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N E U R O C I Ê N C I A S 

A maior obsessão de Lashley, desde o início 

de sua carreira, foi identificar o local onde o cé-

rebro estoca suas memórias, que ele chamava 

de "engrama". Em seus experimentos, ele re-

movia cirurgicamente tecido cortical de várias 

áreas do cérebro de ratos e macacos, antes e 

depois de esses animais terem aprendido um 

novo comportamento. Esses comportamentos 

podiam ser apenas a realização de uma tarefa 

muito simples (identificar um objeto visual-

mente e então tentar agarrá-lo, por exemplo), 

ou a solução de um problema mais complexo 

(como aprender a andar em um labirinto). 

Depois que o animal completava a fase de trei-

namento, Lashley media o impacto que lesões 

corticais de diferentes dimensões causavam na 

capacidade do indivíduo de adquirir ou reter o 

comportamento ou hábito que ele aprendera 

anteriormente. Uti l izando essa abordagem 

experimental, o pesquisador tentou entender 

como associações sensório-motoras são esta-

belecidas no córtex. 

REGISTRO DE LEMBRANÇAS 
De acordo com Lashley, depois que os animais 

eram treinados numa tarefa simples, boa parte 

do córtex podia ser removida sem que a perfor-

mance comportamental fosse alterada - desde 

que algum volume do córtex sensorial primário 

utilizado para aprender e executar a tarefa per-

manecesse intacto. Na realidade, Lashley cal-

culou que, se apenas 1 /60 do córtex visual pri-

mário fosse poupado, os animais conseguiam 

reter um hábito viso-motor aprendido antes da 

lesão cortical. Assim, quando confrontado com 

tarefas comportamentais simples, o cérebro 

dos animais do experimento demonstrou ser 

extremamente resistente e resiliente, capaz de 

continuar processando informações a despeito 

de extensas lesões. Em seu artigo mais famoso, 

intitulado "Em busca do engrama", Lashley 

resumiu esses achados na formulação de seu 

"princípio de equipotencialidade". De acordo 

com essa ideia, os traços de memória são esto-

cados de forma distribuída por toda a extensão 

das áreas corticais primárias, e não em algum 

neurônio específico ou em grupos de neurônios 

especializados em registrar lembranças. 

Mas Lashley também verificou que o cére-

bro exibia menor capacidade de recuperação 

de possíveis traumas quando os animais eram 

treinados em tarefas mais complexas. Na rea-

lidade, aqueles com pequenas lesões corticais 

começavam a exibir erros na execução dessas 

atividades, e o número de erros aumentava 

proporcionalmente à quantidade de massa 

cortical removida cirurgicamente. Uma vez que 

50% ou mais do córtex tivesse sido removido, os 

animais iniciavam o processo de perda do hábito, 

requerendo um novo treinamento extensivo para 

recuperá-lo. Após certo limite de dano cortical 

eles não eram mais capazes de reaprender a 

tarefa. Com base nessas observações, Lashley 

propôs um segundo princípio, que passou a ser 

conhecido como "efeito de massa neuronal". 

Ele postulou que as memórias resultam de "al-

gum mecanismo fisiológico de organização ou 

atividade integradora neural, em vez de ligações 

associativas específicas". 

Nos últimos 50 anos, inúmeros neurocien-

tistas criticaram as conclusões que Lashley tirou 

de seus estudos. Mesmo hoje em dia, a simples 

menção de seu nome durante uma palestra 

científica invariavelmente leva a comentários 
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O localizacionismo é uma corrente de pensamento caracterizada pela 

tentativa de discriminar regiões responsáveis por funções cerebrais. 

Deriva inicialmente da frenologia proposta pelo neuroanatomista 

e fisiologista alemão Franz Call (1758- 1828), no início do século 

19, que relacionava o tamanho e a forma do crânio com aspectos 

do comportamento. Em 1861, Paul Broca determinou prejuízos de 

fala que se seguiam a lesões em uma parte restrita do lobo frontal 

esquerdo e, em 1870, Custav Fritsch e j. L. Hitzig descreveram o efeito 

de estímulos elétricos em partes do córtex cerebral e promoveram 

movimento em diferentes regiões do corpo tanto de soldados feridos 

quanto, posteriormente, de animais. Críticas à posição localizacionista 

surgiram em 1820 quando foi constatado que traumas em diferentes 

áreas do cérebro tendiam a afetar o comportamento de forma dúbia e 

difusa, o que levou os pesquisadores a considerar que o funcionamento 

do cérebro se daria como um todo. Quando Lashley demonstrou que 

o prejuízo de desempenho de ratos era provocado pela retirada de 

massa cortical (e dependia mais da quantidade de material que do local 

afetado), seus dados entusiasmaram psicólogos e neuropesquisadores 

que viam o cérebro como um computador complexo que, portanto, não 

podia ter uma função totalmente aniquilada pela remoção de umas 

poucas peças. Precisamos entender que, de maneira geral, os dados 

localizacionistas se referem a processos relativamente simples, enquanto 

as funções observadas para apoiar a visão não localizacionista se 

referem a processos mais complexos, que envolvem diversos sentidos. É 

preciso considerar que de fato temos uma topografia das representações 

sensoriais primárias, porém, à medida que avançamos para áreas de 

projeção secundária e terciária no córtex sensorial e para as áreas de 

integração, cada vez mais perdemos a possibilidade de estabelecer a 

relação entre lugar e função. No outro extremo desse debate, um grupo 

menor, mas que tem crescido rapidamente nas últimas décadas, os 

distribucionistas, acredita que nosso cérebro trabalha de forma coletiva, 

utilizando grandes populações de neurônios distribuídos por múltiplas 

regiões cerebrais, capazes de participar da gênese de várias funções 

simultaneamente - aparentemente utilizando um mecanismo fisiológico 

similar a uma eleição. Miguel Nicolelis compara o processo com um 

sistema de votos no qual grandes populações celulares, localizadas em 

diferentes regiões cerebrais, contribuem - cada uma de uma maneira -

para um resultado final. (Da redação) 

jocosos e sorrisos irônicos da platéia. A grande 

razão dessa retribuição cáustica deve-se ao fato 

de Lashley ter embasado todas as suas conclu-

sões num método que se valia exclusivamente 

da correlação entre o efeito de lesões cerebrais 

e a performance de animais em tarefas com-

portamentais. Na opinião de alguns, as tarefas 

escolhidas eram simples demais e, na opinião 

de outros, tão complexas que nenhum controle 

experimental fino era possível. Além disso, o 

estabelecimento de uma relação causai entre 

lesões cerebrais e performance comportamental 

sempre foi visto com desconfiança pela maioria 

dos neurofisiologistas. 

Apesar das limitações claras do método e a 

despeito de todas as críticas, algumas válidas, 

outras nem tanto, Lashley certamente mostrou 

a possibilidade de o córtex funcionar de uma 

maneira bem diferente, e muito mais complexa, 

daquela proposta pela visão localizacionista, 

que predominava na época em que ele realizou 

seus experimentos. 

Nessa encruzilhada histórica, vale a pena 

lembrar o dito costumeiro segundo o qual as 

batalhas acadêmicas são tão sangrentas porque 

os interesses em jogo são, invariavelmente, 

insignificantes. Definira verdadeira unidade fun-

cional do cérebro, porém, é um empenho solene. 

Afinal, essa busca visa identificar exatamente 

que tipo de matéria orgânica decide, em nosso 

nome, onde o corpo de cada um de nós começa 

e termina, o que realmente significa sentir-se 

um ser humano, quais são as origens de nossas 

crenças arraigadas e como nossos filhos, e os 

filhos de nossos filhos, um dia se lembrarão de 

nosso legado de vida. Vistas por esse ângulo, 

poucas aventuras humanas chegam perto do 
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grau de relevância e drama na busca pelas ver-

dadeiras razões que levam cada um de nós a se 

sentir tão irrevogavel mente diferente e único e, 

ainda assim, tão espantosamente semelhante 

aos demais seres humanos. 

Uma analogia muito simples talvez ajude 

a esclarecer a principal distinção entre as duas 

visões que disputam a primazia de compreender 

como o cérebro humano funciona. Imagine, por 

exemplo, o papel desempenhado pelos músicos 

de uma orquestra. Se você tivesse comprado 

ingresso para assistir a uma apresentação dessa 

orquestra e, na noite do evento, chegasse ao 

teatro e descobrisse que apenas uma violinista 

apareceu para tocar, certamente se sentiria de-

sapontado no final da noite. Afinal de contas, 

mesmo que essa violinista fosse uma virtuose de 

renome mundial, você não conseguiria de forma 

alguma absorver a mensagem contida em toda 

a partitura da sinfonia. Para realmente poder 

transmitir toda a riqueza sonora da peça musical, 

essa orquestra precisaria contar com um número 

muito maior de músicos tocando em conjunto. 

Na visão dos distribucionistas, quando o cérebro 

cria uma mensagem complexa, destinada a se 

transformar num comportamento específico, ele 

está compondo uma espécie de sinfonia. Uma 

sinfonia neuronal. 

MERCADO DE AÇÕES E CAPIVARAS 
Codificar uma mensagem neuronal e transformá-

la em comportamentos e ações, por meio do 

trabalho coletivo de um grande número de ele-

mentos individuais, é uma tarefa semelhante ao 

penoso ofício de uma orquestra sinfônica, em 

que cada músico contribui para a elaboração 

de uma melodia mais complexa. Mas não mais 

poderosa que a entoada por 1 milhão de vozes 

para destronar um ditador fardado e clamar por 

eleições presidenciais diretas. 

Da mesma forma que um neurônio isolado 

não pode produzir um comportamento, um úni-

co canal iônico não tem como regular o potencial 

da membrana celular. Para funcionar de forma 

adequada, essa e todas as outras membranas 

excitáveis de células de nosso corpo dependem 

da colaboração precisa de uma população de 

canais iônicos. 

Abordagens distribuídas para solucionar 

problemas cruciais também funcionam bem 

no âmbito macroscópico na natureza. Por 

exemplo, leões africanos em geral caçam em 

grupos, sobretudo quando tentam capturar 

uma presa grande, como um elefante aparen-

temente vulnerável que esteja matando a sede 

num raso poço d'água. Isso permite que, caso 

um dos leões seja morto ou ferido pelo elefante 

indignado pela ousadia dos felinos, o restante 

do grupo de caçadores possa ainda ter uma 

grande chance de se deliciar com uma iguaria 

incomparável, um "fi lé-mignon" de elefante no 

final da noite. 

Mas por que estratégias distribuídas funcio-

nam tão bem em variados níveis de organização 

e em diferentes sistemas? Por que, de proteínas 

a grupos de capivaras e ao mercado de ações, 

faz sentido confiar na interação de grande nú-

mero de indivíduos para concretizar uma tarefa 

essencial ou atingir um objetivo complexo? Para 

responder a essa questão fundamental, vamos 

voltar à neurociência e examinar as vantagens 

que um código populacional confere à nossa 

habilidade de pensar. 

Primeiro, ao distribuir o ato de pensar por 

uma vasta população de neurônios, o processo A ut
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evolutivo estabeleceu uma eficiente apólice de 

seguro para o cérebro. Na maioria dos casos, as 

pessoas não perdem funções cerebrais impor-

tantes quando apenas um neurônio ou peque-

nos grupos dessas células são destruídos por 

um trauma localizado ou um acidente vascular 

cerebral (derrame) de pequenas proporções. Em 

geral, graças à utilização de uma estratégia distri-

buída de administração de riscos, sintomas ou 

sinais de alguma síndrome neurológica tendem 

a aparecer somente depois do estabelecimento 

de grandes lesões do tecido cerebral. 

Por um momento, imagine os riscos que 

correríamos se isso não fosse verdade. Quão 

cheia de momentos trágicos seria nossa vida se 

apenas um neurônio, em todo o cérebro, tives-

se o controle absoluto sobre qualquer de seus 

aspectos fundamentais. O que você faria, por 

exemplo, se o neurônio que dita a escolha do seu 

time favorito de futebol de repente sofresse um 

colapso e morresse? Com a perda dessa única cé-

lula, a fidelidade futebolística de uma vida inteira 

seria perdida para sempre! Embora um número 

razoável de nossos neurônios morra a cada 

dia durante toda a nossa existência, felizmente 

essas tragédias neurobiológicas permanecem 

abafadas dentro de nossa mente, uma vez que 

delas não resulta nenhuma alteração fisiológica 

ou comportamental. A bênção se deve, em gran-

de parte, à adoção de um modo distribuído de 

operação no cérebro. 

Além dessa propriedade, os neurônios que 

formam circuitos neurais são altamente adap-

táveis, ou plásticos. Quando neurônios são 

lesionados ou morrem, aqueles que permane-

cem ativos num circuito são capazes de autor-

reorganizar suas propriedades fisiológicas, sua 

morfologia e a conectividade quando expostos 

ao ambiente ou a novas tarefas; assim, por meio 

desse processo de reorganização funcional, o 

circuito remanescente consegue, em muitas 

ocasiões, suplantar a perda de alguns de seus 

elementos celulares. 

Esse comportamento extremamente não 

linear amplia sobremaneira a capacidade desses 

sistemas nervosos de gerar produtos compor-

tamentais que podem, simplesmente, emergir 

numa fagulha de tempo e eletricidade. Circui-

tos neurais formados por milhões ou mesmo 

bilhões de neurônios produzem continuamente 

propriedades emergentes, a exemplo de oscila-

ções, padrões de disparo rítmicos que podem 

ser responsáveis por uma enorme variedade de 

funções cerebrais, como diferentes estados do 

ciclo vigília-sono, ou mediar estados patológicos, 

como crises epiléticas. Propriedades emergentes 

são responsáveis por outras funções cerebrais 

rotineiras, mas altamente complexas, como a 

percepção do mundo que nos cerca, a geração 

de expectativas sobre eventos futuros e nosso 

senso de existir como indivíduos únicos. No topo 

dessa lista reside aquela que pode ser considera-

da a maior dádiva a nós concedida pelos ventres 

explosivos de supernovas esmaecidas - a cons-

ciência humana. 

Como meu grande amigo Rodney Douglas, 

da Universidade de Zurique, recentemente 

sugeriu, o cérebro funciona de fato como uma 

orquestra muito peculiar, na qual a música 

produzida pode, quase que instantaneamente, 

modificar a configuração dos instrumentos 

musicais e dos músicos e, nesse processo, 

compor uma melodia completamente inédita. 

Tudo isso sem a presença de nenhum maestro 

de batuta na mão! A ut
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 224, p. 60-65, set. 2011.




