
Por Rémy Lestienne 

Em meados do século 19 o naturalista britânico Charles Darwin introduziu 
no universo científico um elemento ao mesmo tempo fundamental e 
profundamente controverso: o acaso. Esse agente imprevisível, que às 
vezes nos lembra a força do imponderável, revelou-se atuante em todos os 

domínios da natureza. O cérebro humano, em toda sua complexidade, não escapa 
dessa regra. A evolução animal que conduziu seu desenvolvimento e os acasos que 
levaram à constituição do meio ambiente da forma como o conhecemos formatam 
nosso cérebro individualmente. Nesse órgão tão sofisticado aspectos inatos e ad
quiridos se entrelaçam, mas o que poucos sabem é que o resultado dessa equação 
se deve bem mais à "sorte" do que gostaríamos de admitir. 

Na tentativa de desvencilharmos aquilo que, de maneira intrincada, se refere 
ao inato e ao adquirido, rapidamente notamos que a imperfeição no controle 
genético cresce proporcionalmente à complexidade. Isso é particularmente ver
dadeiro quando se trata do desenvolvimento do cérebro humano - certamente 
o mais sofisticado de todos os órgãos -, que manifesta grande plasticidade até 
tardiamente na vida. Apesar desse fato, o sistema cerebral, diferentemente de 
uma máquina ou computador, funciona com flexibilidade. 
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O sistema nervoso central é composto de células, os 
neurônios. No decorrer de sua formação, tal como árvores, 
eles desenvolvem prolongamentos, os dendritos (raízes) e 
projetam um axônio (o tronco) encarregado de transmitir 
os impulsos nervosos que criam. 

Alcançando a vizinhança das células-alvo, o axônio frequen
temente se ramifica. De um neurônio a outro, a informação é 
transmitida por meio de junções denominadas sinapses. As 
fibras terminais dos axônios levam frequentemente uma fileira 
de pontos sinapses, chamados de "passagens" ou fendas si
nápticas, que se prolongam até o final desse trajeto. No entanto, 
os neurônios do sistema nervoso central não obedecem a um 
tipo único: existe grande variedade de formas e os neurônios 
de um grupo funcional particular se diferenciam também pelo 
tipo de neurotransmissorquímicoqueos "botões" das sinapses 
liberam quando atravessados por um impulso nervoso. 

Como a construção do sistema nervoso central poderia 

ser ditada pelo programa genético? Sabemos que o genoma 
humano contém cerca de 3 bilhões de "letras" (nucleotídeos) 
e estima-se em menos de 30 mil o número de genes realmente 
expressos (traduzidos em proteínas) no decorrer da formação 
de um organismo adulto. Esse número é insuficiente para dar 
conta de todos os detalhes do plano de organização do sistema 
nervoso. Ele contém, sozinho, algo em torno de 100 bilhões de 
neurônios conectados entre si. Não raro uma dessas células re
cebe informações provenientes de milhares de outras similares. 
Estima-se em mais de 100 mil bilhões o número de contatos 
de sinapses entre neurônios no sistema nervoso central. É, 
portanto, estritamente impossível que os cabos transmissores 
de um determinado sistema dependam de um plano detalhado, 
inscrito no patrimônio genético de um indivíduo, como num 
feixe de esquemas de montagem de um televisor. 

Parece, portanto, que a natureza não utiliza de um plano. 
Apesar de algum progresso alcançado nestes últimos anos para 
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explicar como os axônios são pilotados pelas subs
tâncias químicas, os detalhes desses processos 
permanecem ainda grandemente desconhecidos. 
Não sabemos quais mecanismos a natureza 
utiliza para reproduzir os mesmos núcleos de co
municação e os cabos transmissores equivalentes 
de um indivíduo a outro: a embriologia do sistema 
nervoso central é ainda objeto de ativas pesquisas. 

O biólogo americano Gerald Edelman, ganha
dor do Nobel de 1972, enfatizou a importância 
das proteínas de superfície que reconhecem as 
células vizinhas e determinam, a partir de um 
conjunto de neurônios embrionários indiferen
ciados, "repertórios" de centros nervosos onde 
os neurônios adquirem grande homogeneidade, 
salientando suas diferenças com os neurônios 
dos outros centros nervosos. 

No momento do nascimento, o cérebro 
humano atinge os dois terços do tamanho que 
terá quando adulto. As áreas corticais e sua es
pecialização já estão no lugar. Mas a formação 
das conexões entre as sinapses, essenciais ao 
seu funcionamento preciso, está longe de ser 
completa. A proliferação dos apêndices neuronais 
e a formação dos contatos entre as sinapses na 
criança são visíveis sobre os cortes de tecido cere
bral em diferentes idades (veja imagem na pág. 9). 

Se a indução, a construção e a maturação 
das sinapses são muito ativas durante as fases 
precoces do desenvolvimento pós-natal, elas 
persistem até tarde na vida, mesmo quando o 

cérebro atingiu sua maturidade. No decorrer 
dessa longa história, a atividade dos neurônios 
desempenha papel essencial. Mesmo se ela não 
é absolutamente requisitada para a formação das 
sinapses ao longo do desenvolvimento, parece 
estar implicada, em particular, na eliminação e 
na estabilização dessas estruturas no decorrer 
da construção e da consolidação dos circuitos 
neuronais referentes às diversas funções. 

No embrião dentro do útero, desde que os 
contatos das sinapses se estabelecem ao longo 
das vias visuais o sistema visual se põe a funcio
nar. Mesmo na obscuridade uterina e na ausência 
de estímulos externos, ele é percorrido em inter
valos mais ou menos regulares por descargas 
elétricas. A neurofisiologista americana Carla 
Shatz demonstrou que, se inibirmos a ativida
de espontânea das vias visuais no embrião no 
útero com substâncias químicas, vias nervosas 
anormais frequentemente se desenvolverão, em 
vez das vias normais. O adulto pode até ficar 
definitivamente cego e o mesmo acontece em 
relação aos demais sistemas sensoriais. 

No animal jovem, os contatos das sinapses 
estabelecidos no decorrer da embriogênese são 
superabundantes, e a maioria está condenada a de
saparecer. O esboço se aperfeiçoa sob a influência 
de mecanismos de eliminação. No gato, o número 
de fibras de axônios do nervo óptico passa de 430 
mil, aproximadamente, no 50° dia da gestação, para 
algo em torno de 160 mil no nascimento. Desse 
modo, o processo degenerativo das conexões 
inúteis no sistema visual se inicia antes mesmo 
que esse sistema comece a servir para ver. Mas 
o nascimento não define o fim do período crítico. 
Com o macaco, o número de contatos sinápticos 
(por mm 3 de córtex) passa, em média, de aproxi
madamente 800 milhões na primeira infância para 
300 milhões ou 400 milhões na puberdade. 

No fim dos sucessivos períodos críticos, o 
"projeto geral" do sistema nervoso, com sua 
hierarquia de centros, é definitivamente esta
belecido. Ele deixa uma grande variabilidade 
individual. É certo, por exemplo, que apesar 
da profunda semelhança física dos gêmeos 
univitelinos, os minuciosos detalhes do seu 
sistema nervoso central não se assemelham. 
De fato, esses cérebros diferem muito, não 
somente pelas suas conexões neuronais, mas 
até pelo aspecto geral de suas circunvoluções. 

O exame microscópico de uma pequena 
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região de um tecido nervoso, sem o uso de um 
corante específico, permite que o observador 
mergulhe numa perplexidade próxima ao de
sespero: como se orientar nesse emaranhado 
de fibras, corpos celulares, bainhas, contatos de 
fibra a fibra, de fibra a corpo celular, de contato 
em contato, enredados sem qualquer ordem apa
rente? (veja figuras na pág. 10) É preciso, eviden
temente, renunciar à ideia de que a informação 
circula nas vias nervosas da mesma maneira que 
uma mensagem flui numa rede de linhas tele
gráficas. Os centros nervosos são compostos de 
conjuntos ou grupos de neurônios relativamente 
homogêneos, equivalentes e intercambiáveis, 
que podem receber paralelamente a informação 
a ser transmitida. Estamos na presença não de 
linhas de transmissão de informação, mas de 
emaranhados de uma incrível complexidade. 

A imagem parece apropriada, levando em 
conta que um conjunto de neurônios - embora 
intermutável - não recebe, simultaneamente, o 
mesmo tipo de informação. Parece, ao contrário, 
que assume a cada vez, e por curtos períodos, 
papel tão preciso quanto efêmero. 

Essa complexidade é ainda realçada pela diver
sidade da natureza dos contatos das sinapses que 
uma determinada célula recebe: certos contatos de 
sinapses são estimuladores, enquanto outros são 
inibidores. Alguns pedem ajuda ao intermediário 
químico do ácido glutâmico, outros, da noradrena-
lina, da dopamina, da acetilcolina, da seretonina, 

do ácido aminobutírico ou de outras moléculas 
químicas (há mais de duas dezenas delas). Cada 
neurotransmissortem características próprias: age 
sobre receptores diferentes da célula, com tempos 
de resposta e de eliminação particulares etc. 

REPERTÓRIOS SECUNDÁRIOS 
Em suma, o programa inscrito nos genes especi
fica a formação dos centros nervosos e determina 
o tipo de neurônios com os quais cada um desses 
centros deve ser constituído. Como estabelecer 
uma teoria do funcionamento do sistema nervo
so? Uma dessas teorias, a do darwinismo neuro
nal, foi desenvolvida por Edelman, nos Estados 
Unidos, enquanto na França Jean-Pierre Changeux 
formulou proposições similares. Por essa teoria, 
segundo a concepção da maioria dos especialis
tas contemporâneos, no seio de cada população 
de neurônios, formando um centro nervoso, a 
atividade elétrica determina o aparecimento dos 
conjuntos especializados, que Edelman chama 
de "repertórios secundários". 

Esses grupos neuronais são núcleos de 
comunicação de informação nervosa. A rede 
que estabelecem, uns com os outros, depende 
muito das estimulações que o meio ambiente 
propõe ao indivíduo. A mobilização dos reper
tórios funcionais no seio das redes estabele
cidas muda constantemente de configuração, 
em algumas dezenas de mil issegundos, 
segundo o tipo de estímulo nervoso que rece
bem, e talvez em função de sinais temporais 
muito precisos que emergem no fluxo de sinais 
aparentemente emitidos ao acaso pelos neu-
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rônios estimulados. Essas mudanças parecem 
ocorrer segundo um mecanismo semelhante 
ao esquema clássico de Darwin de variação ao 
acaso e de seleção, daí o nome de "darwinismo 
neuronal" dado à teoria. 

Os grupos que respondem conjuntamente 
a uma determinada estimulação, que são reli-
gados entre si pelas conexões sinápticas, têm 
a tendência de reforçar sua solidariedade - a 
eficácia de suas conexões sinápticas aumenta. 
Ao contrário, as conexões entre neurônios que 
nunca ou raramente são estimulados se tornam 
cada vez menos sensíveis e podem se degenerar 
e desaparecer a longo prazo. 

Que, por uma série de razões, a eficácia 
de conexões sinápticas seja maleável é algo 
que já havia sido pressentido pelo f ísico e 
ps icó logo canadense Donald Hebb desde 
1949. Há somente alguns anos tivemos acesso 
aos meios para estudar os mecanismos físico-
químicos finos que essa plasticidade põe em 
jogo. Os estudos atuais colocam em evidência 

uma grande diversidade nas modalidades da 
propriedade geral de plasticidade da sinapse: 
potencialização de longo prazo, depressão de 
longo termo, facilitação de curto prazo com as 
escalas de duração de efeitos variando entre 
milissegundos e dezenas de minutos, ou mais. 

ACASO E PRECISÃO 
Finalmente, não podemos fugir da conclusão 
de que o sistema nervoso constrói um sistema 
lógico de uma precisão incomparável, a partir de 
elementos imprecisos ou puramente aleatórios. 
O sistema nervoso tem uma precisão inacredi
tável, considerando-se a duração das impulsões 
nervosas, ainda denominadas potenciais de 
ação. Apesar do fato de que eles tenham um 
decurso temporal, que se estende por alguns mi
lissegundos, o cérebro sabe tratar e discriminar 
sinais separados por uma fração de milissegun-
do. É o que demonstra, por exemplo, o estudo 
do desempenho de sonares dos morcegos. O 
cérebro desses animais pode detectar e mediras 
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decalagens entre os sinais sensoriais de menos 
de um décimo de milissegundo. Uma precisão 
comparável é encontrada em outros modelos 
animais, por exemplo no sistema auditivo da 
coruja. Mas o cérebro humano não fica atrás: 
seu desempenho, ainda que inferior, é similar 
ao dos animais. 

Essas performances são ainda mais extraor
dinárias tendo em vista que o funcionamento do 
sistema nervoso está mergulhado num ruído per
manente. Não apenas os contatos das sinapses 
individuais não funcionam quando solicitados, 
como ainda os neurônios dos circuitos do sistema 
nervoso central são geralmente objeto de descar
gas espontâneas, independentes de estímulos 
externos. Trata-se de um ruído desagradável, como 
se os neurônios se "falassem" através das linhas 
telefônicas constantemente parasitadas por uma 
crepitação tempestuosa. A teoria de redes neuro
nais, desenvolvida mais recentemente, sugere de 
fato que o ruído é necessário ao funcionamento 
correto de sistemas inteligentes. 

A partir dessa visão, o que acontece com a 
percepção e a representação do funcionamento 
do cérebro? Para Edelman, a representação 
mental emana do estabelecimento de uma cor
respondência entre vários "repertórios" - grupos 
de neurônios especializados em determinada 
tarefa. Por exemplo, o primeiro repertório detecta 
especificamente a orientação dos segmentos que 
compõem o contorno de uma figura e outro avalia 
a direção do movimento dessa figura. Assim, é 
necessário, segundoo cientista, que esses reper
tórios ou cartas topográficas que se desenvolvem 
no sistema nervoso central, e são especializados, 
estabeleçam trocas e conexões recíprocas. 

Daí se conclui que a representação de um 
objeto no cérebro é, no mínimo, dual, e ge

ralmente múltipla. Edelman insiste particular
mente na importância das conexões recíprocas 
entre populações de neurônios, que, de fato, são 
abundantes no cérebro e cujas funções ainda 
continuam mal compreendidas. 

Sob essa óptica, como é possível a percepção? 
A Gestalt - teoria da forma, muito em voga 

no século 20 - propõe uma visão original do 
problema. Por essa teoria, as formas são perce
bidas como um todo; perceber um quadrado não 
implica uma análise dos elementos. O quadrado 
é percebido como tal, na sua globalidade. O prin
cípio que, em síntese, dominou o pensamento 
gestáltico, é o da emergência. 

Não faltam argumentos em favor de uma 
concepção gestáltica da percepção das formas. 
Consideremos, por exemplo, a ambígua figura 
da página 12. Segundo as circunstâncias, vemos 
um vaso ou duas faces de perfil. A cada momento, 
percebemos somente uma das configurações pos
síveis. Se admitirmos que dispomos, em nosso 
sistema visual, de neurônios ou grupos de neurô
nios que percebem apenas determinado caráter da 
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imagem, como essas diversas unidades podem se 
coordenar para que a vista seja global e conduza a 
uma ou outra forma? A solução para isso está, pro
vavelmente, numa atividade simultânea e paralela 
de todas essas unidades, culminando na atividade 
diferente de certos centros nervosos superiores. 
As técnicas modernas de imagem do cérebro em 
funcionamento permitiram recentemente iniciar 
a confirmação desse esquema geral. 

A percepção é, portanto, outra coisa, diferen
te de uma simples captação pelos receptores 
sensoriais e de transmissão de uma mensagem 
ao cérebro. Porque perceber é reconhecer, como 
já haviam sugerido vários filósofos e psicólogos 
do fim do século 19. Existe na percepção uma 
grande proximidade, ou, mais precisamente, 
uma mistura entre sensação e conhecimento 
preliminar. Este último vem naturalmente da 
experiência adquirida e memorizada. Não a 
memória em geral, mas parte da memória, é 
mobilizada a cada instante em função do pas
sado imediato e das evocações que provoca: é 
o que chamamos de "memória de trabalho". 
Para que a percepção se produza, a sensação 
que entra deve ser combinada com um sig
nificado fornecido pela experiência passada e 

conhecimentos a priori. No fim, a percepção 
não é um reflexo fiel da realidade, mas uma 
construção influenciada e, por vezes, alterada 
pela memória. É, como pensamos atualmente, 
resultado de duas operações, representando 
dois fluxos no sentido inverso: de uma parte, a 
passagem de informações sensoriais do recep
tor periférico em direção a um terminal cortical, 
o que significa uma operação ascendente e 
constitui a "sensação". Em contraposição, o 
reconhecimento dessa sensação, a partir das 
aquisições anteriores presentes na memória, 
em longo prazo, executando somente uma ação 
descendente. E é graças ao encontro entre duas 
informações, uma ascendente, a outra descen
dente, que a visão de mundo seria construída. 

PERCEPÇÃO DO TEMPO 
Nossos cinco sentidos dispõem, cada um, de cir
cuitos e redes específicas que terminam em áreas 
corticais especializadas. Mas o que acontece com 
o tempo e com nossa apreciação sobre a duração? 
Ou com a capacidade de nos projetar no futuro? 

Essa sensibilidade, particulareexacerbada no 
homem em comparação aos animais, representa 
um domínio novo e apaixonante de pesquisa. 
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Não existe centro nervoso ou rede dedicados 
à percepção do tempo ou de sua duração. 
Segundo as escalas de duração consideradas, 
os centros e redes nervosos diferem - embora 
pesquisadores insistam na importância dos 
circuitos entre os córtices e o estriado e no 
papel da neuromodulação pela dopamina, pelo 
menos na avaliação das durações correntes nas 
escalas do segundo ao minuto. Mas, no homem, 
o desenvolvimento dos circuitos de controle 
top down permitiu uma sensibilidade do tempo 
muito maior que nos animais. 

Notamos que, se a noção de espera parece 
ser um dado primitivo, presente na criança 
desde o nascimento, a percepção do tempo só é 
estabelecida pouco a pouco durante o processo 
do crescimento. O hipocampo não está suficien
temente maduro no momento do nascimento 
para permitir armazenar lembranças: é a amnésia 
infantil. Portanto, na idade adulta, o presente 
percebido não é um dado automático, mas uma 
construção muito pessoal. 

De fato, a espessura do corte do tempo 
necessário à elaboração de uma representa
ção do presente poderia sugerir que o fluxo 
da consciência devesse se apresentar como 
uma s u c e s s ã o decupada de instantâneos, 
como quando se observa uma sequência de 
vídeo tomada com uma câmera barata. Como 
o cérebro, com seu peso constante do tempo 
no que se refere à elaboração do tempo vivido, 
restitui sua grande fluidez, e como a consciência 
restabelece a continuidade original do fluxo do 
tempo, à semelhança daquilo que vivenciamos 
no cinema, quando a sucessão das imagens fixas, 
interpretada pelo cérebro, restabelece a ilusão 

de um fluxo fluido de tempo e de movimentos? 
Esse problema antigo já preocupava psicólo

gos como William james e os filósofos Bergson 
e Whitehead, mas neurocientistas ainda não o 
resolveram totalmente. A construção "às cegas" 
do cérebro e de suas redes abre a possibilidade 
de inúmeras adaptações, mas também abre a 
porta de numerosas ilusões perceptivas. Essas 
ilusões podem acontecer não somente na visão, 
mas também na avaliação da duração ou da 
ordem temporal entre acontecimentos suces
sivos, como demonstraram pesquisas recentes 
de neuropsicologia. 

Enfim, a complexidade particular do cérebro 
humano abriu seu horizonte temporal, enquanto 
o dos animais permaneceu limitado. Somente o 
homem, aparentemente, pode pensar o que fará 
amanhã. Pode haver ressalvas, como o exemplo 
dos passarinhos que fazem seus ninhos ou de 
esquilos que estocam nozes e outros alimentos, 
esperando tempos difíceis. Um exame aprofun
dado, no entanto, evidencia as diferenças entre 
esses comportamentos instintivos e o plane
jamento intencional do homem com relação a 
atos ou comportamentos futuros. A capacidade 
humana de deslocar-se em pensamento no tem
po, de se imaginar, por exemplo, no cabeleireiro 
amanhã ou comprando uma roupa em deter
minada loja, de tomar seu próprio pensamento 
como objeto de pensamento, é frequentemente 
apontada como a marca de humanidade. A via
gem no tempo parece ser uma faculdade pura
mente humana, baseada não na impossibilidade, 
a priori, de obter uma evidência contrária, mas na 
ausência de indicação convincente nessa direção 
até os dias atuais. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro Especial: Cérebro muito mais que uma máquina perfeita, São Paulo, n. 34, p. 6-13, 2012.




