletividades, o surgimento de reis-

deuses; cujo exemplo mais conhecido são as dinastias faraônicas do antigo Egito.

O deus-rei, surgido em civilizações bastante complexas e populosas, com desenvolvimento

tecnológico consistente e culturalmente diversificada, tanto em termos de meios de expressão,

quanto de conteúdo, marca um estremecimento da estrutura da mente bicameral. O deus (ídolo,

chefe) não impera mais sozinho, ou de forma absoluta: o rei não é um súdito, um subordinado,

mas um representante corporificado do divino, o portador do deus individual certo, conferindo

um status diferenciado àquele com o direito divino - e hereditariamente transmitido - de reinar.

A bi-partição do poder, entretanto, fragiliza a crença nas instruções alucinatórias: a validação

dos quereres de um deus pessoal em detrimento de outros, numa coletividade mais extensa e

complexa, com interesses e necessidades em muito multiplicadas, pode ter provocado uma

insatisfação quanto aos "encaminhamentos" divinos e uma hierarquização de divindades, com

divindades "menores" sendo vistas com poder de interação com divindades "maiores", portanto,

mais próximas do poder real. Num tal cenário, um estreitamento nos canais de comunicação

deuses/coletividade deve ter ocorrido - antes pertencente a todos, o contato com o divino passou

a ser "direito" de uns poucos  eleitos, que validavam e estendiam esse contato com o divino via



o registro gráfico (escrito, com o advento da escrita) da "fala" dos deuses. Exemplos podem ser

observado no percurso histórico de vários códigos legais, como o código de Hamurabi e os Dez

mandamentos. Com os códigos legais a atribuição de poder muda: as condutas não estão mais

sob o controle geral de uma divindade enquanto figura/pessoa que pode ser convencida,

adulada, lamentada, seduzida ou convencida, mas da interpretação de um mediador (humano ou

animal antropormorfizado), que valida e impõem, de maneira objetiva - uma posição de

observador em terceira pessoa, o que confere uma atitude de distanciamento, portanto, de maior

impessoalidade - as normas (e sanções) para o viver coletivo. Em Jaynes (p. 286):

A consciência e a moralidade são um único desenvolvimento. Sem deuses, uma moralidade
baseada na consciência das conseqüências da ação deve contar aos homens o que fazer.

Ressalto essa última afirmação, pela relação que assume com o processo civilizador: um

viver mais complexo pode ser descrito como aquele onde há maior divisão de funções e de

deveres, de maior dependência de que essas funções ou obrigações sejam cumpridas, sob pena

de dificultar a robustez da coletividade; complicando o encadeamento de relações interpessoais.

As ações de cada um faziam cada vez maior diferença para o bem estar do coletivo, algo

impensável numa estrutura social gregária. Essas primeiras leis - não esquecendo que

humanamente advindas -, parecem marcar, um "endurecimento" do controle social, conquanto

transitam de uma dominação mais pessoal (mais afeto-dependente) para uma mais racional. Na

esteira dessas condutas, a moralidade; a atribuição particular de responsabilidade e as

conseqüentes pressões, em geral intimidatórias para a uniformização de condutas

impulsionando os membros de uma coletividade a outras aprendizagens sócio-cognitivas e

acionando o exercício, cada vez mais fortemente, de formas de controle interpessoal entre pares,

bem como do auto-controle.

Entre essas aprendizagens sócio-cognitivas está o que Jaynes chama de "farsa", ou seja, a

capacidade para falsear condutas (ocultando, propositadamente, emoções e sentimentos,

forçando comportamentos de acordo com um certo objetivo) e a habilidade para sustentá-las

durante períodos mais extensos de tempo; permitindo a postergação de desejos e o planejamento

da tomada de decisões; atitudes reveladoras de um incremento no processo de civilização. Tais

procedimentos marcam, ainda, o progressivo desenvolvimento do "Eu" análogo, pois o disfarce

de condutas deve ter advindo: de um processo de estudo do Outro, de um aprender a colocar-se



em situações imaginadas - vicárias ou substitutivas -, habilidades relacionadas ao incremento da

linguagem narrativa e metafórica e da capacidade de simbolização; improváveis de serem

encontradas nas condutas predominantemente "inconscientes" do humano bicameral.

A progressiva perda do "contato" com os deuses, que atingiu seu ponto de ruptura maior com

a falência da mente bicameral, teve ainda um conjunto comum de macrofatores intervenientes,

presente em diversas civilizações estudadas por Jaynes: um desequilíbrio acentuado na

organização social, provocado pelo a) superpovoamento de algumas regiões, decorrente,

principalmente, do sucesso das comunidades teocráticas agrícolas e da intensificação das

relações comerciais de troca daí decorrente - o que impossibilitou a continuidade da coesão e da

organização grupal devido a disparidade das crenças entre diferentes deuses -, e pelo b) sucesso

da escrita enquanto forma de recolocar o modo auditivo de comando. Situações que aliadas

principalmente ao abalo na relação de pertencimento de um indivíduo ao divino, tornado mais

tangível pelo fortalecimento autoritário hierárquico dos reis-deuses, devem ter tornado o viver

muito mais tenso, angustiando um agir que, não mais confortado pela "proteção" divina,

também não desenvolvera habilidades bastantes para o viver "nú".

Jaynes se utiliza da narrativa épica da Ilíada9 como base para explorar esse estágio de "pré-

consciência", considerando que diversas passagens da guerra de Tróia expõem conflitos entre os

desejos dos deuses e o questionamento ou a não aceitação desses pelos mortais. As criações

metafóricas desse período, relatadas na Ilíada, e mesmo depois, na Odisséia,  dão conta de um

incremento na verbalização (portanto, no reconhecimento) de sensações internas, numa

transição de percepções "deixadas" pelo encorporamento dos deuses, para estados corporais

internamente localizados. Essa reconhecimento/interiorização de sensações foi o espaço

ocupado pelo "Eu" análogo para a introspecção narrativa, cada vez mais temporalmente

aperfeiçoada, num impulsionar concomitante de funções cognitivas10. Estava desconstruída a

                                                

9 Considerando vários senões ao uso dessa enquanto fonte, mas mantendo, mesmo assim, sua apreciação quanto a
relevância documental dessa.

10 Principalmente referentes à capacidade de perceber e descrever eventos ocorrendo no tempo, relacionando e
projetando, temporalmente, seqüências causais de ações em termos de passado-presente-futuro. De acordo com Jaynes,
tal capacidade deu origem a palavras que conferiram a idéia de processos a eventos até então percebidos/descritos como
estáticos.



mente bicameral: as vozes dos deuses se tornaram paulatinamente mais inadequadas e foram

suprimidas (negadas, também por pressão social), só "retornando", esporadicamente, em

situações de nível elevado de stress.

 III - Conclusão

A análise, ainda que breve, da questão da consciência como aqui exposta, pelo tripé dimensão

simbólica - (auto)controle das emoções e sentimentos e rede de interdependência, conceitos

fundantes na obra eliseana, permite verificar a validade e importância de se estudar as

modificações evolutivas humanas abrangendo uma seqüência temporal de longo termo, pela

ótica de um movimento processual imbricadamente biológico e cultural de (des)civilização, ou

seja, de como o humano se faz humano. Tal ótica permite pensar em termos de "mundo vivido"

as dificuldades evolutivas de uma espécie que se constitui, predominantemente, por meio de

condutas que devem ser aprendidas e as "soluções" que emergiram, tornando-a evolutivamente

viável. Num viver pouco marcado por perspectivas ápticas de mundo, portanto, que possibilita a

cada membro da espécie construções particulares quanto ao entorno, a emersão de formas de

controle que uniformizassem tanto as perspectivas de percepção, quanto as ações engendradas,

foi fundamental para que continuássemos existindo. Nesse sentido os deuses foram "invenção"

de nosso sistema nervoso, surgindo enquanto demarcadores de parâmetros de conduta;

"invenção" não planejada, mas que aflorou das próprias tentativas de viver, facilitada por um

arcabouço biológico e imbricadamente modificando a esse.

Da mesma maneira podemos pensar o conjunto de valores morais de uma coletividade. A

atribuição de responsabilidade moral individual, no sentido do assumir as conseqüências de atos

considerados socialmente indesejados, era inexistente num comportamento alucinatoriamente

guiado e "gregariamente" mantido. O incremento da individualidade a partir da tomada

paulatinamente consciente de ações provocou a emersão de outras formas de contenção do

humano, fazendo da moral um demarcador tão efetivo - e sempre ligado à balança de poder - de

parâmetros de conduta como o teriam sido as estruturas ápticas. Também nesse sentido

deveríamos abrandar a força que atualmente colocamos sobre a consciência, enquanto

distintividade humana por excelência, sob o nome de subjetividade, ou individualidade. A

reificação do indivíduo, esse "bicho da maçã" advindo da modernidade (ELIAS,1994), tem como

força de pressão reversa um embotamento do assumir a condição humana de interdependência,



num pernicioso nível de controle de sentimentos e de emoções, obscurecendo a compreensão de

que a humanidade, antes do que uma caracterização biológica é teia de relações, onde as ações

individuais provocam alterações no viver de todos. Cabe lembrar que, se para Jaynes o

surgimento da consciência não era algo de que nós, humanos, necessariamente deveríamos nos

orgulhar, para Elias a "consciência é, meramente, uma outra palavra para designar a condição em

que os símbolos sonoros armazenados, ou seja, conhecimento como meio de orientação, podem

ser livremente mobilizados." (A teoria simbólica, 1994, p. 121).

Consideramos assim que a consciência seja melhor entendida somente enquanto processual,

portanto, não como coisa ou substância, e só existindo e fazendo sentido em existir enquanto

facilitadora de um viver relacional, facilitando a conjugação do nós, antes do que o contrário,

"sob pena de combalirmos a robustez da espécie, indo na contramão desta". (BISSOTO, 2001)
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