


Embora não seja possível dizer que os recém-nascidos 
tenham conhecimento claro de si e do mundo a sua 
volta, sabe-se que processam estímulos visuais complexos 
e estão atentos a sons - e, ainda que de forma pouco 
elaborada, percebem o que se passa ao redor 

POR CHRISTOF KOCH 

Via de acesso à vida mental, 
a consciência é constituída 
por circuitos neurocerebrais e 

pode ser descrita como um emaranha
do perceptivo-cognitivo permeado 
pela subjetividade. Nos últimos anos, 
vários estudos nas áreas de psicologia 
e neurociências têm investigado fases 
cada vez mais precoces do desen
volvimento humano na tentativa de 
decifrar esse processo. Ainda assim, 
há controvérsias importantes nessa 
área, como, por exemplo, a respeito 
do momento em que uma criança 
começa a se perceber de forma mais 
clara e aguçada. 

Alguns defendem que ainda no 
útero o feto já tem ideia do que se 
passa consigo mesmo e capta o que 
ocorre ao redor; outros acreditam que 
essa capacidade se revela quando ele 
vem à luz, na hora do parto. Ou será 
que se constrói durante a infância, 
gradualmente? Afinal, como sabemos 
que um recém-nascido saudável está 
consciente? Não se trata de detectar 
se a criança está acordada ou não. 
Pense na seguinte cena: o pequenino 
está de olhos bem abertos, se mexe, 
faz caretas e chora. Mas tudo isso 

não significa, necessariamente, que 
ele esteja consciente, sinta dor, en
xergue cores ou perceba o cheiro do 
leite da mãe. 

Já é bastante divulgado que bebês 
não têm conhecimento de seu próprio 
estado nem de suas emoções e moti
vações. Mesmo crianças mais velhas, 
que já falam, apresentam percepção 
limitada de si, de suas ações e das 
consequências delas. Quem já con
viveu com adolescentes certamente 
já notou seu olhar distante quando 
alguém lhes pergunta por que fizeram 
alguma coisa irrefletidamente. Um 
dar de ombros com ares de "isso não 
tem importância" ou "parecia uma boa 
ideia naquela hora" provavelmente é o 
máximo que o interlocutor terá como 
resposta. Surge aí a pergunta: até que 
ponto os jovens, com o cérebro ainda 
em formação, realmente têm clareza 
do alcance de suas atitudes? 

NUMA BOLHA 
Embora não seja possível afirmar com 
certeza que os recém-nascidos tenham 
autoconhecimento, sabe-se hoje que 
processam estímulos visuais comple
xos e estão atentos a sons e imagens, 

particularmente quando olham para 
rostos. A acuidade visual dos bebês só 
permite que captem imagens emba
çadas, mas o circuito talamocortical 
necessário para a visão simples e 
outras percepções conscientes já está 
formado. As capacidades linguísticas 
primárias são moldadas pelo ambiente 
e pelas condições em que se desen
volvem. A exposição ao som da voz 
materna no útero permite que o feto 
note variações e irregularidades. Já o 
recém-nascido consegue distinguir a 
voz da mãe e até seu modo de falar, 
dependendo do estado emocional em 
que se encontra. Um comportamento 
mais complexo é a imitação: se o pai 
põe a língua para fora e a balança, o 
bebê faz o mesmo gesto combinando 
informação visual com realimentação 
proprioceptiva de seus próprios mo
vimentos. Por isso, é bastante prová
vel que a criança pequena tenha certo 
grau básico de consciência irrefletida 
associada ao presente. 

Mas quando começa a viagem má
gica rumo à aquisição da consciência? 
Sua formação requer uma sofisticada 
rede de células neurais interconecta-
das. Seu substrato físico, o complexo 



No útero, o feto permanece aquecido, exposto a substâncias 
neuroinibidoras e indutoras do sono, sedado pela baixa pressão 

de oxigênio equivalente à do topo do monte Everest 

talamocortical que fornece conteúdo 
altamente elaborado, começa a se 
constituir entre a 24a e a 28a semana 
de gestação. Aproximadamente dois 
meses depois, já é possível acompanhar 
esse processo em ambos os hemisférios 
corticais e o início da integração neu
ronal global por meio de exame ele-
troencefalográfico (EEG, na sigla em 
inglês). Por volta do terceiro trimestre 
de vida do feto, estão em formação 
vários elementos necessários para a 
consciência. Nessa fase, prematuros 
podem sobreviver fora do útero sob 
cuidados médicos especiais, e é muito 
mais fácil observar um bebê nessas 
condições, bem como interagir com 
ele, do que fazer o mesmo com um feto 
de mesma idade no útero. Em geral, a 
criança ainda na barriga da mãe é con
siderada um "futuro bebê". Mas essa 
noção não leva em conta o ambiente 
muito específico e incomparável: 
flutuando numa bolha aquecida e 
escura, ligado à placenta que bombeia 
sangue, nutrientes e hormônios para 
seu corpo e cérebro em crescimento, 
o feto está acordado. 

Experimentos invasivos com fi
lhotes de ratos e de carneiros, estudos 
baseados em observação nos quais foi 
usado ultrassom e registros elétricos 
em humanos mostram que um feto no 
terceiro trimestre está quase sempre 
num de dois estados de dormência. 
Chamados de sono ativo e sono calmo, 
esses estados podem ser identificados 
por meio de eletroencefalografia. As 

diferentes marcações do E E G estão 
sempre associadas a comportamentos 
distintos: respiração, deglutição, ca
pacidade de lamber e movimento dos 
olhos no sono ativo. No sono calmo 
não há respiração, movimento ocular 
ou atividade da musculatura tônica. 
Esses estágios correspondem ao mo
vimento rápido dos olhos (REM, na 
sigla em inglês) e sono de ondas lentas, 
comum em todos os mamíferos. No 
final da gestação o feto está num desses 
dois estados de sono 95% de tempo, 
intercalados por breves transições. 

SONO SEM SONHO? 
O mais interessante nessa descoberta 
é que o feto está efetivamente sedado 
pela baixa pressão de oxigênio (equi
valente à do topo do monte Everest) 
e pelo ambiente uterino, aquecido e 
acolchoado, além de exposto a uma 
série de substâncias neuroinibidoras e 
indutoras do sono produzidas pela pla
centa e pelo próprio feto: adenosina; 
dois anestésicos esteroides, alopregna-
nolone e pregnanolone; um hormônio 
potente, a prostaglandina D2, entre 
outros. Nas experiências com animais, 
o papel da placenta na manutenção da 
sedação é revelado quando o cordão 
umbilical é pinçado e o feto recebe 
maior quantidade de oxigênio, de 
forma similar à que receberia fora do 
corpo da mãe. Nessas condições, o 
embrião de carneiro se mexe e respira 
continuamente. Evidências como essas 
levaram os neonatologistas a concluir 
que o feto está acordado enquanto seu 
cérebro amadurece. 

Surge, porém, uma complicação. 
Quando as pessoas despertam na fase 
R E M do sono, geralmente relatam 
sonhos nítidos com narrativas longas 
e detalhadas. Embora a consciência 



durante o sonho não 
seja a mesma que a 
da vigília, e insights 
notáveis e autorrefle-
xão estejam ausentes, 
os sonhos são cons
cientemente vividos e 
sentidos. Esse conheci
mento leva os cientistas 
a questionar se o feto 
sonha quando está na 
fase R E M do sono. Isso 
ninguém sabe, mas com 
que sonharia? 

Depois do nasci
mento, o conteúdo 
onírico é formado por memórias re
centes e antigas. Estudos longitudinais 
- que buscam encontrar correlação 
entre variáveis, por meio do acompa
nhamento de uma mesma população 
por um longo período - de sonhos 
de crianças realizados pelo psicólogo 
americano David Foulkes sugerem 
que sonhar é fundamental para o 
desenvolvimento cognitivo gradual e 
está fortemente vinculado à capacidade 
de imaginação visual e a habilidades 
visuoespaciais. Por isso, os sonhos de 
meninos e meninas em idade pré-esco-
lar geralmente são estáticos e planos, 
sem elementos ou personagens que se 
movimentam ou agem, dificilmente 
envolvem sentimentos e raramente se 
baseiam em memórias. Mas o que seria 

abruptamente. Assim, 
o feto é forçado a 
abandonar sua existên
cia paradisíaca prote
gida no refúgio aquoso 
e aquecido para viver 
em um mundo hostil 
e frio que agride seus 
sentidos com sons, 
odores e visões total
mente estranhos, um 
evento, por si só, bas
tante estressante. 

O pediatra Hugo 
Lagercrantz, do Ins
tituto Karolinska, em 

Estocolmo, descobriu há duas décadas 
que uma descarga maciça de norepine-
frina mais poderosa que a liberada pelo 
organismo durante qualquer salto de 
paraquedas que aquele bebê possa vir 
a realizar na vida adulta, a liberação do 
estado de anestesiamento e a sedação 
ocorrida quando o feto se desprende 
da placenta o despertam para as novas 
circunstâncias que terá de enfrentar. En
tão ele respira pela primeira vez, acorda 
e começa a sentir a vida. 

sonhar para um organismo que passa o 
tempo todo suspenso numa espécie de 
tanque de isolamento, sem memórias e 
sem ter como imaginar qualquer coisa? 
Estou entre aqueles que acreditam que 
o feto não vivencia nada no útero - ele 
deve se sentir da mesma forma que 
qualquer pessoa em profundo sono 
sem sonho. 

No entanto, os acontecimentos 
violentos que ocorrem durante o parto 
natural exigem que o cérebro desperte 
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