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Proponho neste texto explorar a pesquisa básica como um dos vetores de 

produção das neurociências a partir de uma etnografia de laboratório realizada junto a 

uma universidade do sul do Brasil. Esta etnografia está em andamento e é parte da 

pesquisa de doutorado. Para realizar este objetivo me apoio na descrição do campo das 

neurociências feita por Nikolas Rose como ponto de partida para esta investigação, 

segundo a qual os conhecimentos neurocientíficos são criados a partir de uma 

multiplicidade de perspectivas metodológicas. Neste caso em especial, o método 

utilizado pelo Laboratório de Pesquisas Comportamentais (LPC) que investigo é o 

farmacológico. Para dar conta da metodologia escolhida, os pesquisadores realizam suas 

investigações com o uso ratos como modelo animal nos quais investigam seus cérebros. 

Autores como Rose, Richard Buillet e Donna Haraway dão destaque a parceria entre 

animais humanos e não humanos no campo das pesquisas científicas e do quanto o que 

se têm produzido de conhecimento pode ser atribuído a essas parcerias compulsórias. 

Partindo dessas premissas procuro entender através das práticas laboratoriais, como os 

pesquisadores do LPC propõe construir neurociências com este modelo de investigação. 	

 Metodologicamente parto das etnografias de laboratório em especial dos 

trabalhos de Latour para descrever as redes sócio-técnicas que se constituem para levar 

a cabo o intento dos pesquisadores de produzir neurociências. Como ratos, cérebros, 

metodologias e humanos podem se converter em neurociências?	
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Introdução	

O presente texto procura desenvolver algumas considerações a respeito das 

neurociências produzidas a partir da pesquisa básica com modelo animal. Essas 

reflexões são feitas desde uma perspectiva antropológica ancorada numa etnografia que 



realizo desde final do ano de 2013 junto a um grupo de pesquisa que constitui um 

laboratório de pesquisas comportamentais (LPC)1.	

Começo a partir de um trecho do prefácio do livro Neurociências, indicação feita 

por uma das interlocutoras que tenho em campo, Isabella. Havia lhe pedido uma 

sugestão de livro para me auxiliar com alguns conceitos básicos e para entender como o 

conhecimento neurocientífico é apresentado para estudantes e interessados. 	

	

O sistema nervoso humano, seja em termos moleculares, celulares, 
sistêmicos, comportamentais e cognitivos, é um estupendo fragmento da 
maquinaria biológica. (...) O objetivo desse livro é ressaltar os desafios 
intelectuais e o fascínio – bem como as incertezas – daquilo que muitos veem 
como sendo a última grande fronteira das ciências biológicas. (...) Como 
qualquer outro grande desafio, as neurociências devem ser – e são! – cheias 
de polêmicas, de divergências e de bastante diversão. (PURVES et Al, 2013)	

	

Os autores escrevem em conjunto a obra que está dividida em cinco grandes 

unidades, subdivididas em 31 capítulos ao longo de 728 páginas de folhas com tamanho 

A4. Acompanha esse livro um cd-room com um tipo de atlas anatômico de imagens, 

além da farta quantidade dessas junto ao texto impresso. As unidades têm a autoria 

destacada o que dá ênfase a um processo coletivo e cooperativo entre eles. Essa é uma 

das obras de referência para o tema, há outros livros sobre o mesmo tema. Numa 

procura rápida no repositório on-line de obras da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, onde realizo o curso de doutorado, há pelo menos 47 exemplares dessa tradução 

que estão vinculados às bibliotecas das ciências básicas da saúde, medicina e psicologia. 	

A leitura de algumas sessões dessa obra nos coloca em contato com dados de 

pesquisas realizadas com diversos ‘animais experimentais’, segundo termo utilizado por 

autores. As imagens de cérebros de humanos e de animais não-humanos povoam suas 

páginas sem aparente contradição. Há sessões, como a que trata do desenvolvimento da 

visão que possui uma descrição minuciosa de experimentos realizados com gatos.  Ao 

longo do livro há inúmeras referencias de estudos com ratos, camundongos e com 

																																																													

1	 	A opção pelo anonimato do laboratório e seus integrantes foi uma decisão realizada em comum 
acordo com os interlocutores. Os nomes utilizados no texto são fictícios a fim de preservar a privacidade 
dos pesquisadores.	



primatas não-humanos.  Um conjunto heterogêneo de animais de laboratório foram 

recrutados para construir esse conhecimento sobre o sistema nervoso dos humanos em 

diversos níveis, conforme alerta a introdução: celular, molecular, sistêmico, 

comportamental e cognitivo.  No geral são citados estudos envolvendo vertebrados, mas 

não se descartam os que envolvem invertebrados. Eric Kandel que foi ganhador do 

prêmio Nobel de medicina no ano de 2000, chegou a tal patamar de honraria a partir do 

estudo dos mecanismos da memória utilizando como modelo de pesquisa Alysia, a 

lesma do mar2. Kandel tem seus trabalhos citados no livro Neurociências, ele próprio 

tem um livro específico sobre o tema, além de outros sobre memória.  Então podemos 

pensar que em resposta a pergunta formulada no resumo desse artigo as neurociências 

comportam ratos, humanos, cérebros e drogas como componentes heterogêneos de uma 

rede de agenciamentos (LATOUR, 1994; 2012) que é mobilizada para produzir 

conhecimentos científicos sobre o sistema nervoso. Mas é só isso?	

A produção do conhecimento científico desde a compreensão deste como uma 

produção social (FLECK, 2010) onde estão imbricadas tantos as metodologias 

científicas, carreiras de cientistas, expectativas sociais na criação dos enunciados 

científicos alçados como verdades, não é um processo simples. Assim, pretendo nesse 

breve espaço dedicar um olhar mais próximo ao que acontece num laboratório de 

pesquisas neurocientíficas cuja metodologia se vincula a pesquisa básica com modelo 

animal, nesse caso, com os ratos wistar albinos.	

 Antes de explorar a posição da pesquisa básica no conjunto das neurociências, 

gostaria de tecer mais um comentário com base no meu encontro com a obra 

Neurociências.  A editora que publicou esse livro no Brasil é de Porto Alegre, no Rio 

Grande do Sul. A Artmed é uma editora especializada em títulos ligados a medicina, 

psicologia cognitiva e neurociências e fica próxima das dependências da faculdade de 

medicina da UFRGS. A tradução do livro foi realizada por um grupo de professores da 

UFRGS, os quais conheci como palestrantes e como organizadores da Semana do 

Cérebro de Porto Alegre, ocorrida em março de 2013, quando iniciava minha 

exploração do campo das neurociências com vistas à tese. 	

																																																													

2  http://cienciahoje.uol.com.br/revista-ch/2011/288/uma-nova-ciencia-da-mente	



A semana do cérebro é um evento sem fins lucrativos que se constitui como uma 

iniciativa que ocorre em diversos países simultaneamente. É encabeçada por uma 

fundação estadunidense, Dana Foundation, que se apresenta como uma entidade 

comprometida com a divulgação e popularização das neurociências. É através de seu 

convite que ela se associa aos professores e aos pesquisadores de vários países para criar 

em suas localidades espaço para discutir temas de investigação com a população em 

geral. 	

O interessante é que alguns dos professores que assinam a tradução do livro 

Neurociências aparecem também envolvidos nesse evento anual da área na cidade de 

Porto Alegre. Isso mostra um engajamento desse grupo na popularização das 

neurociências, uma vez que se dedicam a atividades que se propõe a tal objetivo. Além 

disso, a nota introdutória que assinam os tradutores na abertura da obra aponta para 

mais um interesse, qual seja de contribuir numa apropriação brasileira dos termos 

neurocientíficos, uma vez que assumem que aportuguesaram termos a fim de 

uniformizar um vocabulário comum para essa área. Eles justificam essa iniciativa com a 

expansão da área no Brasil e de que essa iniciativa ajudaria a unificar uma linguagem 

num conhecimento que se constitui a partir da ‘mais multidisciplinar das áreas’ 

(PURVES et Al, 2013).	

Essa breve introdução, partida do encontro de um livro, me reconduziu a um 

grupo de professores pesquisadores colegas dos interlocutores do meu campo 

etnográfico e aponta para uma rede de associações que se encontra num mesmo espaço 

de interesses. No entanto não tenho objetivo de explorar essas associações entre grupos 

de pesquisadores nesse artigo. Aqui abordarei unicamente as práticas laboratoriais do 

laboratório de pesquisas comportamentais (LPC), seus pesquisadores, seus ratos e suas 

contribuições para pensar o campo de formação das neurociências.	

	

O campo das neurociências	

O LPC é um laboratório que lida justamente com comportamento dos modelos 

animais com vistas a produzir conhecimento neurocientíficos. Antes de iniciar a 

utilização dos dados de campo, gostaria de tecer, a partir da bibliografia, algumas 

questões que considero implicadas no campo das neurociências. Não quero dizer que 

elas têm repercussão imediata no LPC, mas elas auxiliam a perceber o campo da 



biomedicina e suas características que, em parte podem ser sentidas no laboratório na 

forma de abordagem das questões. Nesse sentido uso os trabalhos de Rose (2011) no 

intuito de mostrar o quadro mais duradouro dos câmbios na biomedicina, entre os quais 

figuram a constituição das neurociências. Um segundo estudo de Rose (2013) ajuda a 

mostrar os imaginários envolvidos nos tipos de produção neurocientífica que pode ser 

feitos. Não há somente um método, há uma gama de possibilidade onde a pesquisa 

básica tem seu lugar de importância. Concomitantemente, me refiro ao estudo feito por 

Dumit (2012) que investiga a indústria farmacêutica e seus objetivos, em parte 

interessada em se associar com conhecimentos neurocientíficos como um possível 

caminho para ampliação de seu espectro de atuação.	

As neurociências podem ser consideradas por alguns dos analistas como ‘a’ 

ciência do século XXI, pois ao se propor desvendar o funcionamento do cérebro3, tem a 

possibilidade de desvendar um campo obscuro. Nesse sentido o cérebro é apresentado 

como uma fronteira última de conhecimentos necessários para compreensão do humano 

enquanto efeito de uma intricada circuitaria neuronal. Essa noção comporta a ideia de 

que a individualidade, as emoções e as ações humanas estariam sob o controle desse 

órgão. Premissa do campo das neurociências de que a singularidade dos humanos 

estaria localizada num ‘eu cerebralizado’ e seria sobre este tema que os pesquisadores 

construiriam sua legitimidade científica. 	

Essa percepção faz parte de um quadro de mudanças maior, segundo Rose 

(2011). Mudanças no campo da biomedicina na virada do século XX para o XXI e que 

tem modificado os padrões de pesquisa e de entendimento do que é doença e do que é 

saúde, das relações políticas e do capital. Ele aponta pelo menos cinco dimensões desses 

câmbios que marcam as práticas biomédicas, a política/ biomedicina e biopolítica: a 

molecularização, a otimização, a subjetivação, a expertise e as economias da vitalidade. 	

 Especificamente na questão das neurociências, interessa a retomada que Rose 

faz sobre a importância da psicologia para as definições do ‘eu’ durante o século XX 

como precursora na noção neuro de eu ‘cerebralizada’. Uma transição que marca a 

linguagem neuro no início do século XXI. O movimento é de molecularização da noção 

de ‘eu’:	

	

																																																													

3	 	 O termo correto do órgão é encéfalo, mas só encontrei referência a seu uso em livros, portanto 
não adoto essa forma de referência técnica.	



Contudo, ao longo da metade do século passado, nós, seres humanos, 
tornamo-nos pessoas somáticas, gente que progressivamente chegou a se 
compreender, a falar sobre si, a agir sobre si – sobre os outros – como seres 
modelados por nossa biologia. E essa somatização está começando a se 
estender para a maneira pela qual compreendemos as variações em nossos 
pensamentos, desejos, emoções e comportamento, vale dizer, em nossas 
mentes. Ainda que nossos desejos, humores e descontentamentos possam ter 
sido previamente mapeados em um espaço psicológico, agora estão sendo 
mapeados no próprio corpo, ou em órgão especial do corpo – o cérebro. 
(ROSE, 2011, p. 263)	

	

 O autor menciona que a psicologia ofereceu quadros semânticos e descritivos a 

respeito dessa consciência de si mesmo, do eu ‘interior’, tema abordado por ele em 

outras pesquisas (ROSE, 2011). No entanto, a mudança para um olhar molecular nesta 

área de estudos implica mapear o cérebro e entendê-lo em seu intrincado jogo de 

reações neuroquímicas responsáveis por produzir esse si-mesmo – antes destacado pelos 

saberes psi. O que está em jogo na percepção neuro do ‘eu’ é algo do tipo ‘somos 

nossas sinapses’ e a qualidade de nossos neurotransmissores (ROSE, 2013). Há uma  

concomitante redefinição/criação de novas doenças mentais como doenças ‘cerebrais’,  

decorrentes de falhas biológicas no funcionamento do cérebro – sede de si. 	

 Rose (2011) problematiza as relações complexas da indústria farmacêutica com 

os consumidores dos fármacos e com os psiquiatras, tema também presente no trabalho 

de Dumit (2012). O mercado que se forma a partir de então tem a participação dos 

consumidores que buscam reconhecimento de sua doença e se percebem como vítimas 

de disfunções cerebrais ou de tendências genéticas responsáveis por produzir malefícios 

a suas vidas.  Este tipo de movimento de coletivos é identificado por Rose (2011) como 

uma das variáveis de uma ‘cidadania biológica’ que através da demanda por novas 

drogas e novas doenças se constitui a medida que coproduz o mercado de consumo. Os 

grupos de profissionais, dentre os quais os psiquiatras contribuem com essa associação 

ao estarem cada vez mais envolvidos com a indústria farmacêutica e com esse novo 

estilo de pensamento (FLECK, 2010) que vê a doença mental como um estado de 

desregulação neuroquímica tratável via um equilíbrio conquistado pelo fármaco 

adequado. 	

 Dumit (2012), ao investigar a indústria farmacêutica estadunidense aponta para 

as propagandas como uma estratégia que busca envolver os indivíduos a partir de uma 

responsabilização desses quanto ao seu estado de saúde. Ao comunicarem o quadro de 



drogas disponíveis e auxiliarem o potencial consumidor a se auto-diagnosticar, a 

indústria farmacêutica se apresenta como uma ponte para uma condição de saúde 

melhor ou para um aprimoramento de si. Numa forma que convoca o paciente a assumir 

responsabilidade sobre seu bem-estar, um estado passível de ser conquistado graças as 

possibilidades de acesso as drogas que passaram por pesquisas que asseguram a 

eficiência de seus efeitos.	

 Nesse sentido, ao aliar os estudos de Dumit e Rose, busco apontar alguns 

indícios de uma ampla rede de interesses e interessados na trama de esperanças e 

promessas de uma vida neurologicamente melhor. Um cérebro doente é um cérebro 

curável porque medicalizável. A pessoa em desequilíbrio deve estar atenta para sinais 

de algum problema biológico no seu cérebro, um erro na balança de neurotransmissores 

que pode ser regulada pelos psicofármacos.	

A questão que paira no ar é: se houver como saber onde e como as emoções se 

dão no cérebro, é possível intervir nesse processo com o uso de drogas que atuem de 

forma precisa? Essa é uma da possibilidade alimentada pelos atores da rede, indústrias 

farmacêuticas e pesquisas laboratoriais, à medida que mobilizam e são mobilizadas por 

uma ideia de que uma vida mais longa e melhor para os humanos é possível. Os 

fármacos têm algo a ver com esse sonho de desfrutar uma vida com lucidez e com as 

melhores versões de si mesmo (DUMIT, 2012). A promessa que ao desencantar o 

cérebro se teria acesso ao funcionamento da individualidade e consequentemente se 

usaria esse conhecimento para modular as características indesejáveis. As emoções e 

outros elementos do bem-estar humano seriam então controláveis.	

Mas como se alcança esse conhecimento? Como se acessa o cérebro? A 

produção de conhecimento a partir das neurociências, segundo Rose (2013) se dá 

através de quatro imaginários: o farmacológico, o neurogenômico, a neuroplasticidade e 

um associado a tecnologias de imagem, o visual (2013, p.12).  Imaginários que podem 

se mostrar em associação ou podem demandar metodologias absolutamente distintas de 

se trabalhar. Metodologias e materiais tão distintos que seria impossível um pesquisador 

que investiga imagens cerebrais (produzidas com máquinas de ressonância magnética 

e/ou ressonância por emissão de pósitrons) trabalhar com modelo de pesquisa 

farmacológica em modelo animal sem antes fazer uma longa formação. Mudam os as 

associações de não-humanos necessária e isso modifica os problemas de pesquisa e 



maneira de como pesquisá-los. O pesquisador que faz uso de imagens de ressonância 

magnética teria que ser quase alfabetizado em como trabalhar com animais e vice-versa.	

Todavia a noção da plasticidade neuronal parece ser um modelo mais geral e 

aceito atualmente (REES, 2010). A ideia de que os neurônios se transformam ao longo 

da vida e de que é possível ocorrer neurogênese em algumas regiões cerebrais têm se 

firmado contemporaneamente em resposta a noção de que os neurônios não seriam 

células renováveis ou tão adaptáveis. 	

O ser humano passa a ser visto como mutável do ponto de vista neural. A 

neuroplasticidade e o farmacológico são dois imaginários que vejo associado no meu 

campo etnográfico no LPC através das formas de pensar e de responder a questões que 

os pesquisadores se colocam. É dentro dessa noção de plasticidade cerebral e da 

neurofarmacologia que os pesquisadores que são meus interlocutores se propõem 

conhecer o cérebro e seus mecanismos de funcionamento - de uma mistura de 

conhecimento sobre os ratos e os humanos. Ali, o cérebro do rato emerge como uma 

zona topográfica na qual podem ser localizadas estruturas responsáveis por memória, 

emoções, linguagem, zonas distintas que dirigiriam o funcionamento do ‘eu’. A 

pesquisa básica em modelo animal é um espaço para pensar o cérebro como algo aberto 

à manipulação à medida que esta localização e função das estruturas se faz através dos 

estudos farmacológicos em seres vivos.	

	

Ponto de partida metodológico – os estudos de laboratório	

O caminho metodológico escolhido por mim para responder as questões mais 

complexas que envolvem as neurociências através da investigação de um laboratório em 

particular é o da teoria ator-rede ANT, desenvolvido por autores como Latour, Callon e 

Law em alguns de seus trabalhos. De especial interesse é a obra de Latour, à medida que 

este propõe como mote de investigação uma simetria generalizada entre os atores que 

compõem as redes nas quais os atores humanos e não-humanos se associam e 

interagem, neste caso em função da produção da ciência. Essa perspectiva me permite 

seguir os atores da rede sócio-técnica do LPC e ao acompanhar suas práticas, poder 

reformular os interesses que me levaram a escolher este campo de pesquisa.	

 Parto da perspectiva atribuída às etnografias de laboratório, realizadas desde os 

Estudos Sociais da Ciência (STS), em especial de Latour que pensa o laboratório como 



um local de prática social material onde a realidade e outras formas de fazer a realidade 

são criadas. A antropologia tem ensinado aos antropólogos que o laboratório pode ser 

um lugar ao qual se dirigem questões a respeito de como a vida em sociedades 

complexas tem se renovado como versões múltiplas de si mesma. O laboratório é 

apontado como um lócus privilegiado para alguns campos da ciência porque ali se 

constitui e é constituida a realidade através de suas práticas materiais (LATOUR, 1983). 

É um lugar que não se define por suas fronteiras físico-materiais, ao que chega a pôr em 

questão as noções de dentro e fora a partir de um processo de associação contínua que 

enlaça interesses múltiplos de vários grupos. 	

Ele pode ser mantido pelo fruto de um trabalho incansável de seus 

pesquisadores, em especial dos coordenadores 4  que exercem uma liderança 

empreendedora. O que mostra o quando o perfil dos cientistas pode andar na direção de 

uma iniciativa de quase proprietário à medida que um contingente de materiais 

heterogêneos precisam estar prontos, disponíveis e aptos a funcionar, caso contrário, 

não se produz experimentos, nem dados e artigos científicos. 	

Esse ponto de partida permite com que eu veja o LPC como um espaço de 

interlocução através do qual os pesquisadores tentam inscrever enunciados a respeito da 

ideia de um ‘eu neuroquímico’ e da plasticidade cerebral com intuito de responder 

demandas pelas quais se sentem interpelados. Esse exercício os constitui 

profissionalmente à medida que conseguem manter o diálogo com outros grupos de 

pesquisa, grupos de interessados em suas pesquisas e com agências de fomento. Ao me 

referir ao LPC, entendo que ele é mais que um espaço físico material estável, mas este 

se amplia e se modifica a medida que se mantém ativo com seus interlocutores que de 

alguma forma estão contemplados nas preocupações e no esforço de produzir 

comunicação com esses grupos. O laboratório é um ponto de articulação de uma rede 

sócio-técnica mobilizada para manter a circulação do conhecimento neurocientífico que 

se tem interesse em produzir e na associação desses interesses.	

	

Primeiros passos no campo 	

																																																													

4  Sobre este tema foi consultado o texto de John Law que é uma tradução utilizada por um núcleo 
de estudos da UFRJ e que não possui data. LAW, John. O laboratório e suas redes. Disponível na página 
da NECSO, UFRJ. Pesquisado em Jan/2014.	

	



O laboratório de pesquisas comportamentais (LPC) onde realizei essa pesquisa 

pertence a uma universidade privada do Sul do país. Na prática o LPC se mantém entre 

estas duas espécies de ‘autarquias’ da Universidade Sulina, uma que é centro de 

diagnóstico e pesquisas neurocientíficas e neurológicas (CNN) e o outro, um centro de 

pesquisas médicas (CPM). Este segundo pertence ao hospital, o primeiro não. 	

Essas conexões têm influência no tipo de financiamento e sustentação do LPC. 

Os recursos de manutenção para material de consumo são fornecidos semanalmente 

pelo CPM; as despesas com a compra de equipamentos, compra e manutenção dos ratos 

são feitas através do dinheiro de projetos de pesquisa via editais ganhos nas agências 

públicas estadual e nacionais: FAPERGS, CNPq, CAPES. As bolsas de iniciação 

científica e de pós-graduação são fornecidas pelas mesmas agências de fomento dos 

projetos e algumas pela universidade. A manutenção dos equipamentos é realizada pela 

universidade e equipe técnica de outros cursos de graduação. No prédio onde o LPC fica 

há pelo menos outros 20 laboratórios de pesquisas biomédicas.  Alguns deles utilizam 

camundongos e outros usam ratos wistar em suas pesquisas, por isso os laboratórios têm 

disponibilizada uma sala onde funciona um vivário geral para todos esses grupos de 

pesquisadores. 	

O grupo conta em média com 20 pesquisadores em diferentes estágios desde a 

graduação, pós-graduação e os que completaram sua formação acadêmica até o pós-

doutorado. Além desses, há circulação de pesquisadores que chamarei de associados, 

que trabalham em parceria e eventualmente fazem experimentos no LPC.	

Etnograficamente iniciei as idas a campo para acompanhar os seminários de 

discussão de papers do grupo em outubro de 2013. Meu primeiro desafio foi aprender a 

linguagem, o que demorou vários meses, pois como fazia disciplinas no meu programa 

de doutorado, só ia às sextas-feiras ao laboratório. Ir num só dia da semana me fez sentir 

perdida em tentativas de entender: afinal o que eles diziam e o que queriam? Eles eram 

neurocientistas e falavam uma linguagem de biologia molecular a respeito de dúvidas 

neuroquímicas sobre como bloquear vias com antagonistas ou intensificar conexões 

com agonistas5. O que poderia aprender com isso? Ao mesmo tempo em que a 

discussão parecia distante, essas preocupações eram traços de como eles abordavam 
																																																													

5  Agonista e antagonista são atribuições à ação das drogas quando ao desencadeamento de sua 
ação. As drogas atuam a partir de uma ligação com receptores biológicos, bloqueando uma função 
(antagonista) ou ativam a função (agonista). 	



seus temas de pesquisa sobre comportamento, memória e aprendizagem – questões que 

tinham me trazido até ali. 	

Em alguns momentos nos seminários emergiam questões históricas, via de regra 

direcionadas a Carlos, coordenador e pesquisador sênior do LPC. Nestes dias me 

alegrava em entender alguma coisa. Aos poucos os pesquisadores e eu fomos nos 

acostumando uns com a presença da outra e isso vinha na forma de questões feitas 

diretamente sobre meus interesses e o que eu queria saber deles. Lentamente o diálogo 

nasceu e comecei a entender e perguntar algo nos seminários. Porém, até março de 2014 

nossa relação foi cordial, mas um tanto distante. Havia muitas dúvidas sobre minha 

presença e muitas dúvidas minhas quanto à linguagem dos pesquisadores, pois parecia 

que me escapava o que diziam. 	

Minhas primeiras indagações de pesquisa se centravam nas práticas de tradução, 

em como cruzavam as linhas da neurobiologia molecular para divulgá-la fora das 

audiências de seus pares. Uma pista dessas travessias dizia respeito aos públicos 

distintos para os quais os pesquisadores eram convidados a falar e no exercício de suas 

próprias habilidades de comunicar quando estavam fora das discussões mais específicas. 

No entanto aos poucos percebi que antes de chegar à divulgação, precisava abordar as 

relações interespécies que ocorriam no laboratório, pois elas eram basilares de todo o 

conhecimento que podia ser gerado naquele local. Já nas minhas observações 

preliminares, tornou-se evidente que lidar com os ratos é o que ocupa mais tempo das 

atividades rotineiras dos membros do laboratório e me dei conta que, para entender o 

que me interessava, devia partir dessa relação pesquisador-humano e parcerias de 

animais não humanos (HARAWAY, 2011). Conforme apontado por muitos 

observadores (ROSE, 2013; 2011; DUMIT, 2012; BUILLET, 2011), os cientistas 

performam as investigações neurocientíficas com auxílio dos ratos, devido à escolha 

metodológica de realizarem o trabalho com modelo animal.	

	

O cérebro como um problema para as neurociências: do rato? do humano?	

As pesquisas no LPC demandam uma associação entre ratos wistar, as drogas, os 

equipamentos e os humanos como elementos articulados com objetivo de entender 

como se constitui a memória no nível molecular. O tema principal dos pesquisadores é a 

memória, seus tipos diversos e as etapas que identificam como formadoras desse tipo de 



capacidade neuronal. O papel dos neurotransmissores, dos receptores de 

neurotransmissores através da manipulação de drogas que funcionam como 

bloqueadores de receptores celulares possivelmente envolvidos em processos de 

aprendizagem e de memória. Essas etapas são vista por meus interlocutores de maneira 

indissociada de tal forma que lhe interessa ter um conhecimento minucioso dos 

mecanismos celulares neste nível de investigação.	

 De maneira geral, a memória é definida nos projetos de pesquisa no LPC como 

a capacidade de adquirir, armazenar e evocar informações – quer sejam elas contextuais 

ou não. Esta sequência é captada pelo comportamento do rato, através de sua 

performance durante o experimento que é contabilizada e separada em grupos com 

vistas a pergunta do projeto estudado. A pergunta delimita a resposta. O laboratório tem 

vários projetos em andamento e metodologicamente se utiliza de protocolos diferentes 

para estudar os mecanismos de aquisição, consolidação e evocação da memória. 	

Uso como referência de experimento neste artigo o protocolo de reconhecimento 

social que baseia as pesquisas do LPC. A escolha por usar a descrição desse 

experimento passa pela relação que consegui estabelecer com Isabella. Ela tem sido 

uma das minhas principais interlocutoras no campo e está envolvida nesse projeto desde 

as fases de decisão e de adaptação do protocolo. O experimento de reconhecimento 

social é usado para investigar um tipo de memória de reconhecimento social – que para 

Isabella está ligada ao reconhecimento de outro ser da mesma espécie. 	

O reconhecimento social (RS) é um experimento que exige ratos machos em 

etapas de vida diferentes: os juvenis: que têm de 22 a 30 dias e os ratos adultos, que têm 

cerca de 3 meses. A chegada dos ratos se dá em média uma vez por mês, o número de 

juvenis é reduzido, em torno de 12 ratos por vez, o maior número é de adultos que 

chegam ali com um mês de vida e pesando em torno de 180 gramas, 200 gramas. O RS 

é feito na sala do ‘reconhecimento’ que é uma pequena salinha que têm várias caixas no 

chão, feitas de um tipo de fórmica branca. Elas são abertas na parte superior e por isso 

chamadas de campos abertos. Dentro de cada caixa são colocadas dois cilindros de 

acrílico chamados comumente de gaiolas, que são furados ao longo do seu 

cumprimento. Esses cilindros são colocados com a parte aberta para baixo, ficando os 

ratos juvenis (21 a 30 dias), dentro do seu espaço para ficarem isolados e protegidos dos 

ratos adultos. Depois, os ratos adultos são soltos no campo aberto para testar se eles 



lembram, isso é medido através do tempo de exploração (tempo em que cheiram) ou 

não dos juvenis. O protocolo prevê uma habituação de quatro dias: nos dois primeiros 

dias os ratos adultos são colocados nas caixas (campos abertos), com os cilindros e sem 

os juvenis, para que acostumem ao espaço; no terceiro dia do treino, um dos dias da 

habituação em que se coloca um juvenil num dos cilindros de acrílico furados no campo 

aberto, para que tenha contato com o rato adulto de forma protegida. O quarto dia é o 

dia do teste, quando dois juvenis são colocados um em cada cilindro no campo aberto. 

Neste dia os pesquisadores vão observar e cronometrar o comportamento do rato adulto 

e marcar a diferença de tempo em que este cheira os juvenis, o quanto ele vai se 

interessar (explorar) um ou outro, o que encontram pela segunda vez em relação ao que 

conhecem naquele último dia. 	

Considera-se que o rato lembra quando ele explora e cheira menos o juvenil 

familiar, pois foram colocados em contato por dois dias seguidos. Diferente do juvenil 

novo, que só é levado ao experimento no dia final do teste. O teste dura cinco minutos. 

Os cilindros não mantidos fixos no chão devido a uma vasilha de medida de 500ml com 

água, chamada becker, que é colocado na parte superior para que o rato adulto não 

movimente ou derrube o objeto de acrílico onde estão os juvenis. A ênfase dos desse 

protocolo tem sido tentar descobrir as estruturas e os receptores envolvidos na 

aquisição, na consolidação ou na evocação da memória social. Isso é feito a medida que 

os pesquisadores usam algumas drogas específicas que podem bloquear determinados 

receptores de neurotransmissores para saber se estes participam ou não da fase da 

memória estudada.	

Os resultados de um experimento que usa o reconhecimento social como 

protocolo de pesquisa pode ser o encontro de um prejuízo na memória, de uma melhora 

na memória ou de determinada estrutura em estudo não fazer parte da memória. O 

comportamento do rato é uma forma de performance que se constroe desde o encontro 

da droga utilizada como antagonista de um determinado receptor, até a expressão dos 

movimentos do wistar lidos como comportamento que expressa ou não a memória. 	

Os movimentos do wistar adulto lidos como comportamento são qualificados e 

contabilizados em relação ao grupo controle – dos ratos que não receberam nenhum tipo 

de droga, em relação ao grupo que recebeu. E isso é essencial para definir um 

comportamento padrão ao qual outros vão ser comparados, essa relação é construída a 



cada experimento. Os ratos do grupo controle têm que aprender, para que um protocolo 

seja validado e essa validação é a garantia de que o experimento ‘funciona’, que ele 

pode ser replicado em outro lugar, uma vez que sejam seguidas as recomendações 

descritas nos artigos publicados. O experimento ‘funciona’ na percepção dos meus 

interlocutores quando os ratos do grupo controle fazem a tarefa e nessa realização se 

consegue ler a memória. O grupo de ratos controle é o que não recebe nenhuma 

intervenção farmacológica. 	

O protocolo de RS foi estudado por pesquisadores do LPC em associação com 

um intercambista europeu. Isabella foi à pesquisadora brasileira que mais se envolveu 

desde a etapa de modificação e validação do protocolo. Ela e John queriam um tipo de 

tarefa que não envolvesse o contato direto entre ratos para assim poder isolar e controlar 

o comportamento dos animais. Essa tarefa demandou alguns meses de ajuste porque foi 

preciso mandar fazer gaiolas de acrílico. Eles decidiram usar uma espécie de gaiola de 

acrílico para deixar o rato juvenil protegido fisicamente do contato do rato adulto. O 

comportamento do rato adulto de cheirar o wistar pequeno foi o que Isabella e John 

contabilizaram. Mas logo se deu um impasse prático: como manter fixa no chão essa 

gaiola?	

Para resolver essa questão foram mais algumas semanas até saber qual peso seria 

necessário para deixar fixa e estável a gaiola. Além disso, outra preocupação era que o 

rato adulto não sentasse em cima da gaiola. Deveria haver um ‘estímulo’ para que esse 

não sentasse. Este estímulo se converteu num vidro Becker de 500ml com água. Por 

isso cada publicação de artigo deve ter atenção especial a descrição minuciosa de 

materiais e métodos.	

O desenho do experimento é pensado para levar o rato a realizar a tarefa e de 

forma a responder com o comportamento que se espera que ele tenha. Cheirar o rato 

juvenil é uma das poucas ações que pode ser tida como de interação social entre os dois 

animais dentro de um campo aberto, quando o juvenil está isolado na gaiola. O 

isolamento desse é por sua proteção e para que não interaja tanto com o rato adulto 

aponto de criarem outras formas de contato corporal.	

Enquanto escrevo este artigo, Isabella escreve outro artigo sobre parte de suas 

pesquisas. Ela trabalha desde o início do ano de 2015 em seu projeto de doutorado no 

qual utiliza intensamente os experimentos de RS. Ela não encerrou o projeto anterior ao 



doutorado para começar esse, ambos foram executados de forma concomitante durante 

um período. Agora é a hora de escrever e analisar seus dados – os ratos convertidos em 

comportamentos e esses contabilizados em estatísticas a serviço da construção de 

tabelas. Isabella e eu estamos no início de nossas análises, por essa razão as 

considerações aqui ficaram parciais, não tenho como avançar além desse ponto sobre o 

tema dos experimentos. As pesquisas estão em curso.	

	

Reflexões finais:	

Como os ratos e os humanos ao associarem-se num laboratório de neurociências 

constituem a si mesmos e um saber científico sobre o cérebro? O que interessa aqui? O 

cérebro do rato ou o dos humanos? O cérebro que se estuda é o dos ratos, mas essa 

resposta não é tão simples. Nesse ponto a relação está imbricada: os problemas são da 

vida dos humanos, o cérebro físico onde se investiga e se intervém através da utilização 

de fármacos é o dos ratos. Penso em humanos e ratos e drogas e cérebros como efeitos 

dessas práticas que se propõem a construir conhecimento a respeito do comportamento 

de ambos a nível molecular. A tradução (LAW; LATOUR, 1983) é um processo 

mediador constantemente acionado na passagem das bancadas de cirurgia e estudos para 

livros. 	

Nessas rotas os cérebros dos ratos e dos humanos se mesclam como imagens 

num espelho.  São eles condensados de vias neurotransmissoras moduladas pelas 

moléculas envolvidas na circulação dos impulsos que animam quimicamente a vida em 

ambos. ‘Componentes neuroquímicas’, ‘espinhas dendríticas nos axônios’, as palavras 

usadas nas neurociências se referem a unidades menores que as células e o foco está na 

comunicação feita entre elas, no papel que as substâncias que por ali circulam podem ter 

nos estados de ânimo, na memória e nas emoções. Seguir as moléculas é o caminho 

metodológico usado pelos pesquisadores do LPC para entender o cérebro e as estruturas 

cerebrais envolvidas na aprendizagem das experiências e no caminho neuroquímico da 

emoção. Como se transita da escala molecular para a escala visível do comportamento? 	

Esse cérebro tão festejado é uma construção impossível sem os ratos e os 

camundongos. Foi com a vida de muitos roedores e outros animais usados como cobaias 

que ele foi criado. Mas o uso de animais não humanos em pesquisas não é uma 



novidade. A medicina tem histórico de utilização deles em vários experimentos. Isso me 

leva a retomar aqui a obra que uso para abrir esse texto, o livro Neurociências. Essa 

obra pode ser uma ponte para pensar um dos caminhos de tradução entre os de estudos 

sobre cérebros de ratos com o estudo de cérebros humanos. Há certo diálogo à medida 

que não há um setor específico que isole os estudos em humanos dos estudos em 

animais não humanos. Eles são citados no livro de forma a construir um diálogo entre as 

pesquisas: imagens de cérebros humanos, imagens de tecidos (de humanos e de animais 

não humanos) in vitro, imagens de cérebros de animais não humanos. Indo além, posso 

pensar no quanto essas pesquisas na área das neurociências são dependentes dos 

experimentos com animais para construir seus enunciados. Nesse sentido pesquisar in 

vivo é algo que assume destaque no montante da produção de conhecimento nessa área. 	

Finalizo com uma frase do prefácio escrito pelos tradutores que dá uma pista a 

ser seguida, eles expõe seus desejos para o futuro e seu papel nesse campo: “Esperamos 

ter sido bem-sucedidos em mais essa empreitada em prol da consolidação do ensino de 

Neurociências no Brasil, porta de entrada das novas gerações de profissionais, 

pesquisadores e professores à mais multidisciplinar de todas as áreas da ciência atual”. 

Seria somente multidisciplinar? Não poderia ser incluída aí ‘multiespécies’?	
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