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exemplo, sabe falar e o direito não. Em várias 
partes do córtex há imagens distorcidas do 
próprio corpo e do mundo que o rodeia. Para 
melhor conhecer essa intrigante região do cére
bro, é fundamental recorrer aos resultados dos 
estudos anatômicos. A propósito, o anatomista 
vienense Joseph Hyrtl (1810-1894) formulou em 
1870 a sua maneira incomparável: "A anatomia 
destrói com as mãos uma construção perfeita 
para então representá-la mentalmente e, de 
certa forma, recriar o homem. Atividade mais 
maravilhosa não se pode conceber". 

O córtex recobre quase todo o cérebro na 
forma de um manto cinzento de células nervo
sas, com espessura de quase meio centímetro, 
o que não parece muito. No entanto, é muito 
mais extenso do que se acredita à primeira vista, 

já que corresponde a aproximadamente metade 
do tamanho total do nosso cérebro. 

Na verdade, o órgão nem sequer cabe den
tro do crânio. Tem-se a impressão de que foi 
enfiado, todo amassado, lá dentro por falta de 
espaço. Em outras palavras: suas pregas estrei
tas, uma ao lado da outra, apresentam mais ou 
menos o mesmo padrão em todas as pessoas 
(ver ilustração abaixo). 

Cada uma dessas dobras é chamada giro 
ou circunvolução. Os espaços entre elas, sul
cos ou fissuras. Eles também têm nomes um 
pouco estranhos. Em que outro lugar seria 
possível encontrar um "giro reto"? Ou coisas 
esquisitas como um "córtex insular", um "lobo 
semilunar", por exemplo. 

Podemos pensar na figura de um cérebro 
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cortado ao meio longitudinalmente. O cérebro é 
composto de duas metades, chamadas hemisfé
rios, divididas por um sulco profundo, a fissura 
sagital. Para que as partes não se separem de 
fato, esse corpo caloso - um enorme feixe de 
nervos - no fundo do sulco liga justamente as 
metades direita e esquerda do córtex. O giro do 
cíngulo envolve o corpo caloso, que integra o 
sistema límbico. 

Se, para variar, observarmos o córtex por 
baixo (ver ilustração na pág. ao lado), podemos 
constatar que na base do lobo frontal estende-se 
um pequeno feixe de fibras que encontra saída 
através de uma estrutura do tamanho de um grão 
de arroz. Depois de bifurcar, ele desaparece sob 
o lobo temporal no fundo da fissura sagital. Esse 
é o trato olfatório que transporta informações 
olfativas diretamente para o córtex. A borda do 
lobo temporal mais próxima do centro é formada 
porduas circunvoluções: o giro para-hipocampal 
e o giro denteado. Eles também têm ligação com 
o sistema límbico. 

Mas vamos considerar também a visão 
lateral do cérebro: a fissura central atravessa 
o hemisfério cerebral de ponta a ponta. Tudo o 
que está diante dela faz parte do lobo frontal. 
Atrás dela, ficam o lobo parietal e, bem no final, 
o occipital. A parte inferior do córtex que parece 
brotar dos lobos parietal e occipital - limitada 
pela profunda fenda lateral na parte superior 
- é o lobo temporal. 

As áreas que se ocupam das funções básicas 
sensório-motoras são chamadas córtices "primá
rios". O da visão, por exemplo, fica no lobo occi-

pitai. Em torno dessas áreas estão as regiões dos 
córtices "secundários" e "terciários" que também 
prestam serviços às suas respectivas áreas, mas 
lidam mais com aspectos parciais específicos: a 
área da visão, por exemplo, compreende o reco
nhecimento de movimentos, cores ou objetos. 

Por fim, existem ainda regiões corticais para 
as quais fluem informações vindas de todos os 
sistemas sensório-motores. Nesses "córtices 
de associação", as condições internas do sis
tema humano-seus pensamentos e intenções 
- são comparadas com as informações do meio 
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ambiente e com as experiências acumuladas. 
Em suma, aqui surge o mundo da forma como 
o vivenciamos. 

No entanto, determinadas funções cognitivas 
ou, se preferirem, determinados aspectos par
ciais do mundo, também podem ser localizados 
no córtex de associação. Alguns estudiosos do 
cérebro acreditam até mesmo que é possível 
encontrar algumas células nervosas responsáveis 
por uma função cognitiva altamente específica. 
Por exemplo, a preferência por sorvete de cho
colate em vez do de coco. 

ENIGMA DA TOTALIDADE 
Normalmente, vivenciamos o mundo, assim 
como a nós mesmos, não como um mosaico de 
eventos isolados, mas como algo único, como 
um todo. As pesquisas sobre o cérebro, porém, 
nos ensinam justamente o oposto: que essas 
"totalidades" são divisíveis em unidades, que 
podem se estragar individualmente. 

Sendo assim, as funções cognitivas podem 
ser "desligadas" seletivamente quando uma 
área cortical é lesionada; isso acontece às vezes 
quando há tumores cerebrais. Certa manhã, o 
pobre paciente acorda na cama do hospital e 
acha que sua perna esquerda pertence a outra 
pessoa e lhe foi implantada por algum cirur
gião. Ele quer sua perna de volta! Fora isso, 
cognitivamente todo o resto está perfeito, só 
a maldita perna que não. Fenômenos como 
esse oferecem suficientes exercícios mentais 
para filósofos e fisiólogos: onde fica no córtex a 
instância que se autodenomina "eu"? Ela pode 
ser localizada e afetada? 

Além disso, podemos nos perguntar como 
as diferentes áreas cerebrais podem ter funções 
tão distintas - pois o córtex parece ser todo igual. 
Pelo menos à primeira vista. Sob as lentes de 
um microscópio surgem diferenças na estru
tura do tecido. Podem ser delimitadas 47 áreas 
corticais - e elas muitas vezes são idênticas às 
regiões funcionais separadas por sulcos. Diante 
dessa quantidade, nem mesmo aos criativos 
anatomistas ocorreram tantos nomes, portanto 
eles simplesmente as numeraram. Pelo menos 
a maioria delas. 

Dentre essas 47 áreas corticais, cerca de 40 
delas (anatomistas discordam quanto ao número 
exato) fazem parte do chamado isocórtex (do 
grego iso, igual), que forma a principal parte do 

córtex. Tudo o que se 
vê na imagem lateral 
do cérebro (ver qua
dro ao lado) recebeu 
esse nome porque tem 
uma estrutura bastante 
uniforme. O isocórtex 
compõe-se de cinco 
camadas de células 
nervosas e de uma fina 
camada de substância 
branca na parte exter
na. Diferenças sutis 
na espessura do in
vólucro e no número 
de neurônios de um 
determinado tipo per
mitem, porém, que ele 
seja dividido nas 40 
sub-regiões. 

Mas como é exa
tamente a estrutura 
celular do isocórtex? 
Em todo lugar as células nervosas e gliais 
são acopladas formando "colunas" de apro
ximadamente 0,25 mil ímetro de espessura 
(ver imagem acima) que atravessam todas 
as camadas. Dentro de cada uma dessas co
lunas, os neurônios são ligados muito mais 
estreitamente entre si do que com aqueles das 
colunas vizinhas. Os anatomistas consideram 
esses arranjos os verdadeiros "módulos", os 
"processadores" do córtex. 

De fato, as analogias do cérebro com o 
computador são bastante frequentes. Como 
todas as metáforas, ela é demonstrativa, mas 
também enganosa, pois o córtex trabalha de 
forma analógica e não digital, e as características 
de transmissão da "fiação" no interior de uma 
dessas colunas podem se modificarem minutos 
- dependendo do fenômeno elétrico que ocorre 
dentro dela a cada momento. A própria arquite
tura dos fios pode mudar rapidamente, dentro 
de horas ou dias: sinapses simplesmente desa
parecem da "tela". Em compensação, surgem 
novos pontos de contato em algum outro lugar. 
É assim que nós aprendemos - e esquecemos. 
Quando pensamos que há milhões de colunas 
no córtex, não nos admiramos mais pelo fato de 
os pesquisadores ainda não terem uma noção 
exata de como tudo isso funciona. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro Especial: Cérebro muito mais que uma máquina perfeita, São Paulo, n. 34, p. 38-43, 2012.




