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No outro extremo, o elefante, com cérebro 5 milhões de ve
zes maior, sofre as deficiências de um espaçoso império meso
potâmia). Os sinais demoram mais de 100 vezes para fazer o 
percurso entre lados opostos do cérebro - e também do cérebro 
até as patas, forçando o animal a confiar menos em seus refle
xos, a se mover mais devagar e desperdiçar preciosos recursos 
cerebrais ao planejar cada passo. 

Nós humanos podemos não ocupar os extremos das dimen
sões de elefantes e abelhas, mas o fato é que as leis da física 
também impõem fortes restrições às nossas faculdades men
tais. Antropólogos vêm especulando sobre obstáculos anatômi
cos para a expansão do cérebro como: se um cérebro maior po
deria se ajustar ao canal de nascimento natural de um ser hu
mano. Se assumirmos que a evolução pode resolver o problema 
do canal de nascimento, somos levados ao limite extremo de 
questões ainda mais profundas. 

Alguém poderia pensar, por exemplo, que os processos evoluti
vos poderiam aumentar o número de neurônios de nosso cérebro 
ou incrementar a taxa com que esses neurônios se interconectam e 
que essas mudanças nos tornariam mais inteligentes. Mas várias 
tendências recentes de pesquisa, se tomadas em conjunto e segui
das até suas conclusões lógicas, parecem sugerir que esses refina
mentos logo atingiriam seus limites físicos. Esses limites estão re
lacionados à natureza dos neurônios e às mudanças químicas esta
tisticamente ruidosas que utilizam para se comunicar. "Informa
ção, ruído e energia estão intimamente ligados", observa Simon 
Laughlin, neurocientista teórico da University of Cambridge. "Essa 
conexão existe no nível termodinâmico." 

As leis da termodinâmica impõem um limite à inteligência 
baseada em neurônios, que se aplique universalmente a aves, 
primatas, toninhas ou louva-deuses? Essa questão aparente
mente nunca foi discutida em termos tão abrangentes, mas os 
cientistas entrevistados para este artigo quase sempre concor
dam que merece atenção. "É um ponto muito interessante", ava
lia Vijay Balasubramanian, físico que estuda codificação de in
formação neural na University of Pennsylvania. "Até onde sei, 
isso nunca foi discutido, nem na ficção científica." 

Inteligência é com certeza uma palavra de peso considerá
vel: é difícil medir e até definir. No entanto, parece justo afir
mar que não há dúvida de que os seres humanos são os ani
mais mais inteligentes do planeta. Mas enquanto nosso cére
bro evoluiu, será que se aproximou de um limite opressivo na 
sua capacidade de processar informação? Haveria algum l i m i 
te físico para a evolução de inteligência baseada em neurônios 
- não apenas para os seres humanos, mas para todas as for
mas de vida conhecidas? 

A forma intuitivamente mais óbvia de o cérebro se tornar 
mais poderoso é crescer e aumentar de tamanho. De fato, a co
nexão possível entre tamanho do cérebro e inteligência tem fas
cinado cientistas. Biólogos passaram a maior parte do século 19 
e início do anterior explorando temas universais da vida: leis 
matemáticas relacinadas à massa corporal e em particular à 
massa cerebral, encontradas no reino animal. Uma vantagem 
do tamanho é que um cérebro maior pode conter mais neurô
nios, permitindo que ele cresça também em complexidade. Mas 
os cientistas já sabiam havia muito tempo que apenas as d i 
mensões do cérebro não determinam a inteligência: a vaca tem 
cérebro 100 vezes maior que o do camundongo, mas não é nem 
um pouco mais esperta. Ao contrário, o cérebro parece se ex
pandir com o tamanho do corpo para desempenhar mais fun
ções triviais: corpos maiores podem, por exemplo, atribuir uma 
carga maior a tarefas simples não relacionadas com a inteligên
cia, como monitorar mais nervos táteis, processar sinais de reti
nas maiores e controlar mais fibras musculares. 

Eugene Dubois, anatomista holandês que descobriu o crânio 
do Homo erectas em Java, em 1892, tentava encontrar uma for
ma de avaliar a inteligência de animais com base no tamanho 
de crânios fósseis. Por isso dedicou-se a definir uma relação ma
temática precisa entre as dimensões do cérebro e o tamanho do 
corpo dos animais - pressupondo que animais com cérebro 
desproporcionalmente maior deveriam ser mais inteligentes. 

Os sucessores de Dubois descobriram que o cérebro de ma
míferos se expandia mais lentamente que o corpo, segundo 
uma potência de cerca de 75% do peso do corpo. Assim, um ra-
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to-almiscarado, cujo corpo é 16 vezes maior que um 
camundongo, tem um cérebro oito vezes maior. 
Dessa percepção surgiu a ferramenta que Dubois 
estava procurando: o quociente de encefalização, 
que compara a massa do cérebro de uma espécie à 
sua provável massa corporal. Em outras palavras, o 
coeficiente indica até que ponto uma espécie se 
desvia da lei de potência de 75%. Para os seres hu
manos o quociente é de 7,5 (nosso cérebro é 7,5 ve
zes maior que essa relação prevê). Golfinhos-flíper 
(Tursiops truncatus) têm quociente de 5,3; maca
cos por volta de 4,8; e vacas - não se surpreenda -
vergonhoso 0,5 (ver quadro à direita). Em resumo, 
a inteligência pode depender da quantidade de re
servas neurais que sobram depois de tarefas menos 
nobres, como lembrar-se de sensações da pele. Em 
síntese: a inteligência aparentemente depende do 
tamanho do cérebro. 

Ao se expandir em mamíferos e aves, o cérebro 
provavelmente se beneficiou com as economias de 
escala. O maior número de trajetos neurais, por 
exemplo, que qualquer sinal entre neurônios pode 
percorrer indica que cada sinal transporta implici
tamente mais informação, implicando que neurô
nios em cérebros maiores podem escapar disparan
do menos vezes por segundo. Enquanto isso, outra 
tendência concorrente pode ser viável. "É bem pro
vável que exista uma lei de retornos decrescentes 
que permite aumentar a inteligência indefinida
mente pela adição de novas células cerebrais", con
sidera Balasubramanian. Tamanho implica encar
gos e o mais óbvio deles é consumo de energia adi
cional. Nos seres humanos o cérebro já é a parte 
que mais consome energia de nosso corpo: com 
apenas 2% de nosso peso corporal, esse pequeno 
verme voraz consome até 20% das calorias que gas
tamos em repouso. Em recém-nascidos, representa 
espantosos 65%. 

SEM PERDER O CONTATO 
Boa parte dos encargos energéticos do cérebro de
corre das redes de comunicação do órgão: no cór
tex humano, as comunicações representam 80% do consumo 
de energia. Mas parece que à medida que o tamanho aumenta a 
conectividade neural também se torna mais desafiadora por ra
zões estruturais sutis. Na verdade, quando biólogos ainda esta
vam coletando dados de massa cerebral no início e meados do 
século 20, eles tiveram de enfrentar um desafio ainda mais sur
preendente: definir os "princípios do projeto" dos cérebros e co
mo são mantidos em cérebros de diferentes tamanhos. 

Um neurônio típico tem uma cauda alongada chamada axônio. 
Na extremidade das pontas ramificadas formam-se as sinapses, 
ou pontos de contato com outras células. Os axônios, como fios de 
telégrafo, colocam em contato diferentes partes do cérebro ou po
dem juntar-se formando feixes de nervos que se estendem do siste
ma nervoso central até as diferentes partes do corpo. 

Em seus esforços pioneiros os biólogos mediram o diâme
tro de axônios no microscópio e calcularam o tamanho e den
sidade das células nervosas e o número de sinapses por célula. 

Examinaram centenas, até milhares de células por cérebro de 
dezenas de espécies. Ansiosos por melhorar as curvas de cor
relação estendendo-as para animais cada vez maiores encon
traram uma forma de extrair cérebros intactos de carcaças de 
baleias. O processo que demorava cinco horas, meticulosa
mente descrito pelo biólogo Gustav Adolf Guldberg nos anos 
1880, envolvia o uso de uma serra vaivém, um machado, uma 
talhadeira e muito esforço para abrir a parte superior do crâ
nio como uma grande lata de ervilha. 

Esses estudos revelaram que à medida que o cérebro au
menta, de espécie para espécie, ocorrem mudanças sutis, mas 
provavelmente insustentáveis. Primeiro, o tamanho médio das 
células nervosas aumenta. Esse fenômeno permite que os neu
rônios se conectem mais e mais entre si, enquanto o número to
tal deles cresce. Mas ao serem acondicionadas no córtex cere
bral, células maiores apresentam densidade menor, e a distân
cia entre as células aumenta, assim como o comprimento dos 
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axônios necessários para conectá-las. Mas como axônios mais 
longos implicam tempo maior para os sinais percorrerem a dis
tância entre as células, esses filamentos precisam tornar-se 
mais grossos para manter a velocidade (axônios mais espessos 
transportam sinais mais rapidamente). 

Pesquisadores descobriram também que à medida que os cé
rebros foram aumentando de tamanho nas espécies foram se 
dividindo em um número cada vez maior de áreas diferencia
das. É possível observar essas áreas no microscópio se o tecido 
cerebral for tingido: pedaços do córtex assumem colorações di
ferentes. Essas áreas geralmente correspondem a funções espe
cializadas, como compreensão da fala ou 
reconhecimento de rostos. E à medida que 
o cérebro aumenta, a especialização se des
dobra em outra dimensão: áreas equivalen
tes nos hemisférios esquerdo e direito são 
responsáveis por funções específicas como 
raciocínio espacial versus verbal. 

Durante décadas essa divisão do cérebro 
em mais cubículos de trabalho foi interpre
tada como sinal de inteligência. Mas segun
do Mark Changizi, neurobiólogo teórico 
dos Laboratórios 2AI, em Boise, Idaho, nos 
Estados Unidos, ela também pode refletir 
uma realidade mais material: a especializa
ção compensa o problema da conectividade 
que surge à medida que o cérebro se torna 
maior. Ao passar do cérebro de um camun
dongo para o de uma vaca com 100 vezes 
mais neurônios, é impossível que essas estruturas tenham se ex
pandido suficientemente rápido para permanecer tão bem co
nectadas. O cérebro resolve esse problema isolando neurônios 
quase funcionais em módulos altamente interconectados, com 
poucas conexões de longa distância entre os módulos. A espe
cialização entre os hemisférios esquerdo e direito soluciona um 
problema similar: reduz a quantidade de informação que preci
sa fluir entre os hemisférios, o que minimiza o número de axô
nios compridos inter-hemisférios que o cérebro deve manter. 
"Todas essas coisas aparentemente complexas sobre cérebros 
grandes são apenas malabarismos que o cérebro precisa reali
zar para resolver o problema da conectividade à medida que 
cresce", argumenta Changizi. "Mas não nos diz que o cérebro é 
mais inteligente." 

Jan Karbowski, neurocientista computacional da Academia 
Polonesa de Ciências de Varsóvia, concorda. "De alguma forma o 
cérebro precisa otimizar vários parâmetros ao mesmo tempo e é 
necessário haver compensações", considera. "Para melhorar uma 
coisa, prejudicamos outra." O que acontece, por exemplo, se ex
pandirmos o corpo caloso (o feixe de axônios que conecta os he
misférios esquerdo e direito) suficientemente rápido para man
ter conectividade constante enquanto o cérebro se expande? E se 
esses axônios foram espessados a ponto de o atraso no trânsito de 
sinais entre os hemisférios não aumentar enquanto o cérebro au
menta? Os resultados não seriam nada agradáveis. O corpo calo
so se expandiria - separando os hemisférios - tão rápido que 
qualquer melhora de desempenho seria neutralizada. 

Essas compensações foram bem explicadas por experimen
tos que mostraram a relação entre largura do axônio e velocida
de de transmissão. No final, observa Karbowski, os neurônios 

aumentaram enquanto o cérebro se expandiu, mas não tão rá
pido para permanecer bem conectados. E os axônios ficaram 
mais espessos à medida que o cérebro cresceu, mas não tão rá
pidos para compensar os atrasos maiores de condução. 

P R I V I L É G I O D O S PRIMATAS 
Nesse cenário, é mais fácil entender por que a vaca não é mais 
inteligente, com cérebro do tamanho de uma laranja-baía, que 
um camundongo, com cérebro do tamanho de um caroço de 
azeitona. A evolução conquistou resultados relacionados aos 
blocos de construção do cérebro. Quando Jon H. Kaas, neuro

cientista da Vanderbilt University, e seus co
legas compararam a morfologia das células 
cerebrais de uma vasta gama de primatas 
em 2007, encontraram por acaso um fato 
que mudou as regras do jogo - que talvez te
nha garantido aos humanos vantagem 
evolucionária. 

Kaas descobriu que, ao contrário da 
maioria dos mamíferos, os neurônios corti-
cais de primatas cresceram muito pouco à 
medida que o cérebro se expandiu. Alguns 
neurônios aumentavam de tamanho, e 
eram esses raros neurônios os responsáveis 
por manter as coisas bem conectadas. Mas a 
maioria não crescia; por isso, à medida que 
o cérebro de primatas se expandia, de espé
cie para espécie, seus neurônios ainda eram 
acondicionados quase com a mesma densi

dade. Por isso, do sagui ao macaco-da-noite - com o dobro da 
massa cerebral - o número de neurônios também dobra. Em ro
edores, para essa mesma relação, o número de neurônios au
menta apenas 60%. A diferença tem consequências enormes. 

Nos seres humanos 100 bilhões de neurônios estão acondicio
nados em 1,5 kg de cérebro. Para atingir esse número de neurô
nios um roedor que seguiu a escala de tamanho de neurônios da 
sua espécie teria de carregar agora um cérebro de 45 quilogra
mas. E toda a matéria cerebral teria uma fome insaciável. "Essa 
pode ser uma das razões pelas quais roedores maiores não pare
cem ser mais espertos que os pequenos", argumenta Kaas. 

Ter neurônios menores e mais densamente acondicionados 
não parece produzir impacto real na inteligência. Em 2005 os 
neurobiólogos Gerhard Roth e Ursula Dicke, ambos da Univer
sidade de Bremen, na Alemanha, revisaram vários caracteres 
relacionados à inteligência das espécies de uma forma mais efi
ciente que o coeficiente de encefalização. "A única correlação 
forte com inteligência", afirma Roth, "está no número de neurô
nios do córtex, acrescido da velocidade de atividade neural", 
que diminui com a distância entre os neurônios e aumenta com 
o grau de mielinização dos neurônios. A mielina é um isolante 
gorduroso que acelera a transmissão de sinais dos axônios. 

Se Roth estiver certo, então os neurônios menores dos pri
matas têm um duplo efeito: primeiro, permitem maior aumen
to no número de células corticais à medida que o cérebro cres
ce; e, segundo, possibilitam comunicação mais rápida, porque 
as células estão mais densamente acondicionadas. Elefantes e 
baleias são razoavelmente inteligentes, mas seus neurônios e 
cérebro maior levam a ineficiências. "A densidade de acondicio
namento dos neurônios é muito mais baixa", observa Roth, "o 
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que significa que a distância entre os neurônios é maior e a ve
locidade dos impulsos nervosos muito mais baixa." 

Mais recentemente, neurocientistas observaram padrão simi
lar de variações entre humanos: pessoas com linhas de comuni
cação mais rápida entre áreas do cérebro parecem ser mais inteli
gentes. Um estudo conduzido por Martijn R van den Heuvel, do 
Centro Médico Universitário de Utrecht, na Holanda, utilizou 
imageamento por ressonância magnética funcional (fMRI) para 
medir como áreas diferentes do cérebro se comunicam, isto é, se 
elas se comunicam por meio de um grande ou pequeno número 
de áreas intermediárias. Van den Heuvel descobriu que trajetos 
mais curtos entre áreas do cérebro estão correlacionados com QI 
mais alto. Edward Bullmore, neurocientista especialista em ima
gens da University of Cambridge, e seus colaboradores obtiveram 
resultados similares no mesmo ano utilizando abordagem dife
rente. Eles compararam a memória de trabalho (capacidade de 
memorizar imediatamente vários números) de 29 pessoas saudá
veis. Empregaram então magnetoencefalografias do crânio dos 
participantes para estimar a velocidade do fluxo da comunicação 
entre áreas do cérebro. Pessoas com comunicação mais direta e 
rápida apresentam melhor memória de trabalho. 

Essa percepção foi momentânea. Sabemos que à medida que 
o cérebro cresce, ele economiza espaço e energia limitando o 
número de conexões diretas entre as regiões. O cérebro huma
no, apesar do tamanho, tem relativamente poucas dessas cone
xões de longa distância. Mas Bullmore e Van den I leuvel mos
traram que essas raras conexões contínuas têm influência des
proporcional nos mais inteligentes: cérebros que economizam 
recursos limitando essas conexões apresentam desempenho vi
sivelmente pior. "Você paga um preço pela inteligência", conclui 
Bullmore, "e o preço é não minimizar as conexões." 

P R O J E T O D A I N T E L I G Ê N C I A 
Se a comunicação entre neurônios e áreas do cérebro for real
mente um gargalo que limita a inteligência, então neurônios 
evoluídos, que são ainda menores (e mais próximos, com comu
nicação mais rápida), devem produzir cérebros mais inteligen
tes. Da mesma forma, os cérebros devem se tornar mais eficien
tes pela evolução de axônios que podem transportar sinais mais 
rapidamente por distâncias mais longas sem se tornar mais es
pessos. Mas alguma coisa impede animais de encolher neurô
nios e axônios além de certo ponto. Uma das razões para isso 
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podem ser proteínas que neurônios utilizam para gerar pulsos 
elétricos, chamados de canais iônicos. 

Canais iônicos são válvulas minúsculas que abrem e fecham 
por meio de mudanças no desdobramento molecular. Ao abrir, 
permitem que íons de sódio, potássio e cálcio atravessem as 
membranas celulares, produzindo os sinais elétricos com que 
os neurônios se comunicam. Mas, minúsculos, os canais iônicos 
podem abrir ou fechar devido a simples vibrações térmicas. Um 

experimento biológico simples explica essa deficiência. Isole 
um único canal iônico da superfície de uma célula nervosa 
usando um tubo de vidro microscópico (praticamente o mesmo 
que colocar uma xícara sobre uma única formiga na calçada). 
Então ajuste a tensão do canal iônico - uma manobra que faz 
com que ele abra ou feche. O canal iônico não liga e desliga com 
a mesma confiabilidade que o interruptor de luz da cozinha. Ao 
contrário, ele oscila ligando e desligando aleatoriamente. Às ve-
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zes não abre; outras vezes abre quando não deveria. Alterar a 
tensão significa alterar a probabilidade de que ele abra, 

Esse comportamento soa como uma terrível falha do proje
to evolutivo - mas, na verdade, é um compromisso. "Se você 
deixar a mola no canal muito frouxa, o ruído continua a fazê-
-la oscilar", comenta Laughlin. "Se você deixar a mola no canal 
muito tensa, o ruído diminui, mas agora é mais difícil comutá-
-la", o que força os neurônios a gastar mais energia para con
trolar o canal iônico. Em outras palavras, os neurônios econo
mizam energia usando canais iônicos que são disparados com 
a mais leve pressão (como de um fio de cabelo), mas existe um 
efeito colateral: os canais podem abrir ou fechar acidental
mente. A compensação significa que canais iônicos são confiá
veis somente se você usar um grande número deles para "deci
dir" se um neurônio gerará um impulso ou não. Mas decidir 
pode tornar-se problemático em neurônios miniaturizados. 
"Ao reduzir o tamanho dos neurônios o número de canais dis
poníveis para transportar o sinal também é reduzido", diz Lau
ghlin, o que aumenta o ruído. 

Em dois trabalhos publicados em 2005 e 2007, Laughlin e 
seus colaboradores verificaram se a inclusão de canais iôni
cos suficientes limita o tamanho mínimo a que os axônios 
podem chegar. Os resultados foram surpreendentes. "Quan
do os axônios chegam perto de 150 a 200 nanometros de diâ
metro, tornam-se incrivelmente ruidosos", observa Laughlin. 
Nessas dimensões, os axônios contêm tão poucos canais iôni
cos que a abertura acidental de um único canal pode estimu
lar o axônio a disparar um sinal mesmo que o neurônio não 
tenha essa intenção (ver quadro napág. 75). Os menores axô
nios do cérebro provavelmente já emitiram cerca de seis des
ses pulsos (soluços) por segundo, acidentalmente. Se forem 
encolhidos um pouco mais, deverão "soluçar" mais de 100 
vezes por segundo. "Neurônios da matéria cinzenta cortical 
trabalham com axônios que estão muito perto do limite físi
co", explica Laughlin. 

Esse compromisso essencial entre informação, energia e 
ruído não é exclusivo da biologia. Ele se aplica a tudo desde 
comunicação por fibra óptica até radioamadores e chips de 
computadores. Os transistores atuam como porteiros de si
nais elétricos, exatamente como os canais iônicos. Durante 
cinco décadas os engenheiros miniaturizaram transistores, 
abarrotando os chips com cada vez mais transistores para pro
duzir computadores sempre mais rápidos. Nos chips mais mo
dernos, os transistores têm 22 nanometros. Com dimensões 
tão diminutas, é um enorme desafio "dopar" o silício unifor
memente (adicionar pequenas quantidades de outros elemen
tos para ajustar as propriedades do semicondutor). Quando 
chegarem a 10 nanometros, os transistores serão tão pequenos 
que a presença ou ausência aleatória de um único átomo de 
boro poderá alterar seu comportamento. 

Os engenheiros devem tirar partido das limitações dos 
transistores atuais: voltar às pranchetas e redesenhar chips 
que utilizem tecnologias novas. Mas a evolução não pode co
meçar do zero: ela precisa funcionar dentro do planejado e 
com os mesmos componentes que sempre existiram por 
meio bilhão de anos, argumenta Heinrich Reichert, neurobi-
ólogo desenvolvimentista da Universidade de Basileia, na 
Suíça - é como construir um navio de guerra com partes mo
dificadas de um avião. 

Além disso, há outra razão para duvidar que um grande 
empurrão evolucionário possa levar a cérebros mais inteligen
tes. A biologia pode ter tido uma ampla gama de opções quan
do os neurônios começaram a evoluir, mas 600 milhões de 
anos depois uma coisa peculiar aconteceu. Os cérebros da abe
lha, do polvo, do corvo e de mamíferos inteligentes, destaca 
Roth, à primeira vista não são nada parecidos. Mas se você ob
servar os circuitos em que se baseiam tarefas como visão, olfa-
to, navegação e memória episódica de sequências de eventos, 
"todos eles têm a mesma organização básica". Essa convergên
cia evolucionária quase sempre sugere que certa solução ana
tômica ou fisiológica atingiu a maturidade, e deve ter sobrado 
pouco espaço para melhorias. 

Talvez então a vida tenha chegado a um modelo neural ideal. 
Esse modelo é expresso por uma coreografia passo a passo onde 
as células no embrião interagem por meio de moléculas sinali
zadoras e contatos físicos e é evolutivamente fortalecido. 

AS ABELHAS FAZEM ISSO 
Os seres humanos atingiram os limites físicos da complexidade 
do cérebro com os blocos de construção disponíveis? Laughlin 
duvida que haja qualquer limite nas funções cerebrais como a 
velocidade da luz que restringe a física. "É mais provável que 
você tenha apenas uma lei de retornos decrescentes", comenta 
ele. Nosso cérebro pode conter apenas um certo número de 
neurônios; nossos neurônios podem estabelecer um certo nú
mero de conexões entre si; e essas conexões só podem transpor
tar determinado número de impulsos elétricos por segundo. 
Além disso, se nosso corpo e cérebro se tornarem muito maio
res, haverá custos em termos de consumo de energia, dissipa
ção de calor e do tempo de que os impulsos neurais precisam 
para se deslocar de uma parte do cérebro para outra. 

A mente humana, no entanto, poderá encontrar formas 
melhores de se expandir sem a necessidade de evolução bioló
gica adicional. Afinal, as abelhas e outros insetos sociais fazem 
isso: agindo em sintonia formam uma entidade coletiva que é 
mais inteligente que a soma das partes. Por meio de interações 
sociais, nós também aprendemos a partilhar nossa inteligên
cia com os outros. 

E não podemos nos esquecer da tecnologia. Durante milê
nios a escrita permitiu que armazenássemos informação fora 
do corpo, além da capacidade de memorização do cérebro. 
Alguém poderia argumentar que a internet é a consequência 
extrema dessa tendência em direção à expansão da inteligên
cia externa ao corpo. Em certo sentido, poderia ser verdade. 
Como afirmam alguns, a internet nos estupidifica: a inteli
gência humana coletiva - cultura e computadores - pode, de 
fato. ter reduzido o ímpeto para a evolução de inteligências 
pessoais mais brilhantes. 
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Text Box
Fonte: Scientific American Brasil Edição Especial Máquina Humana, n. 49, p. 70-77,  2012.




