


Do caos de trilhões de conexões sinápticas emerge

a lógica da dinâmica neural; a separação cirúrgica

de hemisférios cerebrais tem proporcionado pistas

fascinantes para entendermos melhor a intensa

atividade dos neurônios

POR MICHAEL S. CAZZANICA

cérebro humano tem cerca
de 100 bilhões de neurônios,
cada um conectado, em mé-

dia, a mil outras células neurais. Um
rápido cálculo indica a existência de
100 trilhões de conexões sinápticas.
Neurocientistas têm se empenhado
em esclarecer como esse input é in-
tegrado em um todo coerente, capaz
de processar informações e nos man-
ter conscientes. Buscam desvendar
também como a ordem surge desse
caos de conexões. Ainda que nem
sempre tenhamos essa percepção,
nossa consciência é ativada e relaxada
quando pensamos em algo—como, por
exemplo, o funcionamento cerebral.
De fato, é como se a consciência fosse
o gerente de uma grande empresa que
está à beira da piscina, enquanto os
demais funcionários trabalham. Por
vezes ele ouve algum chamado, toma
uma decisão e depois volta a relaxar.

Recentemente, o acompanhamen-
to de pacientes com cérebro dividido
cirurgicamente revelou algumas pistas
a respeito de como a consciência se
manifesta. O procedimento de cortar
o corpo caloso é o último recurso para
quem tem epilepsia grave e não res-
ponde a outros tipos de tratamento.
Poucos passaram por essa cirurgia,
cada vez mais rara em razão dos novos

medicamentos e tratamentos. E, dos
que tiveram o cérebro dividido, ape-
nas 10% foram devidamente testados.
O neurocirurgião William van Wa-
genen, da Universidade Rochester,
Nova York, recorreu ao procedimento
pela primeira vez em 1940, seguindo a
observação feita em um paciente com
graves crises, que sentiu alívio dos
sintomas epilépticos após desenvolver
um tumor no corpo caloso. As crises
são causadas por descargas elétricas
anormais que, em certas pessoas,
passam de um hemisfério a outro.
Dessa forma, se a conexão entre os
dois lados do cérebro fosse cortada,
os impulsos elétricos não passariam
de um lado para o outro. Mas um
procedimento desse tipo poderia ter
efeitos colaterais. Seria possível criar
uma personalidade cindida com dois
cérebros em uma cabeça?

Mas o tratamento teve grande
êxito. Várias cirurgias similares foram
realizadas e, na maioria dos casos, os
ataques diminuíram de 60% a 70%,-
os pacientes se sentiram bem e não
foi observado sinal de personalidade
ou consciência dividida. Eles pareciam
inteiramente inconscientes de eventu-
ais mudanças em seu processo mental.
O resultado foi ótimo, mas enigmático.
Por que essas pessoas não apresentam



uma consciência dual? Por que as duas
metades do cérebro não entram em
conflito para disputar a liderança? Uma
das metades lidera? A consciência e o
senso do eu estão localizados em uma
única parte do cérebro?

Pessoas que passaram por esse
procedimento fazem coisas sutis para
compensar a perda da conectivida-
de cerebral: movem a cabeça para
alimentar de informação visual os
dois hemisférios, falam alto ou fazem
gestos simbólicos com as mãos. So-
mente sob condições experimentais,
quando tais estratégias são elimina-
das, a desconexão entre os dois lados
se torna evidente. E possível, assim,
demonstrar as diferentes capacidades
dos dois hemisférios.

CONCEITOS-CHÂVE
• Um sentimento singular de

consciência emerge do caos de
100 trilhões de conexões neurais.

Pacientes com os dois hemisférios
separados fornecem aos cientistas

idéias sobre como esses módulos de
processamento semi-independentes
normalmente trabalham juntos para

criar uma experiência unificada.

• Os dois lados resolvem problemas
de forma complementar. O direito é

mais preciso, assegura o registro exato
dos eventos porque aborda as tarefas

da forma mais simples possível, Já
o esquerdo trata de interpretar as

informações: tenta encontrar ordem
no caos e forma hipóteses sobre a

seqüência de eventos.

• Na pessoa com cérebro dividido a
parte esquerda perde a consciência
dos processos mentais controlados

pela direita e vice-versa. Mas também
não sente falta daquilo que já não faz
mais parte de seu universo. O estado

consciente surge do "trabalho" de
cada lado, mediado pelos circuitos

neurais. Cada um dos milhões
de momentos conscientes reflete
uma dessas redes, espalhadas por

todo o cérebro.

conectados a um tronco cerebral
comum, de tal modo que as duas
partes recebem a mesma informação
sensorial e proprioceptiva, codificando
automaticamente a posição do corpo
no espaço. Os hemisférios podem ini-
ciar movimentos dos olhos e o tronco
cerebral suporta os mesmos níveis de
estímulo, de forma que ambos os lados
adormecem e despertam ao mesmo
tempo. Parece haver também somen-
te um sistema integrado de atenção
espacial, que permanece unifocal.
A atenção não pode ser distribuída
em duas localizações espacialmente
distintas, e estímulos emocionais
apresentados a um hemisfério afetam
o juízo do outro.

Sabemos, desde os primeiros
estudos do neuroanatomista francês
Paul Broca, que as áreas da linguagem
estão, em geral, localizadas na parte es-
querda (as exceções são alguns poucos
canhotos). O hemisfério esquerdo e o
centro da linguagem de um paciente
com cérebro dividido não têm acesso
à informação fornecida ao lado direito.
Levando isso em conta, elaboramos
formas de testar essas pessoas para
compreender melhor o que ocorre nos
hemisférios separados e verificamos
que o esquerdo é especializado na
linguagem, no comportamento inteli-
gente e na fala, ao passo que o direito
reconhece faces, foca a atenção e faz
distinções perceptivas.

No que diz respeito à atenção, os
dois lados interagem diferentemente
no controle dos processos reflexivos
e de atenção voluntária. Há uma
quantidade limitada de atenção total
disponível. A evidência sugere que a
orientação reflexiva da atenção ocorre
de forma independente nas duas partes,
ao passo que a orientação voluntária da
atenção envolve competição entre as
partes, com o controle sendo exercido,
preferencialmente, pela esquerda. A
direita cuida de todo o campo visual,
enquanto a outra se dedica apenas ao

campo visual direito. Quando o lóbulo
parietal direito inferior é lesionado, o
esquerdo permanece intacto. Entre-
tanto, este último dirige sua atenção
visual somente para o lado direito do
corpo. Não há, assim, área do cérebro
atenta ao que está ocorrendo no cam-
po visual esquerdo. A questão é: por
que isso não incomoda o paciente?

CAÇA-NÍQUEL
O desempenho verbal do paciente
e sua capacidade de solucionar pro-
blemas permanecem intactos após
a cirurgia. Podem ocorrer alguns
déficits na capacidade de lembrar
livremente, mas não há grandes
mudanças nas funções cognitivas. O
lado esquerdo permanece inalterado
em sua capacidade pré-operativa, mas
o direito, desconectado, é seriamente
prejudicado nas tarefas intelectuais.
Embora o lado direito permaneça
superior ao esquerdo para algumas
capacidades perceptivas, de atenção e
emoções, apresenta dificuldades para

Apesar da separação cirúrgica, há
aspectos que continuam a ser com-
partilhados. E o caso das trajetórias
subcorticais que permanecem intactas.
Os dois hemisférios permanecem



peixes maximizam. Cassinos também
recorrem a esse procedimento. As
pessoas, porém, usam a primeira for-
ma. Assim, outros animais apresentam
nessa tarefa desempenho melhor do
que os humanos.

O uso desse recurso foi atribuído à
propensão humana de tentar descobrir
padrões em seqüências de eventos,
mesmo quando se sabe que elas são
aleatórias. Os psicólogos George
Woldford, Michael Miller e eu testa-
mos, no Dartmouth College, os dois
hemisférios de pacientes com cérebro
dividido, para verificar se os diferentes
lados usam a mesma estratégia ou não.
Descobrimos que o hemisfério esquer-
do faz a comparação de freqüência,
enquanto o direito maximiza! Interpre-
tamos que o hemisfério direito é mais
preciso porque aborda a tarefa da ma-
neira mais simples possível, sem tentar
elaborar hipóteses complicadas.

O desempenho verbal do paciente e sua habilidade de
solucionar problemas permanecem intactos após a cirurgia/
podem ocorrer alguns déficits na capacidade de lembrar
livremente, mas não há grandes mudanças nas funções

resolver problemas e realizar outras
atividades mentais.

A diferença entre os dois hemis-
férios na solução de problemas foi
evidenciada em um experimento de
avaliação de probabilidade. As pessoas
deviam tentar adivinhar qual lâmpada
acenderia: a vermelha ou a verde.
Cada evento tem uma probabilidade
diferente de ocorrência (por exemplo,
a luz vermelha surge 75% das vezes e a
verde, 25%), mas a ordem é aleatória.

Há duas estratégias possíveis: com-

paração de freqüência e maximização.
A primeira envolve escolher vermelho
75% das vezes e verde 25%. O proble-
ma com essa estratégia é que, como
a ordem de ocorrência é aleatória, o
erro pode ser considerável: acertar
50% das vezes, embora um acerto
de 100% também possa acontecer.
A segunda estratégia, maximização,
consiste em escolher vermelho sem-
pre. Isso assegura uma taxa de acerto
de 75%, já que a luz vermelha surge
75% das vezes. Animais como ratos e
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Experimentos recentes apresenta-
ram resultados ainda mais interessan-
tes. Verificou-se que o hemisfério direi-
to efetua a comparação de freqüência
quando se vê diante de estímulos nos
quais está especializado, como o reco-
nhecimento facial, e que o esquerdo,
não especializado nessa tarefa, opera
aleatoriamente. Essa divisão do traba-
lho sugere que um lado cede o controle
de uma tarefa ao outro, caso esse seja
especializado nela. O hemisfério es-
querdo, porém, participa da tendência
humana de tentar encontrar ordem
no caos e insiste em formar hipóteses
sobre a seqüência de eventos, mesmo
que a evidência seja contrária a isso:
jogos de caça-níqueis, por exemplo.



Anos atrás observamos algo muito
interessante sobre o hemisfério es-
querdo: como ele lida com comporta-
mentos sobre os quais não dispõe de
informação. Mostramos a uma pessoa
com cérebro dividido duas imagens:
um pé de galinha para o seu campo
visual direito (de modo que somente o
hemisfério esquerdo o via), e uma cena
de neve para o campo visual esquerdo
(visto apenas pelo direito). O paciente
devia então escolher entre uma série
de imagens colocadas diante dele.
Uma pá foi pega com a mão esquerda
e a galinha com a direita. Quando
perguntado por que escolheu esses
itens, o centro da fala do hemisfério
esquerdo respondeu: "E simples. O
pé de galinha vai com a galinha e
é preciso de uma pá para limpar o
galinheiro". O cérebro esquerdo tenta
explicar por que a mão esquerda es-

Pacientes com cérebro dividido parecem inconscientes das
mudanças ocorridas em seu processo mental, mas fazem coisas
sutis para compensar a perda de conectividade cerebral, como
mover a cabeça, falar alto e fazer gestos com as mãos

colheu a imagem. Em vez de dizer "eu
não sei", procura interpretar de forma
consistente tudo o que sabe sobre "pé
de galinha". Ele não viu a imagem da
neve, mas tem de explicar a pá na mão
esquerda. O hemisfério esquerdo ten-
ta, assim, interpretar e atribuir ordem
a esse comportamento.

O mesmo tipo de experimento foi
realizado com alterações do humor.
O hemisfério direito do paciente foi
exposto a um estímulo engraçado e
começou a rir. Perguntamos então
por que ele ria. O centro da fala no
hemisfério esquerdo não sabia, mas
respondeu: "Vocês, rapazes, são tão
divertidos!". Quando provocamos um
humor negativo no hemisfério direito
mediante estímulo visual, o paciente
negou que estivesse vendo algo, mas

disse que estava transtornado e atri-
buiu seu estado ao experimentador. Ele
sentiu a resposta emocional ao estímulo
- todos os resultados autonômicos
- mas não tinha idéia da causa. A falta
de conhecimento não tem importân-
cia: o hemisfério esquerdo encontrará
uma solução. A ordem precisa ser
instaurada. A primeira explicação plau-
sível servirá. O intérprete do cérebro
esquerdo atribuirá sentido a todos os
processos: ele recebe o input e o insere
em uma narrativa plausível, ainda que
inteiramente errada.

O SABE-TUDO
Retornamos assim à questão principal.
Por que a unidade existe se somos fei-
tos de milhões de módulos? As décadas
de estudo de cérebros divididos revela-

ram as funções especializadas dos dois
hemisférios e proporcionaram insights
sobre a especialização no interior de
cada hemisfério. A resposta pode estar
no intérprete do hemisfério esquerdo e
sua tendência a explicar os eventos.

Em 1962, os pesquisadores Stan-
ley Schachter, da Universidade
Columbia, e Jerome E. Singer, da
Universidade Pennsylvania State,
injetaram epinefrina em pessoas que
participavam de um experimento. O
medicamento ativa o sistema nervoso
simpático, resultando em aumento
do batimento cardíaco, tremores nas
mãos e rubor na face. Em seguida, as
pessoas foram colocadas em contato
com outras eufóricas ou iradas. Os
voluntários que tinham sido infor-
mados sobre os efeitos da epinefrina



atribuíram os sintomas à droga, mas os
que não sabiam atribuíram seu estado
agitado ao meio.

As que estiveram em contato
com sujeitos eufóricos relataram estar
exaltadas e as que estiveram com su-
jeitos irados afirmaram estar irritadas
também. O experimento ilustra a
tendência humana a gerar justificativas
para os eventos. Caso existam explica-
ções óbvias, nós as aceitamos. Quando
não dispomos de tal esclarecimento,
o hemisfério esquerdo inventa uma.
Trata-se de um poderoso mecanismo
que nos faz pensar quantas vezes não
somos vítimas de correlações cogniti-
vo-emocionais espúrias.

O hemisfério direito não revela
a mesma tendência em interpretar
eventos. Uma reconsideração das
diferenças de memória dos hemis-
férios sugere a razão adaptativa da
dicotomia. Quando uma pessoa é so-
licitada a afirmar se uma série de itens
estava ou não presente em uma sala,
o lado direito é capaz de identificar
corretamente os objetos vistos antes e
rejeitar os novos. Já o esquerdo tende

a reconhecer, de forma equivocada,
novos itens que são similares aos vistos
anteriormente, possivelmente porque
se ajustam ao esquema construído:
"Sim, o garfo (mas de prata e não de
plástico como o outro), o lápis (mas
este é azul e o outro não, é lilás)". Esse
dado é consistente com a hipótese de
que o hemisfério esquerdo elabora
teorias para integrar a informação
percebida em um todo coerente.

Ao ir além da mera observação e
tentar explicar, o cérebro pode lidar
melhor com os eventos. Entretanto,
o processo de elaboração narrativa
prejudica a exatidão do reconheci-
mento do material visual ou verbal.
Mas a exatidão permanece alta no
hemisfério direito, já que este não está
empenhado nos processos interpreta-
tivos. A vantagem desse sistema dual é
óbvia. O hemisfério direito assegura o
registro exato dos eventos, deixando o
esquerdo livre para elaborar e fazer in-
ferências sobre o material apresentado.
No cérebro intacto, os dois sistemas
são complementares, permitindo o
processo de elaboração sem sacrifício
da veracidade.

O paradigma da avaliação da
probabilidade também demonstra a
vantagem da existência do intérprete
em um hemisfério e não no outro. Os
dois lados abordam de forma diferente
a situação de solução de problemas.
O hemisfério direito baseia seu juízo
na simples informação de freqüência,
ao passo que o esquerdo recorre à
formação de hipóteses elaboradas.
Algumas vezes trata-se apenas de uma
coincidência casual. Quando se trata
de eventos aleatórios, a estratégia do
lado direito é vantajosa e a tendência
do esquerdo de criar teorias sem
sentido sobre seqüências aleatórias
prejudica a performance. Isso é o que
ocorre quando elaboramos teorias com
base em uma única situação: "Passei
mal a noite toda. Foi a comida do novo
restaurante em que jantei ontem". A hi-

pótese seria razoável se várias pessoas
que consumiram os mesmos alimentos
tivessem adoecido. Todavia, nas situa-
ções em que há um padrão subjacente,
a tendência da parte esquerda de criar
ordem no caos aparente é a melhor
estratégia. Coincidências acontecem,
mas às vezes realmente há uma "cons-
piração de hemisférios". No cérebro
intacto, os dois estilos cognitivos
estão disponíveis e podem ser usados
conforme a situação.

A maneira diferente como os dois
lados abordam o mundo pode fornecer
algumas pistas sobre a natureza da
consciência humana. E, em especial,
o lado esquerdo oferece respostas,
desenvolve hipóteses e explicações
a despeito das mais diversas circuns-
tâncias - criando o sentimento de que
somos integrados e unificados. Nos pa-
cientes com os hemisférios separados
a dicotomia fica mais óbvia.

Na pessoa com cérebro dividido a
parte esquerda perde a consciência so-
bre os processos mentais controlados
pela direita e vice-versa. Mas também
não sentem falta daquilo que já não faz
mais parte de seu universo. O estado
consciente surge do "trabalho" de cada
lado, mediado pelos circuitos neurais.
Cada um dos milhões de momentos
conscientes reflete uma dessas redes,
espalhadas por todo o cérebro. Quan-
do uma termina, a outra começa - e,
como se fosse um instrumento musical,
esse dispositivo "toca" suas melodias
o tempo todo. O que torna a cons-
ciência humana tão vibrante é que ela
tem inúmeras nuances. E quanto mais
soubermos sobre seu funcionamento,
mais rico será o concerto.

Palavras perdidas. Patrick Verrstichef,
em Mente e Cérebro 183, págs. 64-69,
abril de 2008.

O cérebro nosso de cada dia. Suzana
Herculano-Houzel. Vieira & Lent, 2002.
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