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complexidade do cérebro humano 
não depende apenas de seu enorme 
número de neurônios, mas também 
de uma imponente rede de conexões: 

verdadeiras autoestradas de fibras nervosas 
permitem associar entre elas áreas cerebrais 
distintas e, portanto, os diferentes aspectos 
de uma experiência, multiplicando as capaci
dades cognitivas e fazendo com que múltiplas 
funções nervosas sejam executadas concomi
tantemente. O corpo caloso é a maior estrutura 
conectiva maciça do cérebro: graças a mais de 
180 milhões de axônios - fibras neurais que, 
juntas, formam uma espécie de feixe -, os dois 
hemisférios trocam informações de modo que o 
direito não seja colocado à parte das atividades 
do hemisfério esquerdo, e vice-versa. 

O que ocorre se essa ponte de fibras falhar e 
os dois lados não trocarem mais informações? 
Há mais de meio século o neurocientista Roger 
Sperry examinou o comportamento de indivíduos 
cujo corpo caloso havia sido seccionado por 
motivos terapêuticos, em geral para reduzir a 

frequência e a gravidade de ataques epiléticos. 
Tratava-se, portanto, de pessoas com o "cérebro 
dividido", casos extremamente insólitos e até 
então inexplorados. 

Sperry questionou-se se uma pessoa em 
cuja cabeça coabitavam dois cérebros (ou 
melhor, dois hemisférios) autônomos com
portaria a presença de dois "eus" diferentes, 
duas consciências separadas. Para examinar as 
características do "cérebro dividido", usou um 
dispositivo experimental particular para enviar 
mensagens linguísticas escritas respectivamen
te ao hemisfério esquerdo (sede das estruturas 
nervosas da linguagem) e ao direito: como 
previsto, se as mensagens fossem enviadas ao 
hemisfério esquerdo, eram lidas e compreen
didas; mas se chegassem ao lado direito não 
seriam decodificadas porque a mensagem não 
podia atravessar o corpo caloso e confluir aos 
centros da linguagem. 

Qualquer experiência sensorial (tátil, do
lorosa, e assim por diante) circunscrita a um 
só hemisfério mostrava notáveis déficits nas 
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situações em que as duas mãos (cada uma 
comandada pelo hemisfério oposto) deviam 
coordenar-se para executar tarefas motoras. 
Além disso, as pessoas com o cérebro dividido 
(condição conhecida como síndrome de des
conexão) manifestavam déficits de cognição, 
emoção e de personalidade. 

Hoje, graças às técnicas de neuroimagem, 
que permitem evidenciar em vida as caracte
rísticas anatômicas do cérebro, descobriu-se 
que existem síndromes de desconexão que 
não são consequências de uma intervenção 
neurocirúrgica, mas provêm de causas gené
ticas ou anomalias do desenvolvimento fetal: 
essa condição, hoje conhecida como agenesia 
do corpo caloso, atinge cerca de um em 4 mil 
recém-nascidos. Muitas vezes é associada a 
outras anomalias cerebrais, mas em algumas 
situações o déficit limita-se ao corpo caloso, 
que pode ser totalmente ausente, como nos 
casos de secção cirúrgica estudados por Sperry. 

Qual é o comportamento das pessoas que 
sofrem uma total falta de conexões entre os dois 

hemisférios? Diferentemente do que observou 
Sperry nas pessoas operadas em idade adulta, 
os indivíduos acometidos por esse déficit 
desde o nascimento apresentam problemas 
linguísticos bastante relevantes: além da difi
culdade do uso da sintaxe e da compreensão 
do significado, a falta de cooperação entre os 
dois hemisférios se traduz em uma linguagem 
sem entonações emotivas (o hemisfério direito 
geralmente é responsável por essa caracterís
tica da fala). Essas pessoas são muitas vezes 
também insensíveis ao humor, demonstram 
pouca empatia e têm problemas cognitivos. 

Vários aspectos da agenesia do corpo ca
loso lembram o autismo, a ponto de diversos 
grupos de pesquisa avaliarem a possibilidade 
de genes semelhantes estarem implicados 
nos dois quadros. Em termos mais gerais, o 
estudo das síndromes de desconexão indica 
como pequenas ou grandes alterações no 
desenvolvimento da trama nervosa podem 
se traduzir em profundas modificações das 
funções cognitivas e emotivas. 
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Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 236, p. 56-57, set. 2012.




