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PREFÁCIO

A neurociência como busca da beleza
O Brasil tem menos cientistas do que os países com uma economia
global ou per cápita do mesmo nível. Isso faz com que essa economia e esse produto per cápita pertençam em tão grande parte
a mãos alheias. Mas também faz com que sua população saiba
pouco sobre os cientistas, e esse pouco seja deformado por idéias
preconceituosas: “ratos de laboratório”, “seres alheios à realidade”,
“pessoas de pouco sentimentos”, etc. No mundo mais evoluído,
onde os cientistas são mais numerosos e conhecidos, isso não
acontece. A nenhum russo lhe resulta estranho saber que seu eminente químico Alexandr Borodin, por exemplo, foi também um
músico clássico de renome, nem nenhum norte-americano ou inglês ficaria surpreso ao saber que o passatempo preferido dos seus
biólogos, físicos ou matemáticos é a própria música ou a poesia,
nem que vários de seus maiores cientistas são escritores, violonistas ou clarinetistas bem conhecidos. Conheço exemplos dos três.
Das ciências do Brasil, a que cresce mais rapidamente é a
Neurociência, aquela que estuda o funcionamento dos sistemas
nervosos, desde o ainda misterioso cérebro humano até os mais
simples gânglios dos invertebrados, muitas vezes usados como
protótipo ou modelo do cérebro. Muitos dos cultores da Neurociência brasileira, temos o vício ou prazer ou necessidade de
praticar também a literatura. Que, como todos sabemos, e como
todos os prazeres e vícios, começa como uma tentativa de expressão além daquilo a que estávamos acostumados para se converter
numa necessidade.
Angela Wyse é uma das mais conhecidas neurocientistas
do Brasil, e, como verão neste livro, também uma de suas mais
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delicadas e talentosas poetas. Que há em comum entre uma e
outra atividade? Sem dúvida, principalmente a busca da beleza.
A ciência, talvez especialmente a neurociência, envolve ou consiste em uma procura incessante da beleza. Ninguém faz ciência
porque acha feio, nem persistiria como os cientistas costumamos
fazer até o desespero, se não a achássemos de uma beleza excepcional.
O grande fundador da Neurociência, o espanhol Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), procurou a beleza e algum tipo
de verdade no estudo gigantesco a que consagrou sua vida, o de
nada menos do que toda a “Anatomia (microscópica) do Sistema
Nervoso do Homem e dos Vertebrados” (título de sua obra principal). Nos desenhos fundacionais que nos legou sobre a mesma,
há arte em seu estado mais puro, aquele em que a aproxima ou,
mais, a faz confluir com a realidade. Foi também um escritor
magnífico, que nos deixou obras extraordinárias num espanhol
belíssimo (“El mundo visto a los ochenta años”). E nos abriu
o caminho, com sua “Anatomia” tão perfeita e tão bela a todos
os demais que conseguimos graças a ela explorar sua Fisiologia,
Farmacologia e Patologia.
É nesse caminho que Angela Wyse transita e circula com
a desenvoltura que só dá o conhecimento do pensamento e da
arte, do qual a precisão é a principal característica. Tanto na arte
como na ciência, que são em tão alto grau sinônimas.
Convido a todos os leitores a transitar e circular com ela
também, da mão que ela nos estende com este belo conjunto de
poemas.
Será, entre os passeios possíveis, um dos melhores e mais
bonitos que podemos imaginar.

Ivan Izquierdo
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APRESENTAÇÃO

Um brinde à simplicidade da vida
Ser poeta, me dizia Mia Couto, não é escolha, é uma forma de
ser, de estar no mundo. Talvez nada defina melhor Angela Wyse.
Não há como separar a mulher e a neurocientista/professora de
Bioquímica da poeta e não há como separar a poeta da vida. A
mulher é muito verdadeira no que escreve. A poeta traduz em
sentimentos profundos e intensos as suas crenças, porque A poesia e o sopro do vento me transportam/Ao encontro do outro/No
encanto de qualquer lugar.
Neuropoesia nos coloca diante de poemas – alguns em
prosa – envolventes, onde nos deparamos com personagens (eu)
e situações cotidianas que, na maioria das vezes, deixamos que
passem despercebidas, não por vontade própria, mas porque só
podem ser captadas, com sensibilidade e delicadeza, pela lente
da poeta. Ela vê e, portanto, é uma desbravadora do esconderijo
da alma.
Com uma construção simples – e aí, por ventura, sua grande qualidade – e com um estilo fortemente individuado, Angela
inaugura mundos inquietantes, porque iluminados por olhos de
uma mulher-criança. E eu saio correndo, sorrindo e colorindo/E
esta criança eterna habita dentro de mim. É justamente essa a singularidade de seus poemas ao evidenciar sentidos imprevistos,
capazes de surpreender novos sentidos na interiorização humana, ao fazer da infância, do sonho, do amor e da cor os seus temas
recorrentes.
É, enfim, dialogando, em muitos momentos, com a arte
primitivista do século XX, que busca a essência do homem, trazendo em seu ideário a proposta de simplicidade, de visão mais
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pura, e o conceito de que “aquilo a que chamamos ‘visão’ é invariavelmente colorido e modelado pelo nosso conhecimento do
(ou crença no) que vemos”, que Wyse vai construindo seus poemas. É como planta em seus textos a simplicidade, quase ingênua, de uma crença maior na chegada de melhores dias.
Encantei-me!, afirma reiteradas vezes a poeta. “Encantamo-nos!”, dizemos nós, os seus leitores.

Jane Tutikian
Porto Alegre, outono de 2016
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