
O que faz
cada lado
do cérebro?
Conselho para quem tem manuais do tipo Dese-
nhando com o Lado Direito do Cérebro: encami-
nhe o livrinho para reciclagem. Faz tempo que os
neurocientistas sabem que ninguém desenha só
com o lado direito - só se faltar o esquerdo.

Hoje é muito questionada a tese de que os he-
misférios cerebrais possuem uma divisão de tare-
fas rígida. Algumas funções específicas realmente
são privilégio da esquerda ou da direita, mas tudo
indica que muitas tarefas funcionem em um es-
quema de mutirão, em que o papel de cada área
varia dependendo da necessidade.

Essa idéia de que cada metade do cérebro pode
tanto cobrar escanteio quanto correr para cabe-
cear se baseia em casos de pacientes com lesões
cerebrais graves que realizam atividades suposta-
mente ligadas às áreas perdidas.

Considere, por exemplo, o caso de dois rapazes
acompanhados pela neurocientista Mary Helen
Immordino-Yang, da Universidade do Sul da Ca-
lifórnia. O adolescente argentino Rico e o jovem
americano Brooke (nomes fictícios) literalmente
perderam metade de seu cérebro: Rico teve o he-
misfério direito cirurgicamente retirado para
controlar a epilepsia e Brooke tirou o esquerdo
como prevenção a uma doença autoimune. Tanto
Rico quanto Brooke continuam sendo capazes de
andar, falar, raciocinar e interagir socialmente - o
que seria impossível se houvesse uma divisão ab-
soluta de tarefas entre os hemisférios cerebrais. A
fala, por exemplo, é uma função quase sempre
atribuída ao lado esquerdo do cérebro. Seria um
caso de plasticidade cerebral em ação, com peda-
ços do órgão antes destinados a determinada fun-
ção tomando o lugar dos que estão faltando.

"O que nós estamos vendo é que a atividade dos
neurônios é sempre probabilística", diz Miguel
Nicolelis, neurocientista brasileiro da Universida-
de Duke (EUA). "Não são sempre os mesmos neu-
rônios que produzem a mesma ação. A atividade
cerebral flutua." Se essa observação se confirmar
em mais estudos, o neurocientista diz que será
preciso derrubar de vez a idéia de hemisférios es-
pecializados. Resta saber se as convicções dos
cientistas são tão flexíveis quanto o cérebro deles.
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