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Lá vem dor de cabeça. É o que pensamos quando toma
mos uma decisão importante, como mudar para uma 
nova casa. Aliás, casa... ou apartamento? Em qual bairro? 
Com ou sem área de lazer? Processar todos esses cálcu
los parece um martírio para o cérebro. Mas nós temos 
um método bem bom para matar essa leva de trabalho, 
desenvolvido pelo córtex pré-frontal (a área do cérebro 
que fica logo atrás da testa e raciocina em cima dos nos
sos problemas). O sistema é simples: comparar tudo. 

Se estamos indecisos entre alugar ou comprar um 
imóvel, o cérebro compara todas as consequências das 
duas opções. Ele não quer saber se você está prestes a 
realizar o sonho da casa própria - vai analisar, dado a 
dado, se o negócio vai ser mais vantajoso. Como um 
contador olhando um balanço. 

Essa frieza toda é parte do papel que a razão tem nas es
colhas. Ela está olhando para o nosso futuro - quer garantir 
sucesso no longo prazo, mesmo que a escolha pareça me
nos prazerosa no presente. É o contraponto aos sentimen
tos irracionais, como emoções e instintos, que se preocu
pam com o resultado imediato das nossas escolhas. 

As primeiras decisões racionais do homem acontece
ram entre 200 e 100 mil anos atrás, se
gundo Vitor Haase, médico e professor 
de psicologia da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG). "Acontece
ram por causa da evolução social", diz 
Haase. Nessa época, o homem passou a 
fazer escolhas para preservar o clima de 
cooperação no bando. A primeira deci
são racional pode ter ocorrido quando 
um homem conteve o impulso de rou
bar a mulher de outro. Ou evitou agre
dir um companheiro. E assim começa
mos listas de prós e contras para tudo. 

A ciência passou a entender exata
mente como a razão opera graças a um 
grave acidente. Aconteceu em 1848, 
com o americano Phineas Gage, então 
com 25 anos. Gage trabalhava na cons
trução de estradas de ferro nos Estados 
Unidos, quando se descuidou ao prepa-

rar uma explosão. A pólvora foi acionada antes do tem
po e fez tudo ir aos ares - inclusive uma barra de ferro 
que atravessou o crânio de Gage. 

Ele sobreviveu, mas teve uma sequela esquisita: ficou 
excessivamente racional. Não demonstrava emoções e 
não tomava decisões que fugissem à simples lógica de 
uma soma matemática. Na época, seu caso não pôde ser 
explicado pelos médicos. Só na década de 80 o neuro
logista português António Damásio, hoje professor da 
Universidade do Sul da Califórnia, descobriu que o pro
blema de Gage era o mesmo de pacientes que haviam 
passado por cirurgia para a retirada de tumores no 
cérebro. Como "Elliot", cujo caso Damásio relata em 
O Erro de Descartes. "Não havia nunca sinal de seu 
próprio sofrimento", escreveu. " E u sofria mais quando 
ouvia as histórias de Elliot do que ele próprio." 

Como o trabalhador americano, os pacientes de 
Damásio escolhiam tudo com a razão. Passavam ho
ras debatendo o que era melhor para escrever: caneta 
azul ou caneta preta. Damásio descobriu que Gage e 
seus pacientes haviam perdido uma área do córtex 
pré-frontal que interpreta emoções primitivas, fun
damental para que o cérebro faça uma conferência 
entre nosso lado racional e nosso lado irracional. E 
que, sem sentimentos, escolhas banais ou complexas 
podem se tornar impossíveis. É o que você vê (ou será 
que já viu?) nas outras páginas desta reportagem. 
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Todo mundo tem uma espécie de vigilante dentro da 
cabeça. É o instinto. Atento à preservação do corpo, ele 
dispara impulsos que nos fazem proteger a vida, buscar 
alimentos, procurar parceiros, competir. Esse trabalho 
é basicamente responsabilidade de um sistema, que 
depende de duas áreas importantes do cérebro: amída-
la e ínsula. Junto com o resto do sistema, elas carregam 
impulsos como herança do homem de milhares de anos 
atrás, que competia por tudo na natureza. 

Os tempos mudaram, mas o estado permanente de 
alerta segue firme (até demais: tomamos susto quando 
nossa mãe entra no quarto de surpresa, por exemplo). 
E tem voz nas nossas decisões, mesmo quando estamos 
diante de escolhas aparentemente racionais. Essa é uma 
das grandes descobertas da ciência nas últimas décadas; 
o instinto influencia nossas escolhas constantemente, 
mesmo quando a gente não quer. 

Dirigir é um ato racional. Certo? Você segue a mão 
da rua, checa se tem algum carro ao lado antes de 
mudar de faixa, pensa no trajeto mais rápido. Mas 
isso quando tudo está nos conformes. Se um pedestre 
ameaça atravessar a rua sem olhar, é preciso reagir 
com rapidez: você freia, joga o carro para o lado, faz 
o que pode para impedir o atropelamento. Ainda que 
isso signifique bater no carro ao lado ou provocar um 
engavetamento. Na verdade, você nem tem tempo 
para ser racional. Só age, tentando se proteger e sal
var a vida do pedestre. 

Se você tivesse um controle remoto para pausar a 
vida, checaria se o pedestre estava mesmo atravessan
do a rua ou só procurando um táxi. Mas esse controle 
não existe. E de bate-pronto só o 
instinto oferece a agilidade de que 
precisamos. A amídala e a ínsula en
viam impulsos fortes que chamamos 
de sentimentos, às vezes até de pres
sentimentos, porque é como se nos 
ajudassem a farejar o perigo (como 
no caso do pedestre). Esses impulsos 
são então interpretados pelo córtex 
pré-frontal, parte racional do cére
bro. Percebemos que estamos com 
medo ou com fome, por exemplo. 

No dia a dia o instinto entra em cena em situações 
banais e cruciais. Se você está dirigindo na estrada e vê 
um posto, talvez fique com vontade de ir ao banheiro 
(é o instinto vendo a oportunidade de ajudar o corpo). 
Mas, se uma pessoa com jeito suspeito também entrar 
no posto, você dará meia-volta, confiando na sensa
ção que indica um assalto prestes a ocorrer. Em uma 
festa, se você está à procura de um par, os instintos 
também vão agir. Você carrega milhares de anos de 
evolução na arte de buscar o parceiro ideal, mesmo 
sem saber nada disso racionalmente. Cheiros, jeito 
de expressar, tudo é avaliado no seu cérebro sem que 
você perceba. Se uma boa combinação aparecer, o 
instinto vai lançar estímulos para a parte racional do 
cérebro. E você se sentirá atraído por alguém. 

"Sem o instinto, não conseguiríamos escolher as 
coisas mais básicas da vida", diz André Palmini, che
fe do Serviço de Neurologia do Hospital São Lucas da 
PUC do Rio Grande do Sul. Mas é importante lembrar 
que o instinto zela pela sua integridade no instante 
em que a escolha aparece. Ou seja: ajuda principal
mente nas decisões imediatas. Quando ele escolhe 
alguém em uma festa, não está dizendo que você 
deve se casar com ela - isso depende também das ou
tras engrenagens do cérebro, que você conhece ao 
longo desta reportagem. 
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Viver é aprender. Parece frase de livro de autoajuda, 
mas está aí uma verdade científica. Todas as expe
riências que acumulamos na vida são registradas e 
catalogadas por uma região do cérebro, o sistema de 
recompensas. Essa área se lembra de tudo o que nos 
deu prazer em algum momento da vida. E do que nos 
deu frustração. Esses dados ficam guardados porque 
podem ser extremamente úteis em certos momentos. 

Como quando um atacante se vê diante do goleiro e 
precisa chutar no lugar certo para fazer o gol. É me
lhor buscar o canto, num toque rasteiro, ou encobrir 
o goleiro? Ele não tem muito tempo para calcular a ve
locidade da bola, estudar a posição do goleiro, analisar 
a distância do gol. Não pode agir racionalmente - será 
guiado pela experiência. Em todas as jogadas parecidas 
vividas pelo jogador, o sistema de recompensas anotou 
o nível de prazer e de frustração de cada chute. Nos 
que foram bem-sucedidos, neurônios liberaram do-
pamina, uma substância ligada ao prazer, e associaram 
as jogadas com alegria. Agora, diante de um quadro 
parecido, os neurônios já sabem o que fazer: disparar 
dopamina antes do chute. É um aviso para o resto do 
cérebro que indica o caminho a ser seguido. E o joga
dor terá a certeza de que uma das jogadas parece mais 
acertada do que as outras. Antes que ele possa refletir, 
sua perna já terá disparado o chute. 

Não é que a gente lembre do que já fez no passado 
e decida racionalmente repetir nossos atos. Os neu
rônios que controlam as doses de dopamina acessam 
a nossa memória constantemente para orientar o cé
rebro sobre as alternativas. Você nem chega a 
lembrar de nada: tudo acontece rápido demais, 
só dá para sentir um bem-estar quando percebe 
que uma opção é melhor do que a outra. 

Em 1991, o britânico Michael Riley, operador 
de radar de um navio de guerra ancorado no Gol
fo Pérsico, viu um ponto verde na tela. Foi toma
do por um pânico inexplicável. Riley era respon
sável por monitorar o espaço aéreo ao redor da 
frota dos aliados envolvidos na Guerra do Golfo. 
Via pontos verdes todos os dias no monitor: eles 
representavam a posição dos caças aliados a ca
minho do porta-aviões. Mas aquele sinal verde 
específico era diferente. O militar só não sabia 

explicar por quê. Incapaz de determinar se aquele ponto 
era amigo ou inimigo, Riley teve 40 segundos para decidir 
se disparava. Ele disparou? 

Sim, disparou. E derrubou um míssil iraquiano que ru
mava para o porta-aviões. Tudo porque ele "sentiu" que 
precisava atirar. Na verdade, o cérebro do militar vinha 
registrando o comportamento daqueles pontos verdes que 
apareciam na tela todos os dias. No instante que viu o mís
sil, o cérebro de Riley comparou aquela experiência com 
outras do passado e percebeu que havia algo errado. Como 
voava baixo, o míssil foi detectado pelo radar num ponto 
mais avançado da tela. E apareceu 8 segundos depois dos 
pontos aliados. Se fosse um caça, teria surgido mais cedo. 

Nos segundos de angústia que viveu, Riley não tinha 
como voltar a imagem e comparar com outros pontos sur
gidos no passado. Mas o sistema de recompensas fez o tra
balho por ele - estranhou a ausência da sempre esperada 
dopamina naquela situação. E avisou o córtex cingulado 
anterior, uma região do cérebro responsável por alertar 
quando algo não vai bem. Foi assim que o medo tomou 
conta do corpo do operador de radar e ele percebeu que 
precisava agir. "Riley estava avaliando inconscientemente 
a altitude do ponto verde, ainda que não soubesse que es
tava fazendo isso", escreve o jornalista Jonah Lehrer em O 
Momento Decisivo, livro em que relata o caso. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Tomar uma decisão envolve uma disputa com 3 partici
pantes - dois deles (instinto e experiência) cuidam do 
seu presente, o outro (a razão) pensa no seu futuro. Por 
isso, diante de uma encruzilhada, o melhor é tentar or
ganizar essa briga. Antes de decidir se quer mesmo en
carar uma mudança radical na carreira, talvez você re
solva usar a razão. Ou não - talvez você esteja cansado 
da profissão que escolheu e prefira tentar um caminho 
novo. Tanto faz: em qualquer decisão, o importante é 
pensar se aquele problema merece uma consideração 
mais racional ou emotiva. E só aí começar a julgar as 
informações e os argumentos. Assim, o cérebro come
ça a movimentar as engrenagens sabendo qual delas 
interessa mais. E evita erros. 

Sim, porque até ser racional pode trazer arrependi
mentos. A razão compara tudo para encontrar a solução 
mais lógica, certo? Imagine um rapaz de olho nas garotas 
em um bar cheio de morenas. Só duas loiras, parecidas 
entre si, estão por lá. São grandes as chances de o rapaz 
se interessar por uma das loiras, porque é mais fácil para 
o cérebro compará-las do que comparar dezenas de mo-

renas. A loira menos atraente só serviu de isca: chamou 
a atenção do cérebro, louco por comparações, e fez o 
rapaz concluir que a melhor alternativa do bar era aque
la loira mais bonita. Sem que o rapaz tivesse reparado nas 
morenas, talvez mais interessantes. Nessa hora, o instin
to poderia ter ajudado mais. Afinal, escolher um par no 
bar pode mudar sua noite, mas não necessariamente seu 
futuro. E por que não confiar na experiência, que pode
ria disparar dopamina ao ver uma das morenas? 

As emoções, se usadas na hora errada, também podem 
fazer você tomar a pior decisão. Se alguém faz piada do 
seu cabelo naquele mesmo bar do exemplo de cima, ra
cionalmente o melhor seria ignorar. Mas a humilhação 
e a raiva às vezes falam mais alto - e você pode cometer 
um desatino como dar um soco ou jogar o drinque na cara 
do cidadão. Uma decisão que você, normalmente, não 
tomaria. A ciência já provou que isso acontece. 

Um estudo com jovens mostrou que a excitação sexual 
pode vencer a razão em alguns casos. Jovens excitados fi
cam 136% mais dispostos a se envolver em atividades se
xuais que eles próprios consideram estranhas ou imorais, 
como sexo com animais. E 25% ficam mais propensos a 
dispensar a camisinha. "Todos os participantes falharam 
em prever a influência da excitação nas suas preferências 
sexuais", diz Dan Ariely, professor de economia com
portamental no MIT, nos EUA, que conduziu o estudo 
que chegou a essas conclusões. "Até a mais brilhante e 
racional das pessoas, no calor da paixão, parece comple
tamente divorciada da pessoa que ela pensou que fosse." 

A solução é usar a razão antes desse ataque das emo
ções, como abandonar o bar quando a raiva começar a 
subir ou espalhar camisinhas pela casa antes de ir para a 
balada (o que deixa a alternativa racional bem visível). O 
mesmo vale para problemas mais corriqueiros - se quer 
aguentar a dieta, evite avistar doces quando tiver fome. 

Saber qual ferramenta você prefere usar para cada dile
ma ajuda o cérebro a se focar nas consequências esperadas 
com a decisão. Assim, a chance de arrependimento pode 
diminuir. De qualquer forma, nem sempre uma decisão 
certa é 100% racional ou 100% emocional, e sim uma 
combinação de razão, instinto e experiência. Ainda que a 
voz de uma delas fale mais alto, todas vão contribuir para 
as suas decisões. O importante é entender que podemos 
usar o melhor de todas essas alternativas. A boa notícia 
é que o sistema de recompensas vai anotar tudo se você 
se arrepender de alguma escolha. E lançar um alerta da 
próxima vez que você tentar cometer uma burrada. 
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Text Box
Fonte: Superinteressante, São Paulo, ano 24, n. 9, p. 58-67, set. 2011. 




