
neurociência e as áreas da psicologia que estudam a percepção costu-

mam enfatizar o que há de comum na forma como as pessoas vivenciam 

a realidade. Deixando de lado os casos específicos de danos cerebrais 

ou doenças mentais, todos nós vemos o sol nascer no leste, nos ine-

briamos com o perfume de uma rosa e sentimos medo quando somos 

despertados no meio da noite pelo som de um vidro se quebrando. Esses exemplos 

refletem as grandes semelhanças entre nosso cérebro e o de nossos parentes pró-

ximos na árvore evolucionária: os grandes símios. Experimentos que consideram o 

desempenho global dos participantes reforçam essa impressão de similaridade. E 

isso vale também para os tão alardeados resultados obtidos por meio de imagens 

de ressonância magnética funcional (fMRI) do cérebro que estamos acostumados a 

ver em jornais, revistas, programas de televisão e filmes. 

No entanto, como sabemos por experiência própria, cada um tem suas idiossin-

crasias e preferências, seus próprios gostos e repulsas. Até nas questões físicas essas 

particularidades se expressam: alguns são extremamente sensíveis a luz intensa, 

outros têm ouvido muito apurado, e há aqueles que não conseguem enxergar com 

clareza. Existem pessoas introvertidas, que analisam criteriosamente seus próprios 

erros e acertos, e parece que a outras simplesmente falta esse tipo de habilidade. 

Posso oferecer um exemplo pessoal: desde criança sou terrivelmente atraído por 

cores berrantes. Assim como a mariposa voa em direção a qualquer ponto luminoso, 

despertam meu interesse os tons de amarelo cítrico, laranja, vermelho intenso, roxo 

cintilante e azul-real. Essa paixão pela extravagância se reflete nas minhas calças e 

camisas floridas - e, creio, em um aumento da representação cortical dessas cores. 

É óbvio que se o sensor que percebe o mundo é diferente em duas pessoas, então 

a experiência consciente do cérebro conectado a esses dispositivos internos também 

não pode ser a mesma. Podemos considerar a discromatopsia, a cegueira para cores, 

que afeta cerca de 7% dos homens. Faltam a eles os genes responsáveis pela fotopig-

mentação da retina necessários para a visualização das nuances de tons. Será que o 

cérebro dessas pessoas é diferente do meu, que tenho tanta afinidade com as cores? 

E, como de fato acredito, será que essas particularidades influem na consciência de 

forma mensurável? Para responder a essas questões, os cientistas precisam avaliar 

a mente de várias pessoas e relacioná-la com aspectos do cérebro. Atualmente, as 

varreduras de fM RI são a técnica mais adequada para fazer essa análise. 
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O neurocientista cognitivo Geraint Rees, 

professor do Centro de Neuroimageamento 

Welcome Trust da College University de Lon-

dres, uma das maiores referências do mundo 

na área de fMRI, publicou três estudos que 

relacionam variações na forma como as pessoas 

vivenciam experiências, correlacionando-as com 

aspectos gerais do neocórtex cerebral, a mais 

circunvoluída, que "coroa" o cérebro de todos 

os mamíferos. 

M A I O R O U M E N O R ? 

Em um dos estudos, 30 participantes olhavam 

para a ilusão de Ponzo (veja ilustração abaixo) 

enquanto eram submetidos a uma fMRI. To-

dos os voluntários relataram que a barra azul 

superior era maior que a inferior, mas a quan-

tificação desse efeito varia consideravelmente 

de uma pessoa para outra. O aplicador do teste 

determina o "tamanho da ilusão" perguntando 

a cada uma das pessoas que colaboram com o 

experimento quanto elas imaginam que a barra 

inferior teria de ser maior para ter o mesmo ta-

manho da superior. Surpreendentemente, essas 

diferenças se formam na área do córtex visual 

primário (VI) na parte posterior da cabeça. Por 

razões desconhecidas, essa região pode diferir, 

em média, em até três vezes de uma pessoa 

para outra. (Desdobrada, 

a VI típica se compara 

em tamanho a um cartão 

de crédito.) Rees e seus 

colaboradores descobri-

ram que quanto menor 

a região VI , mais o vo-

luntário é sensível a uma 

ilusão. Em comparação 

com voluntários dotados 

de uma região VI menor, 

aqueles com VI maior 

afirmaram que as barras 

eram mais semelhantes. 

O tamanho das duas áre-

as visuais imediatamente 

adjacentes, no entanto, 

não influencia na amplitu-

de do efeito ilusório. 

Imagens curiosas que 

podem ser vistas em duas 

formas bastante distintas, 

conhecidas como ilusões 

Um cão não se 
preocupa se 
sua cauda não 
está sacudindo 
como deve ou se 
haverá comida 
no dia seguinte; 
talvez este seja 
o encanto e a 
maldição da 
autoconsciência: 
arrancar-nos 
do momento 
presente 

QUAL O TAMANHO DO SEU CÓRTEX? 

A ilusão de Ponzo fornece uma pista visual sobre como nossa percepção se 

engana: os dormentes dos trilhos convergentes de uma ferrovia são desenhados 

de tal modo que a barra superior azul parece mais afastada e assim maior que a 

barra inferior da mesma cor, embora sejam exatamente iguais; quanto menor o 

tamanho do córtex visual primário de uma pessoa, mais perceptível é a ilusão 

biestáveis - provavelmente as mais conhecidas 

são o cubo de Necker e a imagem "da jovem e da 

velha" (veja imagem na pág. ao lado) -, t a m b é m 

oferecem informações interessantes sobre o 

funcionamento cerebral. As duas interpretações 

sucedem-se continuamente. O tempo de mu-

dança da percepção varia de forma significativa 

de pessoa para pessoa: para uns a figura pode se 

alternar a cada cinco segundos, enquanto para 

outros essa variação ocorre a cada dez segundos. 

Rees usou em sua pesquisa uma versão 

dinâmica dessas ilusões biestáveis: uma nuvem 

de pontos móveis era interpretada pelos partici-

pantes do estudo como um cilindro em rotação 

para a direita ou para a esquerda. Os cientistas 

correlacionaram a largura da camada cortical 

(a espessura da matéria cinzenta) de cada 

participante com a duração da permanência 

da percepção estável antes de se alternar. 

Estudos anteriores haviam chegado a resulta-

dos conclusivos por meio da análise de casos 

esparsos. Já os neurocientistas da College 

University de Londres escanearam o cérebro 

de um grupo de 52 voluntários e descobriram 

que há uma região cerebral, o lobo parietal 

superior esquerdo e direito (SPL, na sigla em 

inglês), onde a espessura da matéria cinzenta 

(e sua densidade) se correlaciona negativa-

mente, de forma signifi-

cativa e consistente, com 

a duração da percepção. 

Ou seja: quan to mais 

espesso o córtex SPL, 

mais rápida a alternância 

entre duas percepções. 

Outros estudos clínicos 

e de i m a g e a m e n t o já 

t i nham revelado que o 

os lobos parietais supe-

riores na parte posterior 

do cérebro controlam a 

atenção visual seletiva, 

mas as implicações mais 

específicas da espessura 

e da densidade de sua 

matéria cinzenta ainda 

são incógnitas. 

Pergunte às pessoas 

o que seria uma carac-

teríst ica de f in idora da 

consciência, e a maioria 
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vai responder: a autoconsciência ou a capaci-

dade de estar ciente das próprias expectativas, 

de se preocupar com coisas que nos desesta-

bilizam e causam sofrimento, como a doença 

de um familiar ou a possibilidade de se ques-

tionar po'r que ul t imamente tem se sentido 

tão desanimado e até por qual razão alguém 

lhe deu determinada resposta, por exemplo. 

A autoconsciência é uma função tipicamente 

humana, comple tamente ausente em não 

primatas; tem a ver não apenas com o que 

diz respeito a nós mesmos, de forma direta, 

mas também se refere ao que nos circunda e 

influencia. Fica mais fácil compreender essa 

habilidade se você pensar em algum cachorro 

que conheça. Como muitos - ou talvez todos 

os animais - ele pode perceber imagens, sons 

e, principalmente, os odores da vida, mas não 

se preocupa nem um pouco se sua cauda não 

está sacudindo como deveria ou se haverá 

comida no dia seguinte. Talvez este seja o 

maior encanto e, ao mesmo tempo, a grande 

maldição da autoconsciência: arrancar-nos da 

concretude do momento presente. 

Voltando aos aspectos ilusórios: estariam 

eles associados à ordem superior da cons-

ciência e às particularidades das estruturas 

cerebrais? Sim, concluiu o terceiro estudo pu-

blicado por Rees e seus colegas. Para isso, um 

grupo de 32 voluntários saudáveis realizou uma 

tarefa visual complicada enquanto permanecia 

conectado ao aparelho de ressonância magné-

tica: eles deveriam dizer em qual imagem entre 

várias, a maioria esmaecida, a figura de uma 

DUAS EM UMA: cientistas 

escanearam o cérebro de 52 

voluntários e descobriram 

que há uma região, o lobo 

parietal superior esquerdo 

e direito, onde a espessura 

da matéria cinzenta se 

correlaciona negativamente 

com a duração da 

percepção: quanto mais 

densa essa área, mais 

rápida a alternância entre 

duas percepções 

criança sobressaía. A avaliação foi proposital-

mente exigente. Após cada tentativa, os parti-

cipantes t inham de escolher um número entre 

1 e 6, indicando o grau de confiança no próprio 

julgamento: 1 significava pura adivinhação, e 

6, total certeza. Em resumo, a tarefa consistia 

no processo conhecido como metacognição: 

pensar sobre o pensamento. 

Como era esperado, houve enormes dife-

renças na precisão das avaliações que as pes-

soas fizeram a respeito das próprias respostas 

( independentemente do nível de desempe-

nho). Pois bem, o mais curioso é que essa 

capacidade de refletir sobre o que pensamos 

também é, pelo menos em grande parte, de-

terminada por questões anatômicas. Imagine 

um concurso de televisão do t ipo "Quem quer 

ser milionário?" no qual os participantes pre-

cisam, antes de responder, decidir se querem 

consultar uma fonte (telefonar para um amigo, 

parente ou pedir ajuda dos universitários ou da 

platéia, por exemplo). Os participantes fazem a 

escolha de acordo com seu grau de confiança 

nos possíveis colaboradores. Algumas pessoas 

são mais astutas e usam seus contatos com 

sabedoria; outras desperdiçam possibilidades 

de obter ajuda. Cientistas cognitivos obtiveram 

uma medida da variabilidade da introspecção 

e descobriram que essa quantif icação está 

correlacionada com a variação do volume da 

matéria cinzenta do córtex anterior pré-frontal. 

Quanto mais neurônios existirem nessa região, 

mais aguçada a capacidade de introspecção. 

Na verdade, não é o desempenho que melhora, 

mas a percepção sobre ele se torna mais apu-

rada - a avaliação das próprias fragilidades e 

pontos fortes aumenta. Pacientes com lesões 

nessas regiões geralmente perdem a capaci-

dade de introspecção. Essa área do neocórtex 

se expandiu mais que qualquer outra região 

do cérebro dos primatas. Os mecanismos 

neurais que explicam essa correlação, po-

rém, permanecem desconhecidos. Por isso, 

os neurocientistas se empenham tanto em 

mapear a estrutura física da matéria cinzenta 

na geometria interna de experiências. Hoje, 

o que já sabemos é que especificidades da 

morfologia cerebral se refletem em diferenças 

nas formas como vivenciamos e interpretamos 

conscientemente o mundo, incluindo nosso 

próprio cérebro e corpo. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 18, n. 223, p. 60-63, ago. 2011.




