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SUMARIO 

Este trabalho examina a lateralização cerebral de fun-
~ 

çoes e sua implicação para a cognição humana ao nivel da intersec 

çao entre a neuropsicologia clinica e a psicologia cognitiva de 

base informacional. 
, , 

A primeira parte do trabalho e dedicada a descrição e 

análise critica da conformação contemporânea desta área de investi

gação neuropsicológica,com a ênfase posta na metateoria e teorias 

predominantes,a par do sistema conceitual utilizado nas atividades 

de pesquisa desenvolvidas na área. Inicialmente,a abordagem neuro

psicológica do problema da lateralização cerebral ~ examinada no 

que concerne às suas articulações com os m~todos e t~cnicas que se 

mostraram mais importantes para a configuração atual desta área de 

investigação,sob um enfoque histórico. Em continuidade,a análise ~ 

dirigida às questões mais fundamentais nas quais se tem desdobrado o 

problema da assimetria funcional inter-hemisf~rica,representadas pe_ 

las especializações funcionais dos hemisf~rios cerebrais,pela ativi

dade conjunta dos he~isf~rios e pelas relações entre diferenças in

dividuais na lateralização cerebral e desempenho cognitivo.Neste_cen_ 

texto são sublinhadas as dificuldades e inconsistências relacionadas 

à restritividade do enfoque prevalente,avaliado como expressão de uma 

concepção neuropsicológica excessivamente simplificadora do problema 

compreendido pelas relações entre o c~rebro e a cogniçao humanos. 

O trabalho apresenta,em sua segunda parte,uma tentativa de 

desenvolvimento de um enfoque sistêmico, na direção da complexidade, 

para o problema da lateralização cerebral de funções. Trata-se de um 

desenvolvimento que parte de uma descentração da dimensão lateral do 

sistema nervoso e resulta em uma subsunção deste problema à uma pers

pectiva mais global concernente à organização cerebral de funções e 

aos fundamentos para a construção teo'rl'ca na neuropsicologia. Segue-

se um exanle das implicações deste enfoque para a questão das relações 
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entre variaçocs inter-individuais na lateralização cerebral de fun

çoes e habilidades cognitivas que se direciona para uma minimização do 
, 

significado que tem sido atribuido a lateralização para o funcionamen-

to cerebral e a cogniçao humanos. 

O trabalho apresenta,finalmente,um estudo emplrico referente 

às relações entre variações inter-individuais normais de lateralização 

cerebral ,preferência manipulatória e sua história familiar e desempe

nho cognitivo,onde são comparados os desempenhos de destros com his

tória familiar de sinistralidade negativa e de canhotos com esta his

tória positiva no Teste WAIS. Os resultados obtidos mostram uma ine -

quivoca semelhança nos desempenhos dos dois grupos em todas as escalas 

do WAIS. Estes resultados são discutidos principalmente no que tange 

à existência ou não de correspondências diretas entre variações nor

mais nas representações das funções ao longo da dimensão lateral do 

sistema nervoso,preferência manipulatória e habilidades cognitivas. 

A conclusão final conforma-se como um sumário integrativo 

dos principais aspectos das conclusões atingidas no curso do trabalho. 
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SUMMARY 

This work examines the cerebral lateralization of functions 

and its implications to the human cognition at the intersection leveI 

between the clinicaI neuropsychology and the 

cognitive psychology. 

informational based 

At first, it presents a description and a criticaI analysis 

of the contemporary conformation of this field of neuropsychological 

research with emphasis on the prevalent metatheory and theories con

joint with the conceptual system used at the area. Initially, the 

neuropsychological approach to the problem of cerebral lateralization 

is examined in respect to its articulation with the main methods and 

technics that have determined the state of the art in such area,un

der a historical approach. Afterwards,the analysis is carried on fo

cusing the main fundamental facets of the problem of the human cere

bral lateralization of functions,such as the functional specializa -

tion of the cerebral hemispheres,the conjoint activity of the hemis

pheres and the relations between individual differences in cerebral 

lateralization and cognitive performance. In such context are empha

sized the difficulties and inconsistencies related to the restricti

veness of the prevalent view,evaluated as a expression of a neuropsy

chological conception excessively simplified of the problem comprised 

by the relations between the brain and the human cognition. 

The second part of the work deals with a tentative develop

ment of a systemic approach to the problem of cerebral lateralization 

of functions looking for a higher degree of complexity.This is a ten

tative development that starts with a descentralization of the late

ral dimension of the nervous system and results in a subsumption of 

this problem to a more global perspective concerning the cerebral or

ganization of functions and the fundaments for a theoretical construc 

tion on neuropsychology. Then,the work follows with an examination 

of this systemic perspective implications to the relations between 
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normal inter-individual variations in the lateralization of func

tions and the cognitive habilities,that points to a diminishment of 

the importance that has been attributed to the cerebral lateraliza

tion of functions on human cerebral functioning and cognition. 

The third part of this work deals with an empirical study 

concerning the relations among normal inter-individual variations of 

cerebral lateralization of functions,manipulatory preference and its 

family history and cognitive performance. This study compares the 

performances on the WAIS Test of destral subjects with a negative si 

nistrality familial history with those of sinistral subjects with a 

positive familial history. The results express an innequivocal simi

larity of the two group performances on all the WAIS scales.They are 

discussed mainly in respect to the existence or non existence of di

rect correspondences among normal variations in the representations 

of the functions in the lateral dimension of the nervous system, ma

nipulatory preference and cognitive habilities. 

An integrative summary of the main aspects of the conclu -

sions attained during this work constitutes the final conclusion. 
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I N T R O D U ç Ã O 

A assimetria funcional dos hemisférios cerebrais huma-

nos tem constituido, na atualidade, o tema privilegiado pela 

maior parte das pesquisas realizadas no ~mbito da neuropsicolo

gia da cognição humana. 

De fato, o interesse pelas diferenças funcionais entre 

os dois anatomicamente similares hemisférios cerebrais humanos 

iniciou-se em meados do século XIX e, ap6s ter passado por uma 

espécie de perfodo de lat~ncia, começou a apresentar manifesta

ções de crescimento exponencial a partir do infcio da década de 

sessenta do presente século. 

De modo geral, a literatura atual tem articulado o in

vulgar interesse despertado pelo problema da assimetria funcio

nal inter-hemisférica e o extraordinirio volume de pesquisas a 

que tem dado lugar com a introdução, na década de sessenta, de 

novas técnicas clfnicas e experimentais e de novas populações no 

estudo das diferenças funcionais entre os hemisférios cerebrais 

humanos direito e esquerdo e posto em destaque os impressionan

tes relatos de evid~ncias para a assimetria inter-hemisférica 

provenientes dos estudos de casos de pacientes submetidos à co

missurotomia e os estudos de lateralidade perceptiva realizados 

com indivfduos neurologicamente fntegros, com as implicações 

pertinentes à adequação aparente ao estudo das diferenças fun

cionais inter-hemisféricas de técnicas não invasivas e relativa 

mente simples passfveis de arregimentar para a irea a população 

neurologicamente normal. 
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Ressalta, neste contexto, o fato de que o problema da 

assimetria funcional inter-hemisf~rica n~o parece ter sua con-

formação ncuropsicológica contcmporânea direcionada, de modo 

princip<ll, pclos dois conjuntos de dados básicos quc têm consti 

tuido o cernc da abordagcm neuropsicológica do perene problema 

das relações entre a estrutura cerebral, a funç~o cerebral e a 

cogniç~o humana, quais sejam, o representado por um conjunto de 

informações neuroanatômicas especificadoras do locus e extens~o 

do dano cerebral focal e o representado pelos sintomas comport! 

mentais associados, e sim por dados básicos de natureza bem di

ferentes provenientes dos paradigmas de pesquisa de processame~ 

to isolado - com o destaque devido ao c~rebro dividido - e dos 

paradigmas de lateralidade perceptiva em normais. 

Pode-se dizer que os estudos realizados com o paciente 

comissurotomizado estabeleceram o zeitgeist contemporâneo sob o 

qual se têm expandido as pesquisas de lateralidade cerebral, em 

especial as de lateralidade perceptiva nas modalidades auditi

va e visual e que, neste marco, constituiram o molde, por exce 

lência, para a crescente utilização da rede conceitual e das a

bordagens experimentais da psicologia cognitiva de base inform! 

cional na neuropsicologia da assimetria funcional inter-hemisfé 

rica. 

Em consonância, tornou-se lugar comum a assertiva de 

que os hemisférios cerebrais humanos, esquerdo e direito, pro

cessam diferentemente a inforlllaç~o, a qual tende a ser comple

mentada pela expressão da convicção de que as diferenças exis

tentes entre eles, quaisquer que possam ser em termos mais pre

CISOS, levam a uma superioridade do hemisfério esquerdo para a 
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maior parte Lias tarefas que exigem um processamento verbal e a 

uma superioridade do hemisf~rio direito para a maior parte das 

tarefas perceptivas demandat6rias de um processamento esracial. 

De fato. a configuração dos hemisférios cerebrais hum~ 

nos como dois sistemas de processamento da informaç~o, diferen-

ciados e relativamente independentes, parece entrajar as diver 

sas facetas com que se tem apresentado o problema da assimetria 

funcional inter-hemisf~rica, tais como a questão da natureza das 

especializações hemisféricas, a questão da atividade conjunta 

dos dois hemisf~rios cerebrais ou a questão das relações entre 

as variações normais na lateralização cerebral de funções e de-

sernpenho cognitivo que, por sua vez, é interligada com a signi

ficaç~o diferenciadora do design assimétrico para o funciona-

mento cerebral e para a cognição humana, nos marcos da normali-

dade e da patologia. 

No panorama atual, nao deixa de ser impressivo o con-

traste existente entre a relev~ncia concedida ao problema da l~ 

teralização cerebral de funções, expressa, dentre outras coisas, 

pelo volume de publicações a ele concernentes e pelo leque de 

implicações nele vislumbradas a recobrir diversos campos do sa-

ber e as substantivas dificuldades e inconsistências, aos 
.. 

n1-

veis das realizações te6ricas e empíricas, com que se têm de-

frontado as abordagens correntes das diversas facetas deste pr.Q 

blema. 

Tal corno tem sido amplamente reconhecido, o quadro CO!! 

tempor~neo conformado pelos estudos dirigidos ao problema da a~ 

simetria funcional inter-hcmisférica ~ marcado por um alto teor 
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de pesquisas de baixa generalidade, muitas vezes vistas como ir 

relevantes, por um teor considerado mais elevado do que o usual 

de resultados contradit6rios, por uma significativa frequ~ncia 

de explicitações de proposições, de cunho interpretativo ou ex

plicativo, incompatIveis entre sI, frente a um mesmo conjunto de 

dados, e por uma grande parcim~nia te6rica. 

Este quadro tem comportado, naturalmente, muitas dis

cussões e diferentes sugestões no que concerne a superaçao das 

dificuldades entrevistas. N~o obstante, o que aparenta consti

tuir os pressupostos básicos da área não parece ser verdadeira

mente discutido, merecendo exame a possibilidade de que as pri~ 

cipais dificuldades enfrentadas pela neuropsicologia da latera

lização cerebral de funções articulem-se com a eleição, no que 

diz respeito ~ base cerebral da cognição humana, do referencial 

constituido pelos hemisf~rios cerebrais configurados como dois 

sistemas de processamento da informaç~o. 

Entendido deste modo, apresenta-se a possibilidade de 

que seja mais profícua e menos restritiva a consideração do pro 

blema da lateralizaç~o cerebral de funções sob um referencial 

que sublinhe, ao inv~s de dois, uma multiplicidade de sistemas 

funcionais cerebrais. 

f a partir destas presunções que s~o determinados os 

objetivos do presente trabalho, os quais, em termos gerais, sao 

os seguintes: 

(1) Submeter a uma análise crItica a conformação neuropsicol6g! 

ca contemporãnea do problema da assimetria funcional dos 

hemisf~rios cerebrais humanos no que concerne ~s suas arti-
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CUL1ÇÕCS com os principais métodos e técnicas de pesquisa utili 

zados para investigi-Io e is questões mais fundamentais nas 

quais se tem desdobrado, com a ~nfase posta no paradigma e teo

rias predominantes, a par do âmbito do pensamento em que se mo-

ve a atividade de pesquisa da -area; 

(2) Trazer uma contribuição te6rica em termos renovadores para 

a compreensão deste problema e, traspassando-o, para o pro-

blema da organização cerebral de funções, representada pelo 

desenvolvimento de um modelo te6rico que se apresenta, ao 

transcender a dimensão lateral do sistema nervoso, por um 

lado, como um enfoque sist~mico na direção da complexidade 

para o problema da lateralização cerebral de funções e, por 

outro, ao recair sobre o problema da organização cerebral 

de funções, central i neuropsicologia, como uma perspectiva 

re la t i va aos fundamentos pa ra a cons trução te6rica neste cam 

po do saber. 

(3) Efetuar uma reavaliação do significado do fenõmeno "latera-

lização cerebral de funções" para o desempenho cognitivo hu 

mano sob o enfoque sist~mico aqul desenvolvido. 

(4) Trazer uma contribuição empírica para a questão das rela-

ções entre varlaçoes normais de lateralização cerebral de 

funções e diferenças inter-individuais de desempenho cogni-

tivo que, tendo em vista a relação existente desta questão 

com a do significado da lateralização cerebral para o desem 

penho cognitivo, ~ suposta como capaz de fornecer subsIdios 

a serem acrescentados i tentativa levada a efeito, no curso 

deste trabalho, de justificar a nossa prefer~ncia te6rica. 
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Estes objetivos incorporam, por certo, uma tentativa~ 

compreensão global do que tem sido realizado no campo do saber 

representado pela neuropsicologia da assimetria funcional dos 

hemisf~rios cerebrais humanos que, tal como ocorre em muitos ou 

tros campos, expressa-se atrav~s de vasta e, sob v~rios aspec

tos, heterogênea literatura e implicam, ab initio, as dificulda 

des que se apresentam a este tipo de empreendimento e a qualid! 

de da compreensão atingida. 

Tendo isto em vista e na medida em que a an5lise crf-

tica pretendida recai sobre a própria conformação neuropsicoló-

glca contempor~nea do problema da assimetria funcional inter-

hemisf~rica, optou-se por uma sistematização que implique um 

compromisso entre a an~lise crftica e a descrição desta confor

mação, ainda que seletiva e relativamente sum~ria, mas de molde 

a propiciar a expressão dos elementos da literatura considera-

-dos mais significativos no que concerne a compreensao atingida. 

Não h5, obviamente, a pretensão de se efetuar uma revisão críti 

ca exaustiva desta vasta literatura ou de se focalizar todas as 

facetas apresentadas pelo problema da assimetria funcional in-

ter-hemisf~rica, mas, tão somente, as mais fundamentais. 

Com este delineamento b~sico e consonante com a ~nfase 

Ja assinalada, a conformação neuropsicológica contempor~ilea do 

problema da assimetria funcional entre os hemisf~rios cere-

brais humanos vem a ser examinada, inicialmente, no que concer-

ne ~s suas articulações com os m~todos e t~cnicas considerados 

mais importantes para a conformaç~o atual deste problema sob um 

enfoque hist6rico e, a seguir, no que diz respeito ~s questões 

mais fundamentais cm que se tcm desdobrado, representadas pela 
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quest~o da caracterizaç50 das especializações funcionais dos h~ 

misf~rios cerebrais humanos; pela quest~o do funcionamento con

junto dos hemisf~rios cerebrais; e pela quest~o das relações eg 

tre diferenças na lateralizaç~o cerebral de funções e desempe

nho cognitivo no 5mbito da normalidade; esta, pelas suas peculi 

aridades, constitutiva do segundo capítulo. 

A proposta de um novo enfoque para o problema da late

ralizaç~o cerebral de funções vem justificada pelas discussões 

e conclusões levadas a efeito no decorrer dos dois primeiros c~ 

pítulos e implica em urna invers~o de ~nfase no que diz respei-

to ao panorama da neuropsicologia atual, pois que parte de urna 

descentraç~o da dimens~o lateral do sistema nervoso e resulta 

em uma subsunç~o do problema da lateralizaç~o cerebral de fun-

- - - .-çoes a uma perspectiva mais global concernente a organlzaçao c~ 

rebral de funções e ~ construç~o te6rica naneuropsicologia. Tr~ 

ta-se de um modelo te6rico desenvolvido, ao longo do terceiro 

capítulo, com base na confluência de diversas perspectivas e d~ 

dos clfnicos e experimentais existentes. As implicações do en-

foque sist~mico desenvolvido para a questão das variações nor-

mais de lateralizaç~o cerebral de funções e das relações destas 

variações com o desempenho cognitivo humano sao examinadas ao 

final deste capítulo. 

o estudo empírico concernente a variações normais de 

lateralizaç~o cerebral de funções, prefer~ncia manipulat6ria e 

sua hist6ria familiar e desempenho cognitivo. ao qual ~ dedica-

do o quarto capítulo do presente trabalho tem suas diretrizes d~ 

terminadas pelo exame da conformaç~o neuropsicol6gica contempo

rânea das relações entre diferenças na lateralizaç~o cerebral 

de funções e desempenho cognitivo no âmbito da normalidade, ob-
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jeto do segundo capítulo, e pelas implicaç6es. para esta ques

tão, do enfoque sistêmico desenvolvido no terceiro capítulo. 

Trata-se de um estudo conduzido com o intuito de averi 

guar se h~ diferenças significativas entre as habilidades cogn! 

tivas de ~estros com história familiar de sinistralidade negat! 

va e de canhotos com história familiar de sinistralidade posit! 

va. Conquanto haja na literatura muitos relatos de 

similares dirigidas a esta questão, o presente estudo 

pesquisas 

parece 

distinguir-se dos estudos correlativos similares que têm utili-

zado a preferência manipulat6ria e sua hist6ria familiar corno 

fndice de lateralização, pela adoção de um crit€rio bem mais ri 

goroso de hist6ria familiar de sinistralidade do que o usual e, 

sob este crit€rio, pelo número de sujeitos canhotos com hist6-

rIa familiar de sinistralidade positiva, de mesmo sexo, que in

tegra a amostra utilizada; pois que se trata de vari~vel urga

nfsmica nada frequente, j~ com o crit~rio usual. A import~ncia 

te6rica da questão em pauta parece justificar a realização do 

estudo, n~o obstante :lS dificuldades e limitações que ele apre

senta, tal como, de resto, qualquer tentativa de abordar empir! 

camen te a que s tão das re laçõ cs en t re va r iaçõe s in te r- individua i s 

normais de lateralização cerebral de funções e habilidades cog

nitivas na atualidade. 

Tendo em vista a relev~ncia, no que concerne às propo

sIçoes teóricas aqui apresentadas e discutidas, dos aspectos a-

valiativos de suas propriedades lógicas, assim como de suas 

conexões com os fen6menos, procurou-se organizar este trabalho 

de modo a que cada capítulo pudesse constituir uma unidade ind~ 

pendente, l6gica e clara e a conclusão final viesse a conformar 
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- . um sum:'Hlo integrativo dos principais aspectos das conclusões a 

tingidas a cada um dos capftulos, conquanto possa esta organi-

zação admitir uma certa dose de redund5ncia, a implicar a ocor-

r~ncia, por vezes, de sobreposições em certas inst~ncias das 

discussões ou conclusões, a rigor, dificilmente evitiveis face 

às naturezas dos objetivos e à ~nfase posta na análise críti-

ca pretendida. 

Espera-se que a direção da complexidade no enfoque do 

problema da lateralização cerebral de funções, sugerida neste 

trabalho, por certo aitida muito tíbia frente à complexidade do 

objeto da neuropsicologia, -possa constituir-se em um elemento 

útil a integrar a reflexão sobre esta "era da lateralidade na 

neuropsicologia", como Kinsbourne e Hiscock (1983) caracteriza

ram a inserção do problema da assimetria funcional entre os he

misf~rios cerebrais no panorama contempor~neo deste campo do sa 

bel'. 
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CAP 1 'roLO I 

A CONFORMAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DA ASSIMETRIA FUNCIONAL DOS 

HEMISFtRIOS CEREBRAIS HUMANOS 

1 - A CONFORMAÇÃO DO PROBLEMA DA ASSIMETRIA FUNCIONAL INTER-HE

MISFÉRICA EM SUA ARTICULAÇÃO COM OS PRINCIPAIS M~TODOS E 

TÉCNICAS: DA INSTALAÇÃO DO PROBLEMA NO S~CULO XIX A CONFOR

MAÇÃO CONTEMPORÂNEA 

Do ponto de vista da ciência neuropsicológica, tem si

do considerado que o problema da assimetria funcional dos hemis 

férios cerebrais humanos é, de fato, inaugurado quando P.Broca, 

influenciado pelas idéias de J.F. Gall sobre localizações cere

brais de faculdades mentais, introduz o método anatomoclfnico e 

localiza a linguagem articulada no hemisfério esquerdo (Hécaen 

e Albert, IY78). 

Broca assumiu fOTIlalmente esta poslçao perante a Socie 

dade Antropol6gica de Paris em 1865, ap6s haver estudado cerca 

de oito casos de "afemia", todos com lesões na terceira circun

volução frontal do hemisfério esquerdo e ap6s haver esperado 

uma contra-prova, que serIa, para ele, representada pela evidên 

cia de "afemia" associada ã lesão no hemisfério direito. 

Nesta ocaSlao propos Broca que a localização da lingu~ 

gem articulada no hemisfério esquerdo se devia a uma qualidade 

particular daquele hemIsfério que induzia também a preferência 

manipulat6ria da mão direita. Nos individuos canhotos, então, a 



11. 

linguagem articulada localizar-se-ia no helnisf~rio direito (H~-

caen e Angelerges, 1965). 

Para Broca, esta qualidade particular não seria funcio 

nal mas, sim anatõmIca. Ele, como outros por esta ~poca, acredi 

tavam ter o anatomista P. Gratiolet evidenciado a exist~ncia de 

um crescimento mais precoce do lobo "anterior" esquerdo em rela 

ção ao direito a par de um crescimento mais precoce do lobo "po~ 

terior" direito em relação ao esquerdo. Mas Broca reveste de 

significado especial apenas o crescimento assim~trico dos lobos 

"anteriores". Disse ele: 

"Na úI6âllc,..ta, ~Yltéio, quaVldo rto-ó pJi.~c...t-óamo-ó dom..tVlaJi. a-ó 
c.ompl~xa-ó hab..tl..tdad~-ó motOJi.a-ó ~ ..tVlt~l~c.tua..t-ó qu~ c.aJi.ac. 
t~Ji...tzam a vida c.ivilizada -- a bala aJi.tic.ulada -ó~rtdo 
ptto~miVl~Vlt~ d~rttJi.~ ~la-ó - VlÔ-ó t~rtd~mo-ó a c.ontatt c.om 
11CU>-óO lobo anteJi.iott lig~iJi.amvtt~ mai-ó ttobu-óto, ~ ~rttão 
nô-õ o educ.amo-ó c.om a ~xc.lu-óão do outJi.o." (Apud HaJi.-
ttil1g to rt, 1 985: 620). 

A assimetria funcional dever-se-ia, portanto, ao impa~ 

to da educação e civilização sobre a mente e não ~ uma capacida 

de inata diferenciada do hemisf~rio esquerdo na aprendizagem da 

linguagem. 

Tendo isto em mente, Broca veio ainda a propor que, em 

certos casos de comprometimento do hemisf~rio esquerdo, o hemis 

f~rio direito poderia progredir na mesma direção e assumIr pelo 

menos algumas das funções previamente levadas a efeito pelo seu 

cong~nere mais robusto (Harrington, 1985). 

Esta interpretação original da assimetria feita por 

Broca transmudou-se no decurso do final do século passado, 
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CIO do atual, quando o llemisr6rio esquerdo vem a ser concebido 

como primariamente superior, dominante em relação ao direito re 

lativamente as capacidades funcionais. E nao apenas no que diz 

respeito a linguagem, mas praticamente para todas as funções in 

te1ectuais superiores. 

A ênfase no hemisfério esquerdo parece relacionar-se em 

primeira inst~ncia ao nGmero crescente de sindromes af~sicas ea 

outros distúrbios simbólicos que vieram a ser associados a loca 

lizações discretas neste hemisfério durante o período que se s~ 

cedeu a Broca, fortemente influenciado pelo trabalho de C. Wer-

nicke publicado em 1874, onde prevaleceu o esquematismo asso-

ciacionista. 

A extensão da concepçao de preponder~ncia do hemisfé-

rio esquerdo para as outras esferas parece ter-se dado princi-

palmente através dos trabalhos de H. Liepmann quando de sua des 

crição da apraxia. 

Liepmann, em 1900, procurou mobilizar uma variedade de 

evidências para sua conclusão de que o hemisfério esquerdo pre

domina nos atos vo1unt~rios, propositivos. E um pouco mais ta! 

de ele veio a crer que a atividade do hemisfério direito esta-

va sob a influência diretiva do hemisfério esquerdo. 

A partir de Liepmann parece ter-se tornado lugar comum 

pensar o hemisfério esquerdo como dominante de modo geral (Ben-

ton, 1977). o hemisfério direito, escasseado de funções 
~ 

pro-

prias, vem a ser referido através de termos tais como subordina 

do, inferior ou não dominante, denotativos do papel secund~río 

no desempenho que lhe foi atribuido. 
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Segundo Harrington (1985), durante este período em 

que o hemisf~rio esquerdo foi progressivamente visto como o la

do superior do c~rebro, o hemisf~rio direito n~o teria sido t~o 

ignorado como se tem pensado. Relata ela diversas proposições 

feitas no s~culo XIX de especializações complementares dos dois 

hemisf~rios cerebrais, a quase totalidade delas, não obstante, 

fora do 5mbito da neurologia cl~ssica. 

De modo geral, na literatura neuropsico16gica contemp~ 

ranea tem-se destacado apenas, e não sem razão, a concepç~o de 

especialização complementar dos hemisf~rios cerebrais humanos 

de H. Jackson, que vem a tornar-se parte integrante de sua teo-

ria sensoriomotora evolutiva do sistema nervoso. 

Jackson, já em 1864, especulara: 

"Se v-teJt a .6eJt c.ompJtovado a-tJtave.6 de ampta ev-td~nc...ta 
c.t:tH..tc.a que. a e.xpJte..6.6ão -te.m .6e.u pJtútc...tpa{ loc.u.6 no he.
m..t.66eJt..to e.6que.Jtdo, nao .6e.Jt..ta ab.6uJtdo .6UpoJt-.6e. no plano 
te.ôJt-tc.o que. a pe.Jtcepção -- .6e.u 'OpO.6-to c.oJtJte..6ponde.n-te.' 
-- -tenha .6 e.u pJt..tnc...tpal loc.u.6 no hem..t.6 6 e.Jt..to d-i.Jte..t-to." 
(Apud HaJtJt..tng-ton, 1985: 632). 

Posteriormente, Jackson veio a descrever dois casos 

clínicos, um em lH72 e outro em 1876, de pacientes com amplos 

comprometimentos do hemisf~rio direIto, que apresentavam incap! 

cidade para reconhecer objetos, pessoas e lugares; incapacida-

de esta que ele designou de impercepç~o e que considerou ser 

"uma deficiência tão especial quanto a afasia". A par destes 

dois casos clínicos, chamou sua atenção, tamb~m, o fato de que 

este tipo de deficiência não parecia ocorrer quando de comprom~ 

timentos do hemisf~rio esquerdo. 
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Jackson atribuiu a "impercepção" ao comprometimento do 

lobo "posterior" direito, que teria em relação ao reconhecimen-

to do objeto e pensamento imagístico papel anãlogo ao do lobo 

"anterior" esquerdo no que diz respeito à fala e pensamento ve!:. 

bal. -Isto e, estas duas regioes seriam os substratos neurais 

dos aspectos mais voluntãrios (de maiores complexidade, flexibi 

lidade e independência); conscientes do ponto de vista psicol~ 

gICO. As respectivas regiões contralaterais serIam, por sua 

vez, substratos dos aspectos automãticos/inconscientes. 

o pr6prio Jackson admitia que a evid~ncia clínica para 

sua concepção de "impercepção" era insuficiente, mas considera-

va haver para ela uma robusta evidência anat6mica. Jackson, co-

mo Broca, acreditou nos argumentos de ordem anat6mica para a 

existência de um crescimento diferencial anterior-esquerdo, po~ 

terior-direito dos hemisférios cerebrais. Porém, dotou de sig-

nificado funcional tamb~m o crescimento diferencial posterior 

(Harrington, 1985). 

No s~culo XIX parece ter havido muitas especulações r~ 

lativas à duplicidade mental associada aos dois hemisférios ce

rebrais. Em sua substantiva hIstória das idéias do s~culo XIX 

sobre diferenças hemisféricas e dualidade da mente, Harrington 

(1985) revelou-nos que não foram poucas as publicações onde os 

autores acreditavam que muitas patologias mentais poderiam ser 

explicadas pela suposição de que cada indivíduo teria potencial 

mente dois cérebros conscientes. 

Já no início do século XIX, f.J.Gall especulava que c~ 

da uma das faculdades frenológicas existia em duplicata - uma 
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em cada hemisf~rio de modo que cada lado do c~rebro poderia 

afinal servir como um 6rgão completo da mente, da mesma forma 

que cada olho pode servir como um 6rgão completo da VIsao. 

Segundo Harrington, embora não houvesse concordância 

absoluta sobre esta questão, a maior parte dos frenologistas es 

tava inclinada a supor que qualquer desordem que perturbasse os 

presumidos simetria perfeita e funcionamento simultâneo dos he 

misf~rios teria o efeito de desordenar as faculdades envolvidas. 

E aqui os frenologistas teriam sido acompanhados por alguns ou

tros que, embora rejeitassem o modelo da mente em mosaico de 

Call, estavam preparados para aceItar o cérebro corno 6rgão da 

mente. Identifica aí esta autora o início da id~ia de que cer

tas formas de insanidade poderiam resultar da açao incongruen

te ou independente dos dois hemisf~rios. 

Ao final do segundo quartel daquele s~culo aparecem as 

especulações mais completas de A. L. Wigan sobre duplicidade me!!. 

tal associada i duplicidade cerebral e i relação entre doença 

e ação desordenada dos dois hemisf~rios cerebrais, atualmente 

resgatadas particularmente na esteira de Bogen (1969) e Puccet

ti (1973). Em seu trabalho mais importante publicado em 1844, 

propos-se Wigan a provar que "cada cerebrum é um distinto e 

perfeito todo", capaz de pensamento e volição independentes.No 

c~rebro higido, um dos dois hemisf~rios ~ quase sempre superior 

em poder e exerce controle sobre as volições de seu congenere. 

Nos casos de doença, entretanto, onde "um cerebrum torna-se su

ficientemente acometido para resistir ao controle do outro", a 

insanidade pode instalar-se enquanto os dois hemisf~rios perse

guem cursos independentes, suas volições separadas lutanto urna 
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contra a outra, seus pensamentos separados confundindo juntos. 

A Gnica maneira de prevenir ou controlar casos penosos como es

tes é através de "uma bem conduzida educação", que serve para 

"estabelecer e confirmar o poder de concentrar ~lS energias de 

ambos os cérebros no mesmo sujeito ao mesmo tempo" (Apud Har-

rington, 1985: 61H). 

~lostrou-nos também Harrington que nestas especulações 

os hemisférios cerebrais eram vistos como funcionalmente id~nti 

cos, mas que no perrodo que se sucedeu a Broca, as dicotomias 

sobre mente-cérebro interagiram - e por vezes também colidi 

ram - com as idéias sobre dualidade mental. 

Contudo, a m~llor parte desta literatura parece que veio 

a ser negligenciada ou desacreditada subsequentemente. Segundo 

Harrington, para isto teriam cont~ibuido particularmente dois 

desenvolvimentos hist6ricos: (1) o crescente cisma conceitual 

e institucional entre o mundo clinico dos distGrbios cerebrais 

(neurologia) e o mundo clinico dos distGrbios da personalidade 

(psiquiatria); e (2) o deslocamento da perspectiva predomina~ 

te na neurologia, do localizacionismo do século XIX em direção 

ao equipotencionalisnlo das primeiras décadas do século atual. 

A noção de domin~ncia do hemisfério esquerdo começou a 

ceder lugar ~ de organização assim~trica de funções, devido,pr! 

mariamente, ~ reconsideração do papel do hemisfério direito no 

desempenho cognitivo, impelida por estudos neuropsico16gicos das 

funções pr5xicas e gn6sicas em pacientes com lesões hemisféri

cas, realizados a partir da d~cada de quarenta. Através destes 

estlldos, gradativamente, acumularam-se evid~ncias de déficits 
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comportamentais relacionados a comprometimentos do hemisf~rio di 

reito, especialmente para a somatognosia, percepção espacial e 

habilidade de construção (Benton, 1977; H~caen e Albert, 1978). 

A mechda em que estes estudos se desenvolveram, não apenas assi

nalou-se a relev5ncia do hemisf~rio direito para atividades esp~ 

ciais, mas tamb~m para o reconhecimento, evocação e aprendizagem 

de certos tipos de material de estimulo e, em certos aspectos. do 

processamento perceptivo. Por exemplo, llécaen e Angelerges (1962) 

observaram que, de um grupo de 22 pacientes com prosopagnosia,16 

apresentavam lesões no hemisfério direito. 2 no hemisfério es

querdo e 4 tinham lesões em ambos os hemisf~rios. Milner (1962), 

por sua vez, apontou rendimentos inferiores de pacientes com le

soes no hemisfério direito em comparação com o hemisf~rio esque~ 

do para estímulos auditivos não verbais (altura, lntensidade,rit 

mo, duração, timbre e seqUência sonora musical). H~caen e Ange

lerges (1963), em um estudo sobre agnosias relacionadas a compr~ 

metimentos do hemisfério direito e esquerdo, avançaram a hip6te

se de que os déficits resultantes da lesão de cada um dos hemis

férios seriam devidos ao modo diferenciado corno a informação era 

por estes tratada; isto é, os déficits resultantes de lesões no 

hemisfério direito decorreriam de urna habilidade defeituosa de 

isolar objetos similares uns dos outros,enquanto os resultantes 

de lesões do hemisfério esquerdo dever-se-iam ~ habilidade defec 

tiva para categorizar. 

Não obstante, muitas disputas tc6ricas foram suscitadas 

face ~s influências que o hemisfério leslonado poderia ter sobre 

o outro. Alajouanine e Lhermite, embora o ji considerivel acumu 

lo de evidências em contririo, mantiveram ainda em 1963 que es-
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tes achados confirmavam o ponto de vista cl~ssico. Em particu

lar, eles atribuiram os sintomas provenientes do comprometimen

to do hemisf6rio direito ~ liheração patológica de atividade no 

hemisf~rio esquerdo (Levy, 1980). 

H~ que se apontar que, por esta ~poca, quando justame~ 

te estavam sendo introduzidas outras duas categorias de estudo 

particularmente importantes para a conformação do quadro contem 

porâneo da assimetria funcional - as investigações com o paci

ente comissurotomizado e os estudos de lateralidade percepti

va com indivíduos neurologicamente íntegros -- os estudos de le 

sao j~ se beneficiavam de amplas an~lises dos problemas teóri

cos e metodol5gicos a eles pertinentes, como os compreendidos 

pela localização de funções e inferência da função a partir da 

observação de d~ficits e preservações comportamentais. Estas a

n~lises, ampliadas pelos estudos de lesões em animais e reali

mentadas por substantivas controvérsias h~ quase um século, vi

nham possibilitando uma discriminação cada vez maior dos probl~ 

mas implicados pelo estudo da assimetria em pacientes com le

sões cerebrais e demandando um constante aperfeiçoamento metod~ 

lógico (e constrangimento da ingenuidade teórica) tradicional-

mente em um contexto mais amplo, tendo em vista, inclusive, os 

problemas pertinentes à localização intra-hemisférica. 

Assim, por exemplo, a medida em que eram reconhecidas 

e analisadas as fontes de problemas na validade interna de um 

plano experimental ou quase-experimental, tornava-se logo clara 

a extrema suscetibilidade da pesquisa neuropsicológica clínica 

a problemas como os representados pelos: taxa de mudança no tem

po enqu an to ro fIe xo elo processo da doenç a nos dis tú rb ia s neuro 



19. 

lógicos; amostragem ou seleção de sujeitos para grupos experl 

mentais ou de controle; áreas de teste e instrumentalização;r~ 

gressao est~tística at~ ~ m~dia; viezes resultantes da sele-

ção diferencial de sujeitos onde ~ sublinhada a dificuldade de 

estabelecer grupos homog6neos; e, por fim, a interação destes 

problemas, em particular, seleção, efeitos da doença no tempo e 

instrumentalização, a complicarem ainda mais o estudo das rela

ções entre c~rebro e comportamento na neuropsicologia clínica. 

De todo modo, atrav~s dos estudos de lesões hemisf~ri 

cas focais realizados at~ então, delineou-se em suas linhas ge-

rais e em conformidade com o princípio da dupla dissociação de 

Teuber (1955) o quadro de especialização complementar. Em con-

sonãncia, tem sido at~ hoje frequentemente posto em relevo que 

as afasias e as apraxias de alto nível correlacionam-se, em re-

gra, pelo menos nos indivíduos destros e sem história familiar 

de canhotos, a lesões do hemisf~rio esquerdo, enquanto d~ficits 

comparáveis não são tipicamente observados após lesões do hemis 

fério direito e que, em contrapartida, o desempenho -em uma se-

rie de tarefas visuoperceptivas e espaciais ~ comprometido em 

seu máximo após lesões do hemisf~rio direito. Por outro lado, 

como tamb~m já se observara, há distGrbios como as amn~sias, em 

relação aos quais a síndrome clínica completa só emerge com da-

nos bilaterais. Nestes casos, dependendo da orientação te6ri

ca e da avaliação feita quanto aos dados disponíveis, pode ser 

enfatizado que não está afastada a possibilidade de que os dois 

Jlemisf~rios façam uma contribuição diferencial, qualitativa ou 

quantitativa para a memória autobiogr5fica ou para outros défi 

cits com esta conotação (Marsha1l, 1985a). 
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Segundo Bogen e Bogen (1983), estes estudos neuropsic~ 

l6gicos clinicos realizados a partir da segunda guerra mundial, 

não apenas teriam tornado emergente a questão da assimetria fun 

cional inter-hemisi~rica, mas sugerido muitas respostas concer

nentes ~s discussões modernas que revolvem usualmente em torno 

da questão: especializado para o quê? Para eles, a subseqUen

te e extensiva experimentação teria mais sustentado do que qua-

lificado as evidências então produzidas sobre as 

ções do hemisf~rio direito. 

especializa-

H~ que se notar que estes estudos inseriram-se em um 

contexto neuropsicol6gico no qual reafirmava-se a importância 

do princípio da localização cerebral de funções, ao mesmo tempo 

em que se rejeitava os rígidos diagramas da função cortical dos 

associacionistas do s~cu10 XIX, consubstanciando-se uma perspe~ 

tiva analítica mais funcional em que a organização das funções 

cerebrais vinha cada vez mais sendo vista como uma comhinação 

dinâmica de sistemas complexos e onde sintomas ou complexos si~ 

tom5ticos eram correlacionados a zonas cerebrais (Brain, 1965; 

H~caen e Angelerges, 1965; Luria, 1964, 1966). 

o direcionamento subsequente desta perspectiva ana1íti 

ca funcional, vale referir, veio a ser para a análise dos dê

ficits observ~veis em um nGmero cada vez maior de componentes 

distintos dos sistemas psico16gicos discriminados pela psicolo

gia cognitiva e psicolinguística. No panorama contemporâneo,as 

proposições iniciais do localizacionismo associacionista vie

ram a ser postas em relevo, consoante a similaridade frequent~ 

mente apontada entre esta abordagem da cognição e a da psicolo

gia cognitiva de base informaciona1 e tamb~m pelos estudos das 
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sindromes de desconexão corticocorticais (Geshwind, 1965, 1969; 

Goodglass e Kaplan, 1972; Benson e GeshwInd, 1972; Goodglass e 

Geshwind, 1976). 

Na década de sessenta teve início, de fato, uma subs

tantiva transformação na investIgação da assimetria funcio

nal inter-hemisférica devido principalmente à introdução de no

vas populações de estudo, como a dos pacientes comissurotomiza

dos e a dos indivíduos neurologicamente normais, e de novas téc 

nIcas experimentais, como as de lateral idade perceptiva. 

Dados considerados indicativos de uma organização fun

cional assimétrica dos hemIsférios cerebrais v~m a ser obtidos 

de novas fontes e convergem, no que a isto diz respeito, com os 

provenientes dos continuados estudos de pacientes com lesões he 

misféricas, consubstanciando-se a substituição da tem~tica da 

dominância do hemisfério esquerdo pela tem~tica das especializ~ 

ções hemisféricas. Devido fundamentalmente ~ investigação com 

o paciente comissurotomizado conforma-se um novo referencial in 

terpretativo para a assimetria funcional inter-hemisfeiica, ao 

qual v~m a ser subsumidos, inclusive, os dados provenientes dos 

estudos de lesão focal. 

A introdução da comissurotomia para tratamento de cer

tos casos graves de epilepsia deu-se na década de quarenta e o

fereceu, naquela época, oportunidade para que fosse levado a e

feito por Akelatis e colaboradores um amplo estudo psicológi

co cujos resultados foram negativos para a sindrome de descone

xão inter-hemisférica (Gazzaniga, 1970). 
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Os resultados obtidos por Akelatis e colaboradores, e~ 

bora concordantes com certos achados negativos de estudos anato 

moclinicos de comprometimentos do corpo caloso e com o fato jã 

conhecido de que a agenesia desta comissura cerebral não produz 

efeitos adversos óbvios sobre o desenvolvimento mental, não dei 

xaram de causar perturbação. O ponto de vista geralmente acei

to na época foi assim sumarizado em 1954 por A.E. Fessard: 

" Há uma 9 havtd e q UavtLLdade de dado.6 m 0.6 thavtdo (qu e 1 
a .6ec.ção de impoh-tavtte.6 thatO.6 bhavtc.O.6 a.6.6oc.iau.vo.6 ta,f 
o C.Ohpo ca,fo.6o vtão pahec.e a6etah 0.6 de.6empevtho.6 mevt
tai.6. Outha.6 Ob.6ehVaç5e.6 .6imi,fahe.6 vtO homem ou em avti 
mai.6 e.6tão agoha ac.umu,fada.6 em ghavtde vt~meho e vahied~ 
de. E.6te.6 he.6u,ftado.6.6ão tão pehtuhbadohe.6 que .6e po~ 
de .6eh tevttado a admitih a a6ihmação ihhac.iovta,f de que 
WIl 6.ü-tctlla he.tehog ê~leo de ativ'<"dade.6 vtO .6-t.6tema nehvo
.60 podehia 60hmah um todo vta aU.6êvtc.ia de qua,fqueh ,figa 
ção ..i.devtLL6ic.âve,f.H (Apud Bogevt, 1979: 3211. -

Este estado de coisas permaneceu até que ~~ers e Sperry 

iniciaram, na década de cinquenta, os estudos de animais com as 

comissuras cerebrais e o quiasma óptico seccionados, através de 

técnicas dirigidas à comunicação isolada com cada hemisfério. 

Nesta situação experimental, onde procurou-s~ controlar a dupli 

caça0 independente da informação e os mecanismos de pistas cru-

zadas, explicitou-se urna sindrome de desconexão que contrastava 

com o comportamento aparentemente integrado do animal quando fo-

ra dela. Segundo Sperry, embora os animais com o corpo caloso 

seccionado fossem indistingUíveis de seus companheiros de gaio-

la normais sob a maior parte de condições de treinamento e tes 

te, quando examinados em condições de comunicação isolada com ca 

da hemisfério: 
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" e.ncontJta-.6e. que. cada um do.6 he.m,ü6êJt-to.6 d-tv-td'<'do.6 
te.m agoJta .6ua e..66eJta me.n~al ou .6~.6te.ma cogn.<.t-tvo pJt5-
pJt-to, ..tnde.pe.l1de.nte. -- -t.6to ê, .6e.u!.l pJtoce..6.60.6 pJt5pJt-to.6 
e. .<.nde.pe.l1de.nte..6 de peJtcepçao, me.m5Jt-ta, apJtend-tzage.m e. 
outJtO.6 pJtoce . .6.6o.6 me.vt.ta.-i.6 .•. ê como .6e. 0.6 al1-tma-t.6 t-t
ve..6.6e.m do-t.6 cêJte.bJto.6 .6e.paJtado.6." (Spe.JtJty, 7967: 7749). 

Estes experimentos com animais alertaram, naturalmen-

te, para a possibilidade de ocorrência de uma síndrome de desco 

nexao tamb~m no homem. Relatos anteriores de resultados nega-

tivos concernentes aos efeitos de lesões vasculares, neoplási-

cas ou degeneratIvas t6xicas do corpo caloso (Bogen, 1979) e os 

resultados dos extensos estudos psico16gicos realizados com pa-

cientes comissurotomizados por Akelatis e colaboradores pode-

rIam relacionar-se ~ não utilização de t~cnicas direcionadas p! 

ra a comunlcaç50 isolada com cada hemisf~rio. - . consonanCIa, 

Geshwind e Kaplan, em 1962, procuraram deliberadamente por tal 

síndrome quando surgiu um paciente com lesões calosas considera 

do plausível e utilizaram estímulos lateralizados. Relataram 

eles que o paciente comportava-se como se os seus dois hemisf~ 

rIOS cerebrais estivessem funcionando praticamente de modo aut6 

nomo (Bogen, 1979). 

Mas tratava-se de um Gnico caso com lesões extra-calo-

sas significativas e um quadro clínico complexo a contrastar com 

os relatos anteriores. 

Neste contexto, Sperry e colaboradores iniciaram no ln~ 

tituto de l'ecnologia da Calif6rnia uma nova s~rie de estudos 

sistem~ticos com pacientes submetidos ~ comissurotomia por Bo-

gen e Vogel a partir de 1961. 
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o primeiro paciente submetido ~ comissurotomia foi tam 

b~m o primeiro a ser estudado neuropsicologicamente por Sperry, 

Gazzaniga e Bogen, que, ainda em 1962, descreveram virios aspe~ 

tos do comportamento deste paciente, que era destro e apresen

tava domin5ncia para a linguagem no hemisf~rio esquerdo, corno 

todos os outros que viriam a ser sistematicamente estudados nos 

anos subsequentes, cerca de cinco, selecionados principalmente 

em função de menores evidências de lesões extra-calosas e de 

cursos de recuperação mais r5pldos (Gazzaniga, 1970). 

No transcurso destes estudos, Sperry e colaboradores v~ 

rificaram, na situação experimental de comunicação isolada com 

cada hcmisf6rio, um colapso agudo na comunicação visual, somato 

sensorial, motora e cognitiva entre os dois hemisf~rios cere-

brais, cujas manifestações foram frequentemente dram5ticas. Ca-

da hemisf~rio cerebral afigurou-se-lhes como base de um sistema 

cognitivo completo, h5bil para processar a informação na maio

ria das tarefas, embora com competências variáveis (Bogen e Gaz 

zanlga, 1965; Gazzaniga et aI., 1963, 1965, 1967; Gazzaniga e 

Sperry, 19b7; Sperry et aI., 1969). Segundo Sperry: 

"ÁP0-6 a c.om-ü-6uftotom-ia, c.ada hem-i-66êft-io c.eftebftal P0-6-
-6u-i -6ua-6 pftopft-ia-6 -6en-6açõe-6, peftc.epçõe-6, pen-6amento-6 e 
-id~-ia-6 que nao apfte-6entam c.oftftelato-6 no hem-i-66êft-io 0-
pO-6to. Cada hem-i-66êftio, e-6queftdo e d-ifteito,po-6-6ui -6ua 
c.adeia pftÁ_vada de lIIemoJUa-6 e expeftÁ_ênc.ia-6 apftendida-6 
impo-6-6Zvei-6 de -6eftem fteadquift-ida-6 pelo outftO hemi-66ê
ftio. Sob vãftio-6 a-6pec.to-6 c.ada hem-i-66~ftio de-6c.onec.tado 
paftec.e teft uma 'mente pftopft-ia', -6epaftada. E-6ta pfte-6en
ça de dua-6 c.oftftente-6 de c.on-6c.iênc.ia man-i6e-6ta-~e de vã 
ftia-6 60ftma-6, em di6eftente-6 tipo-6 de te-6te-6. POft exem~ 
plo, logo apo-6 uma c.iftuftg-ia, e-6-6a-6 pe-6-6oa-6 -6aO inc.apa
ze-6 de ftec.onhec.eft ou ftelembftaft e-6tZmulo-6 vi-6uai-6 que 
haviam ac.abado de ob-6eftvaft em um c.ampo vi-6ual -6e o e-6-
tZlIIulo 60ft fteapfte-6entado no c.ampo OpO-6to, i-6to ê, a 
tftan-66eftênc.ia noftmal de peftc.epç~o que -6e e-6pefta enc.on-
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. tJr.aJr. ellt~e a.6 me:tade.6 d.[lte.Lta_e e.6queltda do campo v.[

.6ual e.6:ta a~.6en:te. Ve modo analogo, obje:to.6 '[den:t.[6.[
cado.6 a~ltave.6 da man.[pulaç~o com uma da.6 m~o.6 n~o po
dem .6elt encon:tltado.6 ou lteconhec'[do.6 com a ou:tlta. Odo~ 
lte.6 .[~vd.[6.[cado.6 a:tltav ê..6 ~e uma l'Ialt.[na H~O o po d rm .6 elt 
a.tltave.6 da ou:tlta. Logo apo.6 a c.[ltultg.[a, 0.6 pac.[en:te/.) 
.6ao ~~capaze.6 de 1'I0mealt ou de.6cltevelt veltbalmeH:te obje
:tO.6 ob.6eltvado.6 1'10 campo v.[.6ual e.6queltdo, obje~o.6 .6en:t'[ 
do.6 com a m~o ou pê. e.6queltdo.6, odolte.6 .6eH:t~do.6 a:tltavê.~ 
da nalt.[na dilte.[:ta ou .6on.6 ouvido.6 apena.6 pelo hem.[.66ê. 
It.[o diltei:to." (Speltltlj, 1974: 7 J • -

Não obstante as controv6rsias suscitadas concernentes 
, 
a duplicidade mental e de consci~ncia destes pacientes persis-

tentemente afirmadas por Sperry e colaboradores (Sperry, 1964, 

1966,1968,196!:J,1974; Bogen, 1969; Gazzaniga, 19b7), que se es

tendem desde o inicio at~ o presente CEceIes, 1970; Mackay, 1966 

a,b; ~iarks, 1980; Puccetti e comentaristas de seu artigo, 1981; 

Zangwill, 1974) e o numero restrito de pacientes estudados, os 

dados relatados foram o suficiente impressivos para que fosse 

aceita, de modo geral, a exist~ncia de uma síndrome de c6rebro 

dividido tamb6m no homem, mas que diferentemente da sindrome ob 

servada nos animais, implicava duas unidades funcionais assim6-

tricas. Deste modo, caracterizou-se o hemisf6rio cerebral, -nao 

apenas como unidade de an~lise, mas tamb~m como unidade funcjo-

nal. 

No que se refere ~s especializações funcionais dos he-

misf~rios cerebrais, as diferenças mais significativas encontra 

das nos estudos iniciais com o paciente comissurotomizado, rea

lizados durante a d&cada de sessenta, disseram respeito ~ lin-

guagem, cálculo e certas funções visuoespaciais. 

Com referênc ia â informação processada no hemisf6rio es 

querdo, não se observou, nestes estudos, qualquer comprometime~ 
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to da capacidade de express~o ou compreensao da linguagem ou da 

capacidade de realizar c~lculos. Por outro lado, verificou-se 

que os pacientes examinados, embora destros, quando desenhavam 

ou copiavam figuras que sugeriam perspectiva espacial, em três 

dimensões, como os cubos de Necker, ou quando realizavam ativi

dades construtivas com a utilização de blocos ou, ainda, quando 

reuniam complexos quebra-cabeças, apresentavam um desempenho 

consistentemente melhor com a mão esquerda do que com a mão di

reita (Bogen e Gazzaniga, 1965). 

Em contraste, no que se refere à informação processa

da no hemisfério direito, verificou-se, a par da superioridade 

em relação a certas funções visuoespaciais, uma severa limita

ção na capacidade de compreensão e expressão da linguagem, mais 

ainda no que diz respeito à expressão, considerada inexistente, 

pelo menos no que concerne à linguagem propositiva (Gazzaniga 

e Sperry, 19b7). A capacidade de realizar c~lculos também mos

trou-se bem limitada. 

As diferenças nas especializações hemisféricas config~ 

raram-se nestes estudos mais relativas do que absolutas e fo

ram, desde então, contrastadas com instãncias de déficits cogn! 

tivos severos observados em decorrência de lesões cerebrais uni 

laterais. Assinalou-se que nos estudos realizados com o pacie~ 

te comissurotomlzado foi verificado estarem os dois hemisférios 

desconectados acentuadamente livres de alguns dos mais severos 

déficits cognitivos subsequentes a lesões localizadas, como a 

afasia global que pode se seguir ao comprometimento do hemisfé

rio esquerdo e a agnosia visual, a prosopagnosia e a negligên

cia unilateral da metade esquerda do espaço qu~ podem se seguir 
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a lesões do hcmisf6rio direito (Zaide1, 1983a). 

De fato, as descrições iniciais do paciente de cere

bro dividido parecem ter gerado a convicção, ainda persistent~ 

mente expressa por pesquisadores, que se dedicaram ao estudo 

desta população, de que urna parte significativa dos problemas m~ 

todo16gicos relacionados ~ pesquisa de pacientes com lesões uni 

laterais poderia ser resolvida pelo estudo da assimetria fun

cional no paciente comissurotomizado, o que estaria, inclusive, 

na base da consolidação da sllbstituição da tem5tica da domin5n

cia cerebral pela da assimetria funcional inter-hemisférica (L~ 

vy, 1Y80; Zaidel, 1983a). Sublinhou-se aqui que através do es

tudo dos dois hemisférios cerebrais em substantivo isolamento 

tem-se a possibilidade de observar diretamente .0 que cada hemis 

fério pode fazer e com isto evitar-se os problemas relacionados 

~ infer~ncia da função de urna região cerebral a partir das ob

servaçoes do que o tecido remanescente pode fazer; nos termos 

de Zaide1 (1983a), a observação da "compet~ncia positiva" ver-

sus a "infer~ncia negativa do déficIt", Os dois hemisférios ce

rebrais do paciente comissurotomizado vistos corno constituin

do controles recíprocos, pois que automaticamente homogeneizados 

para sexo, Idade, etc, levaram ~ suposição de que a comparaçao 

dos padrões de especialização hemisférica verificados nos hemi~ 

férios lesados com os observados nos hemisférios desconectados 

permitiria a separação dos efeitos patol6gicos do cérebro lesio 

nado daqueles da compet~ncia residual do tecido não comprometi 

do (Levy, 1980; Zaidel, 1Y83a), 

Ao final da década de sessenta, Sperry e seus novos co 

1aboradores apresentaram uma significativa modificação na ~nfa-
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se teórica em direção à caracterização das diferenças hemisfé

ricas em termos de estratégias ou modos de processamento da in

formação, que veio a tornar-se prevalente no âmbito da assime-

tria funcional e para a qual deve ter contribuido de modo sign! 

ficativo o crescente prestígio do cognitivismo na psicologia a 

partir do início da década de sessenta (Penna, 1984). 

Na primeira investigação realizada com este direciona-

menta por Levy-Agresti e Sperry, em 19b8, foi utilizada Wffi ada~ 

tação para o paciente comissurotomizado do subteste das rela-

-çoes espaciais da bateria D.A.T .. Baseados nos resultados obti 

dos, estes autores sugeriram: 

"0 hemi-6ó~fLio mudo pafLec.e -6efL e-6pec.ia.tizado pafLa a 
pefLc.epÇaO ge-6t~.ttic.a, fLealizando pfLimafLiamente uma -6Xn 
te6e ao lidafL com o input inóofLmacional. O hemi6ó~fLi~ 
óalante, em c.ontfLa-6te, pafLec.e opefLafL de um modo mai-6 
lógic.o, analXtic.o, -6emelhante a um c.omputadofL." (Lev!f-
Ag fL e6 ti e S p efLfL lj , 1 96 8 : 11 51 ) • 

A partir desta perspectiva, Sperry, Levy e Trevarthen 

deram início também, no início da década de setenta, ~ investi 

gaçao do problema que para êles se apresentara da alocação de 

controle entre os dois hemisférios na consecução das tarefas (L~ 

vy et aI, 1972; Levy e Trevarthen, 1976, 1977). 

~ 

Por esta epoca, Bogen (1969), direcionado pela perspe~ 

tiva do cérebro dividido e após extensa reVlsao da literatura, 

propos, também, que a principal distinção entre as capacidades 

funcionais dos hemisférios cerebrais humanos estaria no modo co 

mo a informação é processada. Considerou ele que os "dois mo

dos de pensamento" que filósofos e psicólogos vinham de há mui-



29. 

to propondo poderiam ser caracterizados através dos termos "pr~ 

posicional" e "aposicional" relacionados respectivamente aos 

hemisférios esquerdo e direito; implicando este ~ltimo termo 

uma capacidade para opor ou comparar percepções, engramas, es

quemas, etc. O significado pleno destes termos, segundo Bogen, 

emergiria a medida em que estas capacidades viessem a ser me

lhor compreendidas. 

Associadas com os relatos iniciais da pesquisa com o 

paciente de cérebro dividido - frente ã conclusão de que cada 

hemisfério cerebral humano é capaz de processos mentais indepe~ 

dentes e diferenciados - muitas especulações foram tecidas so

bre o modo como o cérebro poderia funcionar como órgão integra

do da mente e sobre o significado geral da especialização hemis 

férica para a psicologia humana. 

Neste curso, por exemplo, Sperry (1968,l969,1976,1977) 

desenvolveu sua teoria emergentista da consci~ncia. 

Bogen e colaboradores (Bogen,1969,1975; Bogen e Bogen, 

1969; Bogen et aI., 1972) vieram a sugerir a exist~ncia de uma 

preponderância hemisférica, denominada de hemisfericidade, nao 

apenas em relação a tarefas mas, também, em relação a indivi

duos e culturas. E Bogen e Bogen (1969) sugerlram que o desa

fio constituido pela integração das duas capacidades hemisféri 

cas especializadas seria central para a criatividade humana. 

Levy (196~,1974), por sua vez, levou a efeito várias 

especulações sobre o significado das especializações hemisféri

cas para a cognição humana, principalmente com a mobilização do 

contexto evolutivo e das diferenças individuais. Sugeriu Levy 
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que os processos cognitivos sint~tlco c analitico poderiam ter 

evoluido em hemisf~rios especializados porque seriam inerente

mente incompatíveis, requerendo diferentes formas de organiza-

ção neural. Para Levy as leis da gestalten provavelmente per-

tenceriam apenas ao hemisf~rio direito e, então, as funções a

daptativas servidas por estes princípios organizacionais seriam 

restritas a este hemisf~rio, assim como as funções adaptativas 

servidas pela linguagem seriam restritas ao hemisf~rio verbal, 

analítico. Consoante Levy: 

"PoJt outJto iado, uma -6--tme.tJt--ta ê um de-6--tgn c.ogn--tt--tvo e.x 
tJtemame.nte. d--t-6pe.nd--to-6o. A iate.hai--tzaç~o da 6unç~o qu~ 
-6e. dobJta a c.apac.--tdade. do c.omputadoJt c.ogn--tt--tvo. Uma me.~ 
tade. do c.~Jte.bJto pode. -6e.Jt compie.tame.nte. devotada a um 
conjunto de. 6unçõe.-6 e. a outha a outJto conjunto. A ohga 
Il--tzaç~o HeuJted'. de.ntJto de. cada he.m--t-66êJt--to pode. -6e.Jt ot.i..~ 
mame.nte. dC-6--tgnada ou paJta o phoce.-6-6ame.nto anaiZt--tco, 
pJtopO-6.i..c{.oHai ou paJta a cod.i..6--tcaç~o da-6 .i..mage.n-6 -6e.11-60-
Jt.i..a--t-6 i.i..te.Jta--t-6 e a extJtaç~o dO-6 .i..nvaJt--tante.-6 -6e.n~~Jt.i..o
e.-6pac.i..a.i..-6. FO-6-6e. um ~n--tco he.m.i..-66êJt.i..o -6 o bJte.caJtJte.gado 
com ambo-6 0-6 conjunto-6 de ope.Jtaçõe-6, nenhuma pode.Jt.i..a 
-6eJt ot.i..maHlente. .i..nte.gJtada. V.i..6.i..c.i..ime.nte. pode.Jt--6e.-.i..a -6U
pOJt gue. o he.m.i..-66êJt.i..o que. conce.be.u a Mona L.i..-6a pode.Jt.i..a 
tambe.m de6vLVoiveJt a me.cân--tca quânt--tca." (Le.vy, 1980: 
3 05) • 

Neste contexto, velO, então, a ser atribuido i latera-

lização de funções um importante papel no desempenho cognitivo 

humano, com significativas implicações para o âmbito das dife-

renças individuais. 

As linhas de conjeturas desenvolvidas sobretudo por 

Bogen e colaborauores e por Levy, vale referir, muito contribui 

ram para a ampla conformação e popularidade que a literatura so 

bre estilo cognitivo relacionado i assimetria funcional inter-

hemisf~rica veio a ter. 
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Muitas pesquisas concernentes a aspectos diversos da 

cognição continuaram sendo realizadas, tanto com a s~rie de pa

cientes de Bogen e Vogel por Sperry e colaboradores, corno com 

outras s~ries tornadas disponiveis para o estudo neuropsico16g! 

co, tal a de Wilson e colaboradores (1977), com abordagens cada 

vez mais analiticas e sob a influ~ncia crescente da psicologia 

cognitiva de base informacional. 

Parte signIficativa destas pesquisas foi dirigida para 

a elucidação das caracteristicas funcionais do hemisf~rio direi 

to, consideradas ainda mal compreendidas e objeto de amplas con 

trov~rsias e resultados contradit6rios. 

Por exemplo, Zaidel, atrav~s de uma s~rie de testes de 

compreensão da linguagem visual e auditiva realizados com os 

mesmos dois pacientes examinados inicialmente por Gazzaniga e 

Sperry (1967) e com mais um paciente com hemisferectomia esquer 

sido da, obteve resultados a partir dos quais considerou ter 

subestimada a capacidade para a compreensão da linguagem do he-

misf~rio direito destes pacientes nos estudos iniciais, princi-

palmcnte em relação ã modalidade auditiva (Zaidel, 1978, 1983a,b). 

Segundo Zaidel, a despeito das grandes diferenças Individuais 

na capacidade para a linguagem entre os pacientes comissurotomi 

zados e transcendendo tais diferenças, o quadro emergente das 

capacidades funcionais do hemisf~rio direito seria o seguinte: 

"ü completamente de-6conectado HV paJtece ex~b-tJt pouca ou 
Ilell/wma 6a-Ca 6unc-tol'lat, ma-6 tem cOHó-tdeJtavel compJtee.n
-6aO aud-tt-tva, e-6pec-talmeHte paJta palavJta-6 -6-tmple-6. Ele 
paJtec.e colap-6aJt Ha decod-t6-tcacao de 6Jta-6e-6 com :tJti-6 ou 
lIla-t-6 IteH-6 cJtlt-tco-6, talvez pOJtque ele tenha uma memõ
Jtia veJtbal de c.UJtto pJtazo l-tm-ttada, o que pOJt -6ua vez, 



32. 

pode dcve~-~e ~ au~~ncia de ~m mecani~mo de ~epe~iç~o 
6on~mico con~~~u~ivo. O HV e con~~~~en~emen~e mal6 p~ 
b~e na lel~u~a do que na comp~een~ao audi~lva e ~eu 
vocabul~~io vi~ual ~ meno~ do que o vocabul~~i~ audl~i 
~!o. E 111 pa~,U_cu.ta~, ele n~o pa~ece pO,6~uJ.~ ~eg~a~ de 
tJtall~6o~maçao de g~a6ema - pa~a - 60nema e então l~ pa 
lav~a~ ideog~a6icamente, como ge~talten~ vi~uai~. Ã 
~ep~e~eHtação idcog~~6ica ~ aqui ce~~amen~e Hão icôni
ca ma~ ab~t~ata." (Zaidel, 1983b: 525). 

Por outro lado, Gazzaniga (1983), em sua reVlsao dos 

estudos realizados sobre a capacidade para a linguagem do hemi~ 

f~rio direito de pacientes comissurotomizados, a par de criti-

car severamente a metodologia dos experimentos conduzidos por 

Zaidel e suas inferências, concluiu que a maior parte destes 

pacientes não possui capacidade linguística -de qualquer espe-

cie no hemisf~rio direito e que, quando a linguagem vem a ocor-

rer, al~m de variar amplamente em sua organização e grau de so

fisticação, ela pode ser atribuída, em praticamente todos os ca 

sos, a presença de lesões precoces no hemisf~rio esquerdo. 

De fato, ultimamente, certos autores têm avaliado ter 

sido muito otimistas as descrições iniciais da população consti-

tuida pelos pacientes comissurotomizados e apontado limites se

veros para a pesquisa com estes pacientes no que diz respeito à 

generalização para a assimetria funcional do c~rebro intacto 

(Millar e Whitaker, 1983; Whltaker e Ojeman, lY80). 

Tem sido em relação a isto assinaladas: a dificulda-

de representada pela possibilidade de que as capacidades funci~ 

nais evidenciadas de cada hemisf~rio cerebral, quando removido 

das influências do outro, seJam marcadamente diferentes das que 

existem quando atua o labirinto da comunicação inter-hemisf~ri-

ca (Hellige, 1983; Marks, 1980; Zangwill, 1974); a configuração 
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da pesquIsa do c6rebro dividido na literatura cientffica como 

uma série (pequena) de estudos de histórias de caso (Hellige, 

1983; j\lillar e IVhitaker, 1983; Whitaker e Ojeman, 1980); a his 

tória prévia de epilepsia severa. Sublinha-se aqUI, tendo em 

vista principalmente a indicaç~o cirGrgica, a exist~ncia nos 

pacientes comissurotomizados de les6es extra-calosas epil6pt! 

cas amplas e/ou incidentes sobre zonas funcionais importantes do 

sistema nervoso, tal a zona da linguagem, usualmente de longas 

durações, muitas vezes remontando-se o inicio dos distGrbios aos 

primeiros anos de vida, o que daria oportunidade para signific~ 

tivas reorganizações cerebrais de funções face ~ plasticidade 

neuronal (Millar e WhItaker, 1983; Whitaker e Ojeman, 1980).P~ 

ra Whitaker e colaboradores constitui evid~ncia importante de 

que tais reorganizações funcionais, de fato, ocorrem, a inexis

tência de relatos de afasias, mesmo moderadas, associadas ao p~ 

ciente comissurotomizado. Apontam-se, também, as amplas varia 

ções individuais entre os pacientes estudados quanto ao dano ex 

tra-caloso e distúrbios neurológicos pr6vios, às idades dos pa

cientes ao tempo da instalação deste comprometimento e ao tem

po da cirurgia, o perfodo decorrido entre elas, etc, vindo a 

configurar-se cada individuo como um estudo de caso único. 

Por outro lado, para Zaidel os pacientes comissurotomi 

zados afiguram-se como representativos da organização hemisfé

rica normal. Em resposta a criticas como as formuladas por Whi 

taker e colaboradores, afirmou esta autora (Zaidel, 1983a) que 

reorganizações cerebrais significativas de funções não seriam o 

caso da maioria dos pacientes epil6pticos. Ela considerou djs

to evidência a n~o observação de organização anormal da lingua-
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gem nos hemisférios desconectados dos seis pacientes por ela e~ 

tudados da série da Califórnia, embora a variabilidade indivi

dual quanto à etiologia e sintomas de localização. Nas tarefas 

linguísticas por ela aplicadas, todos eles teriam exibido espe

cialização exclusiva do hemisf6rio esquerdo para a percepção di 

cot6mica de sílabas CV sem sentido, compet~ncia bilateral para 

a decis50 16xica e facilitaç~o auditiva, e nenhum pareceu-lhe 

ter capacidade para a fala associada ao hemisfério direito. 

Argumentou, também Zaidel, que haveria atualmente ou-

tras fontes de evid~ncias para uma maior participação do hemis-

fério direito em certas funções da linguagem como: (1) os -va-

rios estudos de casos que teriam fornecido evid~ncias de uma as 

sunção pelo hemisfério direito de v~rias funções da linguagem 

na afasia (Commings et aI., 1979; Heilman et aI., 1979; Levine, 

197~) ; (2) a síndrome da dislexia profunda que, por ela mes-

ma, levaria a uma interpretação em termos de um suporte do he-

misf6rio direito do acesso léxico sem5ntlco durante a leitura 

(Coltheart et aI., 1980); (3) as verificações de que lesões 

no hemisfério direito de adultos destros podem seletivamente co~ 

prometer diversas funções da comunicação, estendendo-se da apr~ 

claçao do humor, provérbios e metáforas (Gardner et aI., 1975, 

1983; Foldi et aI., 1983) a tem~ticas do discurso e ao contro-

le da pros6dia e entonação (Ross, 1981). 

Não obstante as controv6rsias, a descrição feita por 

Zaidel das compet~ncias do hemisfério direito para a linguagem 

parece ter tido grande penetração na literatura sobre assime-

tria funcional. 
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Em todo caso, Whitaker e colaboradores (~Iillar e Whi

taker, 1983, Whitaker e Ojeman, 1980) vieram a reconhecer a 

importância do estudo de histórias de caso no contexto da neuro 

psicologia, por êles relacionada a adequação deste tipo de es

tudo para responder a perguntas sobre a possibilidade de ocor

rência de algum fen6meno. E Hellige (1983) concluiu que os pa

cientes comissurotomizados, embora não constituam a população al 

tamente idealizada que se configurou inicialmente, propiciaram 

a oportunidade para a observação da competência de cada hemis

fério cerebral quando atuando de modo isolado um do outro,cons

tituindo os estudos sistemiticos com êles conduzidos rica fon

te de hipóteses sobre as relações entre o cérebro e o comporta

mento que podem ser testadas de maneiras variadas. 

Hi que se observar que estes limites recentemente apo~ 

tados para a investigação realizada com o paciente comissuroto

mizado nao desqualificam sua importância impar para a conforma 

ção do quadro moderno de lateralização cerebral. 

De fato,os resultados dos estudos dos hemisférios cere 

brais em substantivo isolamento foram relatados para urna ampla 

audiência e produziram enorme impacto, configurando-se corno urna 

importante ação catalitica na conformação do extraordinirio in

teresse contemporâneo pelo problema da lateralização no sistema 

nervoso, a incidir, como expressaram Harnard e Doty (1977), so

bre o espectro inteiro da pesquisa cérebro-comportamento, des

de a sinipse até a sentença. E por certo este interesse tem e~ 

volvido a suposição de que a lateralização cerebral de funções 

vem a ter importantes implicações para o funcionamento cerebral 

e a cognição humana. 
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Segundo Zaidel (1983a), os estudos realizados com o p~ 

ciente de cérebro dividido teriam constituido o zeitgeist con

ternpor~neo sob o qual floresceram os estudos de lateralidade. 

Assinalou Zaidel (1983a) que, desde o inicio, os investi 

gadores do paciente de cérebro dividido caracterizaram cada he

misfério cerebral deste paciente corno suporte de um sistema co~ 

nitivo-afetivo completo. E isto teria levado i visão contemp~ 

r~nea dos dois hemisférios cerebrais corno dois sistemas que são 

capazes de processar a informação em certa medida independentes 

um do outro e cujas competências se estendem através de urna am-

pIa faixa que vai desde o registro sensorial até à resposta mo-

tora; segundo sua expressão, i conceitualização de ãmbito com-

pleto da especialização hemisférica. 

Além disto, de acordo com Zaidel, tem sido sempre enf! 

tizado por estes pesquisadores que muitas tarefas podem ser re! 

lizadas por ambos os hemisférios, embora com competências .-varIa 

veis e usualmente com a utilização de diferentes estratégias;e 

isto viria a sustentar urna concepção das diferenças hemisféri-

cas corno mais relativas do que absolutas, isto é, um modelo de 

especialização hemisférica complementar relativa. 

Por outro lado, segundo ainda Zaidel (1983a), uma vez 

representados os dois hemisférios corno dois processadores in de 

pendentes e diferenciados, a investigação com o paciente de cé

rebro dividido teria assinalado a tarefa te6rica de explicar o 

conceito de interaç~o inter-hemisférica. Tendo sido os dois 

Ilcrnis[cflos ccrcbrais rcpresentados do modo como o foram, como 

comunicar-se-iam êles para dar lugar ao comportamento aparente-
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mente unificado? Reconhecendo Zaidel que o c~rebro dividido não 

poderia responder a esta questão diretamente, mas apenas de mo

do indireto em relação à transferência sub-calosa e ao contro

le sensório-motor ipsilateral, asseverou ela que, não obstante, 

atrav~s do contraste negativo o c~rebro dividido teria imediata 

mente cllamado a atenção para o conceito de conectividade calo

sa corno fator independente da especialização hemisf~rica na di

nãmica inter-hemisf~iica. 

De fato, o paciente de c~rebro dividido parece ter es

tabelecido uma nova metateoria ou paradigma na acepção de Kuhn 

(1970) para o funcionamento do c~rebro humano, tendo em vista 

o significado dos hemisf~rios cerebrais para este funcionamento. 

o interesse contemporãneo por diferenças de lateralida 

de perceptiva em indivíduos normais teve início na psicologia 

exrerimental fora do contexto da lateralização hewisf~rica, no 

laboratório de D. Hebb na Universidade de McGill, relacionado 

ao nroble~a da aprendizagem perceptiva. 

1952 

A pesquisa inicial realizada por Mishkin e Forgays em 

objetivou demonstrar que a equivalência de estímulos pod~ 

ria ser estabelecida pela experiência, como a teoria neuropsico 

lógica de Hebb do padrão de reconhecimento implicava. Em parti

cular, êles consideraram que a diretividade da leitura de uma 

língua escrita da esquerda para a direita como o inglês criaria 

melhores condições para o desenvolvimento de circuitos de iden

tificação relevantes nas partes do sistema visual conectadas com 

o campo visual direito do que naquelas conectadas com o campo 

visual esquerdo. De acordo com o previsto, Mishkin e Forgays 

verificaram uma superioridade do campo visual direito para pal~ 
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vras ingles~ls projetadas taquistoscopicamente em posições alea

t6rias i direita ou esquerda do ponto de fixação central. 

Explicações alternativas para estes resultados, dentre 

3S quaIs uma dominânci3 d3 c6rtex cerebral esquerda para a vi

são, foram examinadas e descartadas através de experimentos po~ 

teriores, em especial através do experimento em que sujeitos bi 

lingues para o ingl~s e o idish foram testados com o mesmo pa

radigma. Neste experimento eles obtiveram novamente uma superi 

oridade do campo visual direito para as palavras em ingl~s e 

uma superioridade do campo visual esquerdo para as palavras em 

idish, embora de magnitude bem menor do que a observada para 

as palavras em ingl~s (Bertelson, 1982). A desigualdade dos e

feitos para o ingl~s e para o idish decorreria, segundo os au 

tores, de diferenças na experiência dos sujeitos com os textos 

dos dois idiomas, embora, como refere Bertelson (1982), ela pu

desse ter sugerido uma determinação multifatorial dos efeitos de 

campo visual. 

Heron (1957), continuando esta linha de trabalho no la 

boratório de Hebb, utilizou listas de letras centradas no ponto 

de fixação espraiando-se para ambos os campos visuais e letras 

isoladas ou listas de letras projetadas em apenas um campo VI

sual. Ela obteve uma superioridade do campo visual direito pa

ra as apresentações laterais e uma superioridade do campo VI

sual esquerdo para a condição de apresentação simultinea. Heron 

interpretou seus resultados, assim como os de Mishkin e Forgays, 

em termos de disposições atencionais devidas a hibitos de leitu 

ra. Ela também rejeitou a interpretação hemisférica. O scanning 

direcional, como viria Neisser (1967) a designar o mecanismo gl~ 
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bal supostamente envolvido, foi ainda utilizado para eÀ-plicar as 

verificações feitas pouco depois de que formas geom~tricas ou 

figuras de objetos comuns produziam efeitos de campo visual de 

menor magnitude do que os observados para palavras ou listas de 

letras (rerrace, 1959; Bryden, 1960). 

No início da d~cada de sessenta D. Kimura, seguindo uma 

sugestão de W. Heron, adaptou a t~cnica da audição dicotânica de 

Broadbent para o estudo da especialização hemisf~rica com sujei 

tos neurologicamente normais (Zaidel, 1983a). 

Kimura (196la) referiu haver verificado uma superiori

dade do ouvido direito na situação de audição dicot6mica, onde 

sujeitos destros ouviam com audiofones tr~s sucessivos dígitos 

atrav~s de um ouvido e simultaneamente tr~s diferentes dígitos 

atrav~s do outro ouvido e lhes era solicitado relatarem tantos 

dígitos quanto pudessem evocar em qualquer ordem. Este resulta 

do foi interpretado corno decorrente da especialização do hemis

f~rio esquerdo para a linguagem com base nos resultados por ela 

obtidos atrav~s do mesmo procedimento experimental em pacientes 

para os quais a dominância para a fala havia sido determinada p~ 

la t~cnica de Wada e Rasmussen (1960). Neste grupo de pacie~ 

tes Kimura observara uma superioridade do ouvido direito nos su 

jeitos com dominância para a fala no hemisf~rio esquerdo e uma 

superioridade do ouvido esquerdo naqueles com dominância para a 

fala no hemisf~rio direito. 

Kimura tamb~m observara (196lb) que a lobectomia temp~ 

ral esquerda suprimia a superioridade do ouvido direito e redu

zia o desempenho com ambos os ouvidos ao mero acaso, enquanto a 
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lobectomia temporal direita resultava em uma ampliação da supe

rioridade do ouvido direito devido a uma redução dos escores do 

ouvido esquerdo. Neste caso, os efeitos de lateral idade refle

tiriam uma combinação aditiva de especialização hemisf~rica e 

efeito de lesão. 

Kimura baseara seus trabalhos iniciais na Suposlçao de 

que haveria com respeito is vias auditivas uma preponderãncia 

contralateral das projeções corticais, como já reconhecido para 

outros sistemas aferentes e eferentes e,ainda, sobre a já demon~ 

trada dominãncia do hemisf~rio esquerdo para a linguagem. 

Posteriormente, Kimura (1967) observou em sujeitos no! 

mais desempenhos equivalentes para os dois ouvidos na condição 

de escuta monoaural de material verbal. Propos, então, que a 

relativa preponderãncia das projeções contralaterais poderia a

penas ser observada em condições de competição, isto ~,com a 

estimulação dicotômica. Nesta situação a via preponderante con 

tralateral bloquearia a informação ascendente ipsilateral. 

Pouco depois,Milner e colaboradores (1968) e Sparks e 

Geshwind (1968), independentemente observaram que nos sujeitos 

comissurotomizados havia, com os efeitos de superioridade do ou 

vido direito, uma supressão total dos estímulos fornecidos ao 

ouvido esquerdo, sendo isto interpretado por Sparks e Geshwind 

como decorrente de uma inibição completa intra-hemisf~rica dos 

estímulos ipsilaterais discordantes; o desempenho obtido com s~ 

jeitos normais a partir de estímulos direcionados ao ouvido es

querdo seria, então, baseado em informações veiculadas atrav~s 

do corpo caloso. 
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A vantagem perceptiva do ouvido direito para estímulos 

verbais em destros observada por Kimura veio a ser amplamente 

confirmada subsequentementc atrav~s de estudos com controles 

mais acurados para fatores intervenientes, como atencionais,pe~ 

ceptivos e mnem6nicos. 

Por outro lado, nos anos seguintes foram relatados re

sultados de superioridade do ouvido esquerdo, obtidos com sUJe~ 

tos destros, na realização de tarefas envolvendo outros tipos 

de material como melodias (Kimura, lY64), sinais de sonar (Cha

ney e Webster, 1966), sons ambientais (Curry, lY67) ou envol

vendo o direcionamento da atenção para outros aspectos do mate

rial, como a entonaç~o emocional (Haggard e Parkinson, 1971). 

Como referiu Bertelson (1982), a situação dicot6mica 

parecia, então, produzir algo similar ao padrão neuropsicol6gi 

co favorito de comprovação, qual seja, a dupla dissociação. 

Deste modo, as interpretações de Kimura pareciam ter 

um amplo suporte inicial, o que sem dGvida muito contribuiu pa

ra a adesão tão ampla que obtiveram, embora algumas de suas pro 

posições fossem pouco depois contrariadas, como a necessidade de 

competição dicot6mica e muitos problemas viessem a ser subse

quentemente evidenciados no que diz respeito à assunção da lat~ 

ralidade auditiva como índice de especialização hemisf~rica, a 

níveis do m~todo, da t~cnica e da teoria requisitada. 

Kimura, em sua publicação de 1961, sugerira que a sup~ 

rioridade do campo visual direito para palavras e letras pode

ria ser tamb6m relacionada à dominãncia do hemisf6rio esquerdo 

para a linguagem, o que encontrou certa resist~ncia inicial fa-
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ce a conformação dos efeitos de campo visual at~ então observa

dos ~ hip6tese do scanning direcional. 

Esta resist~ncia inicial veio a ser vencida no curso 

da d~cada de sessenta devido principalmente às evid~ncias obti

das para a interpretação hemisf~rica das assimetrias auditivas 

e ao trabalho realizado com o paciente comissurotomizado. 

Segundo Bertelson (1982), tr~s principais linhas de e

vid~ncia foram então utilizadas para a sustentação da interpre

tação hemisf~rica das diferenças de campo visual sugerida por 

Kimura. 

A prImeIra seria constituida pelas verifIcações de di

ferenças dos hemi-campos em destros e canhotos feitas na d~cada 

de sessenta particularmente por Bryden (1964, 1965) e por Or

bach (1967). 

Bryden (1964), em urna reanâlise de seus primeiros exp~ 

rimentos taquistosc6picos, encontrou urna proporção maior de des 

tros do que de canhotos com urna superioridade do campo visual 

direito para material verbal, o que era consonante, corno ele no 

tou, com os dados das pesquisas sobre afasia e com os dados pr~ 

venientes da rec~m-introduzida t~cnica de Wada e Rasmussen (1960). 

Bryden (196S, 1973), utilizando letras simples corno estímulo 

e apresentação unilateral, observou que os canhotos nao exi

biam a superioridade do campo visual direito verificada nos des 

tros. Segundo ele, o efeito da prefer~ncia manipulat6ria era 

muito mais pronunciado para letras simples do que para listas 

de letras ou palavras e isto sugeria que o desempenho com le

tras simples era menos influenciado pela ordem de processamento. 
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Orbach (1967) examInou os efeitos combinados de direti 

vidade da escrita e preferência manipulatória em sujeitos bili~ 

gues para inglês e hebraico, atrav~s da utilizaç~o de palavras 

com apresentação unilateral e disposição horizontal. Ele obser

vou que os israelistas destros e canhotos diferiam nos efeitos 

de lateralidade para palavras em hebraico, mas ambos os grupos 

mostraram uma superioridade do campo visual direito para as pa

lavras em inglês. Um resultado que favorecia uma concepçao muI 

tifatorial das diferenças de lateralidade. 

Há que se observar que os trabalhos posteriores de la

teralidade com sujeitos normais onde se comparou os desempenhos 

de destros e canhotos, embora considerados como de número insu

ficiente dada a import~ncia atriburda a este tipo de investig~ 

ção para a interpretação dos efeitos de lateralidade obtidos com 

sujeitos normaIS (Bryden, 1982; Hardyck, 1983), mostraram que 

a ligaç~o entre lateralização cerebral, preferência manipulat~ 

ria e efeitos de lateral idade ~ bastante complexa. 

A segunda linha apontada por Bertelson,considerada, a

liás, como menos satisfat6ria, consistiu de criticas is evidên

cias para outros determinantes dos efeitos da lateralidade. A-

qui foram postos em relevo os influentes trabalhos 

por NcKeever e lluling (1970, 1971a,b). 

realizados 

Nestes trabalhos, os autores obtiveram uma robusta su

perioridade do campo visual direito para material verbal com a

presentaç~o bilateral, cuja magnitude era significativamente 

maior do que as verificadas para a apresentação unilateral. 

Na apresentação bilateral, onde mais frequentemente um 
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um par de estimulas ~ apresentado a cada ensaio, com um f tem em 

cada campo visual, diferentemente dos procedimentos unilaterais 

tipicos, os sujeitos sabem onde o estimulo vem a incIdir, o 

que torna ainda mais crucial o controle de fixação do olhar. Mc 

l\.eever e I1uling tentaram controlar esta fixação através da téc

nica da tarefa central, onde um pequeno digito era projetado no 

ponto de fixação ao mesmo tempo que o material lateralizado, de 

vendo os sujeitos referi-lo antes do material verbal laterali

zado. 

McKeever (1970) verificou, ainda, urna persist~ncia do 

robusto efeito de campo visual direito quando os sujeitos eram 

instruidos para relatar os ítens da esquerda para a direita ou 

quando a palavra do campo visual esquerdo era apresentada 20 

mseg antes da palavra do campo visual direito,manipulações que 

se esperava influenciarem as estratégias de scanning. 

A partir dos resultados obtidos com estes procedimen-

tos, contrapostos a uma das principais evid~ncias para a conceE 

ção de scanning direcional então disponfveis, McKeever e Huling 

atribuiram os primeiros achados de superioridade do campo VI

sual esquerdo para o reconhecimento de material verbal a certas 

defici~ncias metodo16gicas: (1) o uso de séries de letras a1ea 

tórias ao invés de palavras que sao mais significativas; (2) 

a apresentação do estímulo através do campo visual inteiro ao 

invés de apenas nas metades laterais; (3) excessivos tempos de 

exposição e (4) a falta de controle positivo sobre a fixação 

do olhar dos sujeitos. 

o procedimento utilizado por McKeever e Huling recebeu 



45. 

-nü o o b s ta n te, (r r t i ( as. 1\ tarefa central nuo apenas poderia 

constranger a fixação mas também favorecer uma varredura do 0-

lhar para a direita, o que deveria estar implicado no robusto 

efeito de campo visual direito por eles obtido (White,1973; Br.l 

den, 1978, 1982). Como referiu Bertelson (1982), a controv~r-

si3 que se seguiu entre White (1973) e McKeever (1974) auxiliou 

a explicitação da complexidade do paradigma bilateral, acaban 

do os autores por concordarem, pelo menos, quanto ao caráter 

multifatorial do fen6meno. 

Diversas foram as tentativas feitas para solucionar os 

problemas apontados neste paradigma. Piazza (1980),por exemplo, 

colocou uma seta como controle de fixação que apontava para o 

campo visual cujo est!mulo deveria ser relatado pelos sujeitos. 

De fato, a confiança exceSSlva na interpretação hemisf~ 

rica dos efeitos de lateral idade visual que veio a se observar 

na literatura seria contraposta pelo acúmulo cada vez maior de 

evid~ncias de que variáveis de diversas ordens poderiam influir 

significativamente nos resultados, mesmo quando da apresentação 

unilateral aleatória dos estímulos. 

A terceira linha de evid~ncias identificada por Berte~ 

son para a sustentação da interpretação hemisférica das diferen 

ças de campo visual foi a de que as tarefas para as quais os 

trabalhos com pacientes com lesão unilateral ou comissurotomiza 

dos haviam sugerido envolvimento hemisférico diferencial produ-

ziram efeitos de hemi-campo correspondentes. Os estudos dispo-

níveis para este tipo de argumento foram, de longe, os mais nu-

merosos. ~las, como chamou atenção Bertelson, a maioria destes 
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estudos nao foi destinada para testar a interpretaç50 hemisf6ri 

ca das diferenças laterais. Ao inv6s, assumiu-a como um dado e 

considerou os efeitos de lateralidade como jnstrumentos para a 

jllvestjga~i1o das funçõcs hClllisféricas. NilO obstante, o lato de 

que converg~ncias tenham sido obtidas contribuiu para reforçar 

a confiança na interpretaç~o hemisf6rica. 

Em conson5ncia, as categorias de estímulos utilizadas 

nos estudos iniciais de lateral idade visual, como nos de latera 

lidade auditiva, foram dicotomizadas preferencialmente em ver

bais e n~o verbais, refletindo as evidências clínicas de uma es 

pecializaç~o do hemisf6rio esquerdo para a linguagem nos des

tros a par de um quadro menos delineado, por esta 6poca, das e~ 

pecializações do hemisf6rio direito. De modo geral, as tarefas 

não verbais envolviam um componente espacial ou o reconhecimen

to de faces, tendo em vista as indicações que vinham sendo obti 

das de investigações com pacientes neuro16gicos de uma associa

ç~o destes tipos de processos com o hemisfério direito. 

Os efeitos de superioridade do campo visual esquerdo 

então observados eram geralmente menores do que os efeitos obti 

dos de superioridade do campo visual direito para palavras e le 

tras e, frequentemente, de mais difícil replicaç~o. Em diversas 

instãncias atribuiu-se estes resultados de menor magnitude e de 

baixa fidedignidade das superioridades de campo visual esquer

do ao envolvimento de codificações verbais realizadas pelos su

jeitos, o que nem sempre ficou evidenciado (Bryden, 1982). 

Os estudos de lateralidade visual rapidamente torna

ram-se mais numerosos e mais variados do que os de lateral idade 

auditiva. J~ em 19b9 White comentava que o paradigma taquisto~ 
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- . 
COpICO relativamente simples dos estudos iniciais tornara-se 

complicado por urna multiplicidade de materiais de estImulo,ar 

ranjos de estímulos, intensidades de estímulos, controles a-

tencionais, condições de visão e instruções de resposta. Ref~ 

riu ainda Whitc (1969) que as assimetrias visuais mostravam-

se menos consistentes através dos estudos do que as auditivas. 

A partir dos primeiros anos da década de setenta a 

investigação de diferenças de lateralidade, de um modo geral, 

tem sido dirigida principalmente para o esclarecimento das di 

visões de funções cognitivas entre os hemisférios cerebrais. 

o volume de trabalhos publicados, assim como a diver 

sidade das pesquisas efetuadas, mormente nas esferas das lat~ 

ralidades visual e auditiva, não deixam de ser surpreende~ 

tes para os próprios especialistas da área, a merecerem, em 

regra, apreciações na literatura, mesmo quando são levadas em 

consideração a multidisciplinariedade do interesse desperta-

do pela assimetria inter-hemisférica, a natureza não invasiva 

destas técnicas e a acessibilidade a sujeitos normais (Allen, 

1983; Bertelson, 1982; Hardyck, 1983; Hellige, 1983; Zaidel, 

1983b). 

Embora estes trabalhos nao formem um corpo homog~neo, 

pode-se identificar, norteando o curso principal das pesquI

sas em diferenças de lateralidade, a par do referencial cons

tituido pela investigação com o paciente de cérebro dividido, 

urna influ~ncia cada vez mais prevalente da psicologia cogniti 

va de base informacional, de acordo com o seu crescente pres-

tígio nos países onde mais se desenvolveu a pesquisa em late-

ralidade. 
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De [ato, um grande nGmero de psic6logos cognitivistas 

parece ter sido atraído pelo poder conceitual das dissociações 

neuropsico16gicas como base para a classificaç~o de operaçoes 

mentais, visualizado prima facie atrav~s da 6ptica do cere

bro dividido, trazendo para a pesquisa em lateralidade os para

digmas experimentais e a rede conceitual da psicologia cogniti

va contemporânea, a comportar, naturalmente, as muitas divergên

cias te6ricas nela existentes. 

Neste transcurso em que a ênfase te6rica veio a ser lo 

go direcionada para a especificação das operações cognitivas re~ 

pons~veis pelas assimetrias, as amplas categorias de materiais 

de estÍmlllo ou de tarefas com as quais os estudos iniciais ten

diam a lidar cederam lugar a abordagens mais analíticas, vin

do as diferenciações iniciais (geralmente descritas em termos 

de categorias de estímulo) a requerer crescentes qualifica

ções a medida em que um número cada vez maior de aspectos rela

tivos ao estímulo e ao seu modo ele apresentação, à natureza e de

mandas da tarefa, as particularidades do sujeito e às possibi

lidades de interações entre estas vari~veis veio a ser implic! 

do nos efeitos de lateralidade. 

De acordo com Bertelson (1982), o primeiro esforço im

portante para analisar um domínio da organização cognitiva com 

base em diferenças de lateral idade foi o programa de pesquisas 

inaugurado nos laborat6rios de Ilaskins ao final da d6cada de 

sessenta para examinar que aspectos particulares da fala seriam 

respons5veis pelas superioridades verificadas do ouvido direito. 

Este programa foi direcionado pela concepção da existência de 

llm processador especializado da fala,respons5vel pela extraç~o 
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dos contrastes [Olléticos ncccss5rios para a interpretaç~o fono-

- . 16gica da informação provida pela an~lise auditiva prevIa, que 

estaria localizado no hemisf~rio esquerdo, ao contr~rio dos pr~ 

cessas auditivos prévios, que seriam bilateralizados (Liberman 

et aI., 19b7; L i b erma n, 1974). 

Nestes trabalhos, os estimulas consistiram de segmen

tos sem sentido da fala, como silabas CV, contrastando com os 

estudos anteriores onde geralmente foram empregadas palavras, 

principalmente nomes de digitas. 

Shankweiler e Studdert-Kennedy obtiveram uma superiori

dade do ouvido direito para a discriminaç~o de sílabas CV dife-

rindo pela consoante oclusiva mas n~o pela vogal, com efeitos 

maiores para as sonoras do que para as n~o sonoras (Shankweiler 

e Studdert-Kennedy, 1967; Studdert-Kennedy e Shankweiler,1970). 

Outras classes de consoantes como as nasais, líquidas e frica-

tivas, revelaram-se ocupando uma posiç~o intermedi~ria entre as 

consoantes oclusivas e as vogais, com efeitos de lateralidade 

maiores para as nasais (Allard e Scott, 1975; Darwin,197l; Hag-

gard,1971; Haydenet aI., 1979). 

Estas diferenças na magnitude dos efeitos de superior! 

da de do ouvido direito foram inicialmente interpretadas como 

significativas de que somente os sons da fala mais codificados, 

cujas realizações acústicas fossem mais vari~veis como uma fun-

ção do contexto, engajariam o processador da fala, enquanto os 

menos codificados, como as vogais, poderiam ser identificados p~ 

los processadores auditivos não lateralizados (Liberman et aI., 

1967) . Posteriormente Studdert-Kennedy e Shankweiler (1970) 
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propuseram uma interpretaç~o completamente diferente destes re

sultados em termos de uma sensibilidade diferenciada dos diver

sos sons da fala ~ degradação durante a transfer~ncia calosa. 

Por outro lado, em diversos estudos verificou-se que, 

em condições particulares, poderia ser obtida uma superioridade 

do ouvido direito para as vogais. Por exemplo, quando a tarefa 

se tornava mais difícil (Godfrey, 1974; Weiss e l!ouse, 1973), 

quando a duração se tornava menor (Darwin, 1971), quando se prQ 

duzia modificações nos parâmetros das vozes (Ilaggard, 1971) ou, 

ainda, quando as vogais apareciam no contexto de outros parea

mentos de palavras (Spellacy e Blunstein, 1970). Mas, neste es 

tudo, uma superioridade do ouvido esquerdo foi obtida para o 

mesmo tipo de material em um contexto não verbal. A vantagem p~ 

ra um dado ouvido dependeria, neste caso, pelo menos em parte, 

da natureza da tarefa realizada pelo sujeito. 

A continuidade deste programa incluiu investigações le 

vadas a efeito que visaram ~ identificação dos aspectos das con 

soantes oclusivas que seriam responsáveis pelos seus efeitos de 

maior magnitude. Segundo Liberman e colaboradores (1967), as ca 

racterísticas importantes para a identificação de uma consoan

te oclusiva seriam a rajada inicial de energia e a alteração de 

freqU~ncia desde o início do som até o estado estável da vogal 

seguinte. Allard e Scott (1975) procuraram, de acordo com esta 

proposição, separar as pistas da rajada inicial das pistas das 

transições através da edIção de sons reais da fala e observaram 

efeitos de lateralidade maiores quando apenas as rajadas ini

ciais estavam presentes. Cutting (1974), utilizando material de 

fala sint~tica, ohservou efeitos equivalentes de lateralidade 
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Jas consoantes OclusIvas em relação a sons normais quando nao 

havia a primeira transição do "formando" mas apenas uma segunda. 

Repp (1978), por sua vez, obteve efeitos bem significativos de 

lateral idade do ouvido direito atrav6s da manipulação do tempo 

de inicio da voz. 

Verificações como estas pareciam indicar que a distri

buição temporal seria um importante fator na determinação da su 

perioridade do ouvido direito, levando diversos autores a supo

rem que o hemisf~rio esquerdo seria especializado na discrimi

nação de diferenças temporais sutis ou na execução de análises 

finais de freqUência (Bryden, 1982). 

A evolução das pesquisas levou, então, a uma modifica

çao nas concepçoes iniciais de investigadores do laborat6rio de 

Haskins. Haveria, a par do processamento fon~tico, alguns as

pectos da análise auditiva que poderiam também ser lateraliza-

dos no hemisfério esquerdo (Studdert-Kennedy, 1975). 

Segundo Ta1la1 (1976), a mediação do hemisfério esque~ 

do nos julgamentos de sequência e ordem temporal estaria funda

mentalmente relacionada com o processamento da informação acús

tica com rápidas alterações e com a habilidade para discriminar 

dois sons muito contíguos. Ap6s investigar com seus colegas os 

possíveis mecanismos subjacentes ã especialização hemisférica 

para a percepção da fala com crianças disfásicas (Talla1 e Pie~ 

ce, 1973, 1974, 1975) e com adultos afásicos (Tallal e Newcombe, 

1978), Schwartz e Tallal (198U) realizaram este tipo de inves

tigação com adultos normais. Nesta pesquisa, cuja abordagem foi 

similar ã utilizada com os pacientes afásicos,Schwartz e 1'a1la1 

apresentaram dois conjuntos de estímulos de fala sintética cons t i tuido s 
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das seIS consoantes oclusivas seguidas da mesma vogal em ordem 

rand6mica. Os dois conjuntos diferiam apenas quanto ~ duração 

das transições (40 e 80 mseg). Verificou-se uma superioridade 

do ouvido direito de magnitude significativamente maior para as 

silabas apresentadas dicot6micamente com 40 mseg de duração das 

transições. A diminuição da magnitude da superioridade do ouvi 

do direito para as sílabas com 80 mseg de duração das transi

ções devia-se a um aumento das respostas corretas relacionadas 

ao ouvido esquerdo e a um decremento das relacionadas ao ouvi-

do direito. Os autores consideraram que a superiori4ade do 

ouvido direito de grande magnitude (assumida corno refletindo su 

perioridade do hemisf~rio esquerdo) seria obtida seletivamente 

para sinais que incorporassem espectros acústicos de rápidas m~ 

danças, dos quais a fala seria um bom exemplo. A taxa de altera 

ção das pistas acústicas, ao inv~s da natureza linguística ou 

verbal do estímulo, estaria subjacente a este efeito e, neste 

caso, julgamentos temporais refinados poderiam estar subjacen-

tes ~ fala sem que um mecanismo independente viesse a ser post~ 

lado. 

Pesquisas envolvendo tarefas de reconhecimento de -va-

rios aspectos do estímulo musical suscitaram, tamb~m, em várias 

ocasiões,interpretações no sentido de urna superioridade do he-

misf~rio esquerdo para operações tempo-dependentes, arregImen

tando com frequência a especialização proposta para este hemis 

f~rio em primeira instância por Efron (1963) em termos de análi 

se de sequências temporais a partir de seus estudos de julga

mento de ordem temporal na esfera tátil. A qual, vale referir, 

veio a ser reforçada pela contrapartida na esfera motora propo~ 
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ta por Killlura e seus colegas (Kimura, 1973, 1~77; Kimura e Ar-

chibald, 1974; Lomas e Kimura, 1976; Mateer e Kimura, 1977) , 

que reivindicaram para o hemisf~rio esquerdo uma especializa-

çao para o controle sequencial dos dedos, mãos, membros e muscu 

latura articulat6ria. 

Bryden (1982), por exemplo, na reVI sao que levou a e-

feito da literatura sobre a contribuição relativa de diferentes 

aspectos da mGsica para os efeitos de lateralidade, onde -nao 

são raros resultados contradit6rios, chegou a conclusão de que, 

enquanto os estímulos musicais de modo geral resultam mais fre-

qUentemente em superioridade do ouvido esquerdo, quando a se

qU~ncia temporal c o rítmo fossem criticos explicitar-se-ia com 

mais probabilidade um efeito de ouvido direito, como teriam evi 

denciado os experimentos de Halperin e colaboradores (1973) e 

de Robinson e Solomon (1974), por exemplo. Por outro lado, qua~ 

do as características espectrais fossem criticas, como no expe-

rimento realizado por Gordon (1970) em que foi utilizado o rec~ 

nhecImento de acordes musicais, uma superioridade do ouvido es-

querdo seria mais provavelmente observada. 

Diversos trabalhos na esfera da lateral idade auditiva 

foram realizados onde efeitos de lateralidade dissociados vie-

ram a ser relatados com a utilização de um mesmo material de es 

timulo, como função das demandas das tarefas apresentadas de ex 

tração de diferentes tipos de informação do material. 

Resultados positivos de efeitos de dissociação foram 

obtidos com a utilização de tarefas envolvendo o reconhecimento 

de entonações ou conotações emocionais de trechos de prosa ou 

sentenças, em contraposição ao conteGdo, mais frequentemente em 
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termos de uma superioridade do ouvido direito para a tarefa de 

conhecimento do conte~do e uma superioridade do ouvido esquer-

do para o reconhecimento de cntonaç6es ou conotaç6es emocionais 

(Haggard e Parkinson, 1971, Safer e Leventhal, 1977, Leye Bry

den, 1982). Bartholomeus (1974), por sua vez, obteve, com a uti 

lização de estimulos constituidos de nomes de letras cantados 

por diferentes cantores com diferentes melodias, urna superiori

dade do ouvido esquerdo quando a tarefa era o reconhecimento da 

melodia, uma superioridade do ouvido direito para o reconheci-

mento dos nomes das letras e nenhum efeito de lateral idade para 

as vozes dos cantores. 

Por outro lado, omitas estudos foram realizados conce! 

nentes a influência de fatores tais a experiência, pericia e ar 

tidão musicais sobre a percepção musical, os quais comportaram 

muitas discuss6es relativas a relação entre estes fatores e mo-

dos de operaçao ou estratégias cognitivas utilizadas pelos su-

jeitos,na esteira, principalmente, da influente publicação de 

Bever e ChiareI lo (1974). 

No estudo realizado por Bever e Chiarello foi observa-

da,com a utilização de urna tarefa de identificação monoaural de 

melodias, urna superioridade do ouvido direito para os - . mUSICOS 

e urna superioridade do ouvido esquerdo para os sujeitos sem ex

periência musical. Eles sugeriram que as estratégias de audi-

çao que influenciariam as diferenças de lateral idade na percep-

çao da m~sica seriam urna função do treino musical dos sujeitos. 

Segundo os autores, os ouvintes educados teriam aprendido "a 

perceber a melodia corno um conjunto articulado de relaç6es en-

tre componentes" enquanto os n~lo educados focalizariam "no con-



55. 

torno melódico global" lBever e Chiarello, lY74: 138). 

Nos anos seguintes, uma s~rIe de investigações foram 

realizadas sobre a influência da experiência musical nos efei

tos de lateralidade, com resultados positivos, similares aos de 

Bever e Chiarello (Johnson, 1977; Johnson et aI., 1977), negat! 

vos (Gordon, 1978; Zatorre, 1979) e mesmo inversos aos obtidos 

por Bever e Chiarello, que se adicionaram a relatos anteriores 

(Doehring e Ling, 1971; Locke e Kellar, 1973). 

Gaede e colaboradores (1978) sugeriram que seria a aE 

tidão musical ao inv~s da experi~ncia ou perIcia musicais o fa

tor relevante para a determinação de uma superioridade do ouvi

do direito na percepção musical. Eles relataram que sujeitos 

com pouca aptidão demonstravam uma superioridade do ouvido es

querdo de maior magnitude para testes que envolviam acordes mu

sicais e uma superioridade do ouvido direito de maior magnitude 

para testes de memória musical que requerIam an~lise sequencial 

em comparação com sujeitos com muita aptidão. 

Por outro lado, Peretz e Morais (1980) relataram nao 

haver obtido diferenças significativas entre os dois ouvidos 

quando da apresentação dicot6mica de melodias para sujeitos sem 

t re inamen to mus ica l, embora quando os re 1 a to s introspectivos dos 

sujeitos quanto ao m~todo utilizado para realizar a tarefa eram 

examinados, aparecia uma superioridade do ouvido direito para 

aqueles que referiam concentração nos detalhes locais das melo

dias e uma superioridade do ouvido esquerdo para aqueles que 

não referiam tal estrat~gia. Neste caso, sugeriram os autores, 

diferentes estrat~gias de audição musical poderiam ser utiliza 
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das independentelllente de treino musical. Bradshaw e Nett1eton 

(1981), com base na revisão desta literatura, concluiram do mes 

mo modo. 

Naturalmente estes desdobramentos e outros que se se

gUIram nos estudos de lateralidade auditiva tiveram suas contra 

partidas nas outras esferas da lateralidade, compreendendo as 

peculiaridades te6ricas e metodo16gicas pertinentes a cada urna 

delas. 

No ~mbito da percepçao visual, uma quantidade extraor

dinária de pesquisas veio a ser realizada concernente aos modos 

de operação dos hemisf~rios cerebrais que poderiam estar subja

centes aos efeitos de lateralidade associados a uma superiorid~ 

de do hemisf~rio esquerdo para muitos tipos de tarefas demanda

t6rias do processamento verbal e a urna superioridade do hemisf6 

rio direito para muitas tarefas perceptivas não verbais espaci

almente demandat6rias, consoante a ~nfase crescente nas opera

ções cognitivas corno unidades significativas privilegiadas para 

a questão da assimetria funcional inter-hemisf~rica, dando lu

gar a diversas novas dissociações funcionais entre os hemisf6-

rios em termos de modos de operaç6es cognitivas. 

Nestas pesquisas utilizou-se com frequ~ncia o m~todo 

empregado por Posner (1969) em seus estudos de classificação de 

caracteres, aplicado inicialmente, corno o fez Posner em seus 

primeiros estudos, a materiais alfab6ticos e logo estendido a 

outros materiais como palavras e figuras de faces humanas. 

Já em 1972 dois trabalhos foram publicados, por Cohen 

(1972) e por Geffen e colaboradores (1972), com a utilização do 
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paradigma de POSller aplicado a caracteres alfab5ticos, cujos re 

sultados foram considerados sugestivos de que as diferenças he

misf5ricas na identificação visual seriam determinadas em maior 

extensão por uma representação interna ser codificada em um for 

mato verbal ou espacial do que pela natureza do estimulo, con

vindo uma atenção maior às estratégias de codificação dos sujei 

tos do que à categoria do estimulo experimental (Cohen, 1972). 

Em ambos os estudos foi utilizado o paradigma de Pos

ner com apresentação unilateral, sendo que Geffen e colaborado

res investigaram adicionalmente os efeitos da apresentação das 

tarefas de julgamento de identidade pelo nome e pelas caracte

risticas fisicas em blocos de ensaios separados, o que lhes pe! 

mitiu, inclusive, eliminar viezes resultantes das expectativas 

dos sujeitos (Kinsbourne, 1970, 1973), uma vez que o fornecimen 

to antecipado de informação sobre o tipo de localização do esti 

mulo (pares apresentados em bloco ou randomizados) nao alterou 

o padrão de efeitos de campo visual. 

Os resultados relatados nos estudos de Cohen e de Gef

fen e colaboradores foram similares, havendo os dois tipos de 

julgamento de identidade produzido efeitos de campo, sendo os 

julgamentos baseados na categoria graf~mica associados a uma su 

perioridade do campo visual direito e os julgamentos para os 

pares fisicamente id~nticos associados a uma superioridade do 

campo visual esquerdo, com uma magnitude dos efeitos de campo 

maior para os julgalncntos baseados na categoria graf~mica. 

A partir destas verificações, o julgamento da identid~ 

de pelo nome versus o julgamento pela identidade fisiea aparece 
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como uma nova 11ip6tese para a caracterização dicot6mica dos he

misf~rios cerebrais em termos de modos de operação. 

J\ i 11 J. a n e s tem e s moa nos u r g e urna ou t r a p r o p o s t a r e -

lativa a especialização hemisf~rica em termos de modos de oper! 

ção, formulada por Egeth e Epstein (1972), qual seja, os julg! 

mentos de similaridade ou "mesmo" versus dissimilaridade ou "di 

ferente" associados, respectivamente, aos hemisférios direito e 

esquerdo, a partir da obtenção de interações entre campos VI

suais e tipos de julgamento através da utilização de um planej! 

menta experimental entre sujeitos e um procedimento "ir-não-ir". 

Vale chamar a atenção para o fato de que na psicologia 

cognitiva experimental o 1ll0Jelo do duplo processamento, onde 

dois processadores separados operando em paralelo são invocados 

para darem conta das diferenças nos tempos de reação observados 

nestes julgamentos, j5 vinha sendo amplamente utilizado: um pr~ 

cessador mais r~pido, em muitas instâncias descrito corno holis

tico, para os julgamentos de igualdade e outro mais lento, se

riado e analitico para os de dissimilaridade (Bamber, 1969;Be! 

ler, 1970; Bindra et aI., 1968 ~ Egeth 1966; Krueger, 1970). 

No ano subsequente, Cohen (1973) publicou um artigo mUI 

to citado na literatura em que sugeriu poder ser o hemis~rio es 

querdo especializado para o modo de processamento seriado e o 

hemisf~rio direito para o modo de processamento paralelo. 

Cohen realizou três experimentos nos quais listas de 

dois a cinco itens [oram apresentadas unilateralmente, no campo 

visual Jireito ou esquerdo, requerendo aos sujeitos 

se todos os itens eram iguais ou diferentes. 

indicarem 
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Com base nos resultados obtidos, admitidamente um tan-

to confusos e nao satisfatórios, ela argumentou no sentido de 

que o tempo de processamento do hemisf~rio direito seria menos 

dependente do n~mero de caracteristicas que conformam uma confi 

guração, enquanto o tempo de processamento para o hemisf~rio e~ 

querdo teria maior probabilidade de aumentar quanto maior vies-

se a ser o n~mero de discriminaç6es e caracteristicas relevan 

teso 

Resultados concordantes com esta hipótese teriam sido, 

por exemplo, obtidos por Oligishi, em 1978, utilizando letras 

como estímulos (Bradshaw e Nett1eton, 1981). Mas, White e White 

(1975), utilizando tanto estimulas configuracionais como letras, 

não obtiveram evid~ncia de um aumento de tempo de reaçao com um 

aumento do n~mero de estimulas para apresentaç6es ~ direita ou 

esquerda do campo visual; e concluiram que nas tarefas utili-

zada s, pe lo meno s, ambo s os hemis f~r io s exibiam proce s sarnento p~ 

raleIo. Gross (1972), por outro lado, j~ obtivera em seu segu~ 
... . 

do experimento resultados considerados compatlvels com a suposi 

ção de que ambos os hemisf~rios teriam empregado uma estrat~gia 

seriada na tarefa utilizada. 

Patterson e Bradshaw (1975) sugeriram que apenas nas 

tarefas com certo nivel de dificuldade evidenciar-se-ia a vanta 

gem do hemisf~rio esquerdo para o processamento seriado-analrt! 

co. Mas, mesmo com respeito a esta suposição, h~ resultados con 

flitantes. Bradshaw e colaboradores (1976), no experimento de 

n~mero 3, n50 replicaram os resultados da pesquisa anterior uti 

lízando estímulos diferentes e Moscovitch e colaboradores (1976), 

no experimento de n~mero 5, sugeriram que o uso de caracteristi 

cas pictóricas de "mais altas ordens", mesmo quando a tarefa -e 
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difrcil (como na comparaçao de uma caricatura com uma fotogra

fia), e um importante aspecto do processamento do hemisfério di 

reto. 

Outras dicotomias inter-hemisfericas, partilhando o 

mesmo matiz com estas introduzidas nos estudos de lateralidade 

perceptiva e com a dicotomia analitico versus holistico introdu 

zida no estudo com o paciente de cérebro dividido e amplamente 

utilizada na interpretação de pesquisas efetuadas na esfera da 

lateral idade, vieram a ser propostas posteriormente. Por exemplo, 

Kinsbourne (1982) sugeriu ser o hemisfério esquerdo especiali

zado na extração de características do estímulo e o direito na 

extração de relações. Bever (1980, 1983) renomeou o processa

mento analítico de relacional e o holístico de unitário e pro

pos que o processamento unitário envolveria a associação direta 

de uma representação mental com um estimulo e resposta, enquan

to o relacional envolveria pelo menos duas de tais associações 

e a manipulação de urna relação entre as duas representações men 

tais. 

Por certo ainda outras dicotomizações da cognição huma 

na introduzidas no ãmbito da psicologia cognitiva contemporãnea 

têm sido correlacionadas à duplicidade hemisférica, cabendo uma 

referência à teoria da dupla codificação na cognição de Paivio 

(1974,1977). Por um lado, como tem sido apontado (Madden e Ne

bes, 1980; Bradshaw e Nettleton, 1981; Kosslyn, 1987), há uma 

óbvia semelhança entre as funções dos sistemas verbal e não-ve~ 

bal propostos por Paivio e as diferenças funcionais inter-hemi~ 

féricas visualizadas ao longo da dimensão verbal versus não-ver 

balou visuocspacial, a par de diferenças obtidas em tarefas de 
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reconhecimento visual. Por outro lado, como tem sido cada vez 

mais frequente na psicologia cognitiva de base informacional,os 

partid~rios da dupla codificação, a começar pelo pr6prio Pai

vio (1977), têm invocado resultados de lateralidade em apoio de 

suas proposições; o que j~ foi configurado como uma esp~cie de 

círculo vicioso (Bradshaw e Nettleton, 1981; Madden e Nebes, 

1980). 

Ainda na esfera da lateralidade perceptiva visual,veio 

a ser proposta por Sergent (1982a,b, 1983a,b) uma distinç50 in

ter-hemisf~rica de matiz um tanto diferente das anteriores,pois 

que não descritiva de modos de operação ou estratégias cognitj 

vas características de cada hemisfério, mas que implicando uma 

divergência no grau de resolução da informação sensorial de en

trada ao qual cada hemisf~rio seria preferencialmente sensível 

e que tem fomentado um expressivo número de pesquisas e contro

v~rsias na literatura atual. 

Esta concepçao de Sergent foi desenvolvida a partir,fu~ 

damentalmente,de sua tentativa de sistematização da pesquisa 

sobre o reconhecimento de faces. 

Na ampla e diversificada pesquisa sobre este tema, a 

incluir o reconhecimento de faces per se e de expressões emo

cionais, onde são muitos os resultados avaliados como contradi 

t6rios, vale lembrar, Ja vinham sendo implicadas nas interpre

tações dos resultados diversas especializações putativas do he

misf~rio direito, compreendendo desde suas funções visuoespaci

ais, propriedades holísticas ou gestálticas, a existência de um 

processador especializado ou dois -- um relatívo a faces fami-
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misférica diferenciada para a mediação das emoçoes. 

A análise dos parâmetros experimentais encontrados nos 

experimentos sugeriu a Sergent que a grande maioria destes tra

balhos, tanto fornecendo superioridades de campo visual direi

to como esquerdo, poderia ser explicada na base de respostas d~ 

pendentes de caracteristicas especificáveis da apresentação dos 

estímulos: 

" Em 9 (Utat uma -óupvLio/tidade.. do campo vi-óuat e..-óque../t 
do Ihe..mi-ó6~/tio di/te..ito) ~ obtida quando la) a in60/tmi 
ção do e..-ótZmuto ~ de..g/tadada; I b) a-ó 6ace..-ó a -ó e../te..m com-=
pa/tada-ó -ó ão attam ente.. di-ó c/timinâv e..i-ó; I c) um co nj unto 
de 6ace..-ó 6amLtia/te..-ó ~ utLtizado; e.. (d) O-ó /te..qui-óito-ó da 
ta/te..6 a pe../tmite..m um c/tit~/tio 6/touxo de.. /te..conhe..cime..nto. 
E-óta~ condiç5e..~ pa/te..ce..m to/tna/t um p/toce..~~ame..nto hotZ~
tico pa/ta a ta/te..6a adequado; ~e.. a~ condiç5e..~ /te..qui~i
tam jutgame..nto anatZtico, e..nt~o uma ~upe../tio/tidade.. do 
campo vi~uat di/te..ito Ihe..mi-ó6~/tio e..~que../tdo) pode.. ~e../t ob 
tida." ISe../tge..nt e.. Bivld/ta, 1981: 541). 

Através da análise das condições por ela consideradas 

essenciais de uma operação analítica eficiente e de um modo ho 

1ístico eficiente de operação, a par de dados fisiológicos e 

psicofísicos selecionados sobre o sistema visual, como as eVl-

d~ncias de sintonização das células estriadas a bandas estrei-

tas de frequ~ncia espacial (Lennie, 1980; Tootell et al.,198l), 

consideradas sugestivas de que o processamento visual inicial 

seja realizado em termos de resolução sensorial, concluiu Ser-

gcnt podcrcm scr os hcmisférios ccrcbrais difcrcIKiados cm 

suas scnsibilidadcs aos cOlnponentes sensoriais; especificamente, 

ao output dos canais de frequ~ncia espacial. O hemisfério di

reito sendo visto como mais sensível ao output de canais de bai 
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xas frequ6ncias e o hemisf6rio esquerdo ao output de canais de 

altas frequências. As operações preferenciais sobre diferentes 

componentes dos outputs dos canais de frequência espacial fix~ 

riam predisposições e limitações para os tipos de processos cO& 

nitivos a que cada hemisf6rio seria melhor adaptado para levar 

a efeito. E neste caso, segundo Sergent, não haveria necessid~ 

de de implicar mecanismos basicamente diferentes nas ireas de 

"associação" dos hemisf6rios. A dicotomia analítica versus ho

lÍstico, como as outras de mesmo matiz, poderia resultar de pr~ 

cessos similares em cada hemisf6rio aplicados a diferentes rc-

presentações neurais, podendo, mesmo, ser meramente um epifen5-

meno. 

Os resultados iniciais relatados por Sergent (1982a, 

1983b) em apoio de sua hipótese foram baseados em evidências in 

diretas, obtidas atrav6s, principalmente, da utilização do par! 

digma de Posner em experimentos com diferentes condições de vi-

sibilidade decorrentes de manipulações do tamanho do estímulo, 

da duração da exposição e da excentricidade retiniana. Por ou-

tro lado, houve tamb6m vãrios relatos de resultados negativos 

consequentes a manipulações de vari~veis de procedimento (Chia-

relIa et aI., 1986; Hatta, 1986; Hellige e Johnson, 1985) a se 

somarem a resultados obtidos anteriormente em franca . -oposlçao 

as predições de Sergent (Jonides, 1979, Pitab10, 1979). Segun-

do Sergent (1987), estes achados poderiam estar contaminados fa 

ce às indicações existentes de que a duração da exposição, fre

qu~ncia espacial e efeitos de pr~tica interagem intrincadamente 

na determinação dos padrões de assimetria de campos visuais. Mas, 

resultados tanto positivos (Johnson e Hel1ige, 1986; Sergent, 
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1985,198b,1987) como negativos, em que nao se evidenciou inte

rações entre frequ~ncia espacial e campo visual (Glass et aI., 

1985; Noscovitch e Radzins, 1987), tamb~m foram relatados com 

testes mais diretos da hipótese atrav~s do uso de estímulos es

pacialmente filtrados. 

De todo modo, independentemente da avaliação feita qua~ 

to as hipóteses específicas formuladas por Sergent, implicações 

imediatas de sua posição vieram a merecer bastante atenção. Se~ 

gent enfatizou que as condições básicas sob as quais são reali

zados os estudos de diferenças de lateral idade -- exposições mu! 

to curtas e apresentação lateral -- são centrais para qualquer 

concepçao fundada em experimentos de lateral idade e que os par~ 

metros do estímulo podem ser muito mais importantes do que o 

geralmente assumido; sendo requerido um exame sistemático des-

ta área, e nao apenas por razões metodológicas quando da compa

raçao entre estudos, mas, tamb~m, por razões teóricas. 

Um bom exemplo da repercussao dessas implicações cons-

titui a dificuldade interposta por Kirsner e Schwartz (1986) 

para a interpretação dos efeitos de lateral idade para palavras 

maIS longas em termos de especialização hemisf~rica, com base 

na diminuição muito rápida da acuidade visual em função da ex

centricidade retiniana que levaria a tratamentos diferenciados 

do fim e do início das palavras apresentadas à direita e esque~ 

da do campo visual. Consideraram os autores que, sendo o iní-

cio da palavra mais informativo do que o fim no acesso léxico,o 

hemicampo direito seria favorecido sem que uma hipótese em ter 

mos hemisf~ricos fosse necessária. 

Um passo adiante na conformação do problema da latera-
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li:;I\:-<io cL'rebral de funções ~ óptica da psicologia cognitiva de 

base informacional veio a ser dado com a generalização da abor

dagem do processamento da informação em estágios para este pro

blema feita por Moscovitch (1979), embora ela se encontre em 

concepçoes anteriormente formuladas a direcionarem a pesquisa 

na area. 

De fato, o modelo de processamento da informação da a~ 

simetria funcional inter-hemisf~rica apresentado por Moscovitch 

(1979) representa um passo elaborativo no sentido de uma confor 

mação mais estrita e elaborada do molde constituido pelo duplo 

cérebro à rede conceitual da psicologia cognitiva de base infor 

macional em relação aos escassos modelos mais gerais anteriormen 

te formulados, como o de Dimond e Beaumont (1974), com o qual 

ali~s, como chamou a atenção Allen (1983), apresenta muita Slm1 

lar idade quando os pontos de convergência são explorados. 

o modelo desenvolvido por Moscovitch e colaboradores 

(Moscovitch et aI., 1976; Moscovitch, 1979,1983a; Moscovitch e 

Klein, 1980) tem seus aspectos básicos concernentes aos está

gios iniciais e mais tardios do processamento da informação e 

suas relações com as assimetrias hemisf~ricas propostos a par

tir da análise efetuada por Moscovitch e colaboradores (1976) 

de uma s~rie de experimentos envolvendo assimetrias percepti

vas no reconhecimento de faces, quando chegaram a conclusão de 

que estas assimetrias teriam sua emergência em estágios mais 

tardios de análise. Os autores assinalaram que modelos de está 

gios semelhantes ao por êles proposto haviam sido sugeridos em 

relaç~o à percepção da fala (Crowder, 1973; Darwin, 1974; Li

berman, 1974; Studert-Kennedy e Shankweiler, 1970; Wood, 1975) 
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c adialltaram, cnt~o, a cspcculaç~o de que o modelo de estágio 

poderia representar um modelo geral refletindo o funcionamento 

dos dois hemisférios cerebrais. 

o modelo apresentado por Moscovitch (1979) veio a ser-

vir de referencial para uma revisão da literatura com vistas -a 

sustentação do modelo que implicou, também, em um cotejamento 

de teorias psicológicas rivais, pertinentes à conformação do m~ 

delo, frente à análise funcional de dissociaç6es da função cer~ 

bral. Como tem sido cada vez mais lugar comum (Kertesz, 1983; 

Seron, 1982), frisou, também, Moscovitch não ser superficial a 

semelhança da abordagem da cognição feita pela psicologia expe-

rimental de base informacional com a levada a efeito pelos "fa

zedores de diagramas" do século XIX, como designou H. Head os 

localizacionistas estritos da esteira de H.C. Bastian e C. Wer-

nicke. 

Partindo de dados como os por ele e seus colaboradores 

obtidos no pareamento de figuras de faces nos niveis fisico e 

fision6mico através do paradigma de Posner e arregimentando,ta~ 

bêm, dados clinicos sugestivos de que assimetrias nos efeitos de 

lesões lateralizadas são raramente observadas para caracterís-

ticas de baixo nivel como cor, luminãncia, contorno, intensida-

de, altura ou pressão do som, prop6s Moscovitch que o processa

mento da informação em um nível inicial pré-categórico é simi

lar nos dois hemisférios. Ambos seriam igualmente eficientes na 

extração e armazenamento da informação sobre as características 

físicas dos estimulos. As assimetrias inter-hemisf6ricas no 

processamento da informação emergiriam apenas em um nível supe

rior de análise no qual características categóricas ou relacio-

nais seriam representadas. 
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Para Moscovitch o locus estrutural no qual emergi

riam as assimetrias seria o nível das áreas de associação de 

segunda ordem para os sistemas visual e auditivo; e isto seria 

provavelmente verdadeiro para os outros sistemas. 

A partir deste locus a informação seria, então, trans

mitida serialmente ou em paralelo para uma variedade de estru

turas que formariam um sistema funcional integrado, um no he

misfério direito e outro no esquerdo. As características pec~ 

liares a cada sistema seriam determinadas, em parte, pelas ca

pacidades especializadas no processamento da informação evide~ 

tes no locus e, em parte, a partir de operações especializa-

das de outras estruturas de ordem superior naquele sistema. Do 

ponto de vista do processamento da informação isto implicaria 

em que todos os processos, além daqueles nos quais emergiriam 

propriedades relacionais ou categ6ricas,seriam funcionalmente 

latcralizados para o hemisfério esquerdo ou direito, o que Mo! 

covitch (1979) chamou de hip6tese da lateralização transmitida. 

Para os últimos estágios de análise os hemisférios processa-

riam, então, em paralelo, de acordo com seus próprios e parti

culares "modos cognitivos". 

Esta concepção de sistema hemisférico vem, deste mo

do, a requerer serem as estruturas que formam o sistema alta

mente interrelacionadas a operar em concerto sobre qualquer 

tarefa dada, com cada componente do sistema contribuindo com 

sua função especializada. Para este autor, então, existiriam 

dois sistemas fundamentalmente diferentes que seriam capazes de 

processar a informação de modo significativamente independente 
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Ulll do outro. 

Consequências adicionais de haver dois sistemas opera~ 

do em dados idênticos são examinadas por Moscovitch no que con

cerne ao duplo processamento e ~ atenção. 

Privilegiando a dicotomização funcional inter-hemisfé

rica segundo a dimensão verbal versus visuoespacial,sugeriu Mos 

covitch que o grau em que o duplo processamento ocorreria nas 

estruturas especializadas de nível mais alto em cada hemisfério 

dependeria da natureza do material de estímulo e das demandas da 

tarefa. Onde diferenças nos desempenhos mediados pelo hemisfé 

rio esquerdo e direito são amplas, corno no processamento das 

propriedades fono16gicas e sint5ticas da linguagem, poder-se-ia 

assumIr que as capacidades do hemisfério inferior são simple~ 

mente desapropriadas para a tarefa. Neste caso, alguns estímu

los como a fala e estímulos visuais altamente complexos pode

riam ser amplamente lateralizados no sentido de que apenas os 

mecanismos especializados de um hemisfério seriam capazes de 

processar o estímulo em grau significativo, estocar e utilizar 

a informação subsequentemente. Em muitas circunst~ncias, entr~ 

tanto, corno no processamento das propriedades sem~nticas da li~ 

guagem, na classificação de objetos e na interpretação de even

tos ou quando os estímulos fossem facilmente representados vi

sual e verbalmente, cada hemisfério extrairia diferentes infor

maçoes sobre este estímulo e contribuiria de modo próprio para 

a tarefa, o que faria com que as medidas em termos de desempe

nhos absolutos viessem a ser menores. Estas observações apli

car-se-iam primariamente as populações clínicas. Nos experime~ 

tos destinados a evidenciar a especialização hemisférica na 
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populaç50 normal, estar-se-ia limitado a estudar assimetrias pe! 

ceptivas ou motoras que são pequenas, mesmo quando elas presumi:. 

velmente refletem amplas diferenças entre os hemisf~rios cere

brais. E para tornar as coisas piores, segundo Moscovitch (l983a), 

estas diferenças seriam frequentemente frágeis, uma vez que uma 

variedade de fatores atencionais poderiam produzir viezes no de

sempenho. 

Tendo isto em vista, a par dos resultados experimentais 

por ele selecionados, considerou Moscovitch que, a despeito da 

capacidade demonstrada do hemisf~rio direito de processar seman

ticamente a informação verbal na população clínica, em especial 

no paciente de c~rebro dividido, nas pessoas normais esta contri 

buição seria negligenciável, tendendo elas a contar primariamen

te com as habilidades superiores do hemisf~rio esquerdo neste do 

mínio. Este tipo de localização funcional poderia ocorrer ou 

porque o hemisf~rio esquerdo inibe o direito com respeito às fun 

ções 1inguísticas (como já proposto anteriormente por Geschwind, 

19(9), ou porque o hemisfério esquerdo completa primeiro a tare

fa ou porque o sujeito escolhe uma estrat~gia que ~ mais compati 

vel com os processos do hemisf~rio esquerdo do que com os do di

reito. E o inverso seria verdadeiro para algumas tarefas de re

conhecimento de padrões, como, por exemplo, certas tarefas de re 

conhecimento de faces (Moscovitch, 1979, 1983a). 

Procuranuo ainda dar conta de resuJ tados contradi tórios 

na literatura, propos Moscovitch (1979, 1983a) que, sob certas 

circunstâncias, as habilidades linguísticas do hemisfério direi

to, particularmente as semânticas, poderiam emergIr e influen 
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ciar o desempenho normal, o que responderia pelas observações 

ocasionais de processamento do hemisf~rio direito para palavras 

concretas. Como candidatos promissores para que isto viesse a 

acontecer, sugeriu Noscovitch (1983a) a sobrecarga do hemisf~

rio esquerdo (Hellige e Cox, 1976; Ilellige et alo, 1979; Fried-

man e Polson, 1981) e, ainda, a apresentação de estímulos que 

viessem a engajar naturalmente os mecanismos de processamonto vi 

suoespaciais superiores do hemisf~rio direito. 

Em sua concepçao. uma das conseqU~ncias do duplo pro-

cessamento ~ que torna crítica a compreensão da maneira como os 

processos atencionais interagem com os hemisf~rios. 

o referencial teórico utilizado para analisar esta que~ 

tão constituiu-se primariamente das contribuições para a teoria 

da atenção de Kahneman (1973), Posner (1975), Posner e Snyder 

(1975) e Shiffrin (1976); o extrato feito vindo a ser resumido 

assim por Moscovitch e Klein: 

" A ate.J1ção J.>e.. fLe..~e..fLe.. a um pfLoee..J.>J.>o de.. eOl1tfLole.._que.. 
pOJ.>J.>ibilita ao il1div~duo J.>e..le..eiol1afL, de..l1tfLe.. uma J.>e..fLie.. 
de.. alte..fLl1ativaJ.>, aJ.> tafLe..6aJ.> a J.>e..fLe..m fLe..alizadaJ.>, OJ.> e..J.>-
tZmuloJ.> a J.>e..fLe..m pfLoee..J.>J.>adoJ.>, ou me..J.>mo aJ.> e..J.>tfLat~giaJ.> 
fLe..que..fLidaJ.> pafLa le..vafL a e..6e..ito e..J.>taJ.> ope..fLaçõe..J.>. Al~m 
diJ.>J.>o, o te..fLmo ate..l1ção tamb~m impliea e..m que.. a fLe..aliza 
ção de..J.>taJ.> e..J.>eolhaJ.> e.. o J.>upofLte.. daJ.> ope..fLaçõe..J.> que.. J.>e.. 
J.>e..gue..m fLe..quiJ.>itam e..J.>60fLÇO que.. pode.. algumaJ.> ve..ze..J.> e..J.>tafL 
tamb~m J.>ob o eOl1tfLole.. do J.>uje..ito ou pode.. vafLiafL de..pe..l1-
de..ndo de.. outfLOJ.> áatofLe..J.> taiJ.> aJ.> de..mal1daJ.> da tafLe..6a, vi 
gilâl1eia e.. OJ.> pfLOpfLioJ.> e..J.>tZmuloJ.>. -

AmbaJ.> aJ.> dime..l1J.>õe..J.>, J.>e..le..tividade.. e.. e..J.>60fLÇO, J.>ão aJ.>pe..e
toJ.> efLZtieoJ.> da ate..l1ção. Fil1alme..l1te.., a qual1tidade.. de.. 
ate..l1ção que.. J.> e.. pode.. de..J.>tinafL a uma tafLe..6a ~ limitada eJ.!!. 
bOfLa não 6ixa. AJ.> limitaçõe..J.> e..me..fLge..m pOfLqUe.. aJ.> e..J.>tfLu
tUfLaJ.> fLe..que..fLidaJ.> pafLa pfLoee..J.>J.>afL a il160fLmação e.. o e..J.>60fL 
ço l1e..ee..J.>J.>~fLio pafLa mal1te..fL taiJ.> atividade..J.> J.>ão 6il1itoJ.>~ 
Como fLe..J.>ultado, aJ.> de..mal1daJ.> que.. a ate..l1ção 6az e..m um 
J.>iJ.>te..ma de.. eapaeidade.. limitada fLe..duze..m a habilidade.. do 
J.>iJ.>te..ma paf!.a pfLoee..J.>J.>afL outfLa.6 iI160fLmaçõe..J.>."(MoJ.>eoviteh 
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l' Kfe.,Úl, 1980: 596) • 

Sob este referencial, Moscovitch (1979) privilegiou o 

modelo estrutural de acesso direto de Kimura (1967) em contra

posição ao modelo de priming hemisférico seletivo ou ativação 

seletiva de Kinsbourne (1970,1973,1975) no que concerne aos 

mecanismos putativos de diferenças laterais, corno a grande maio 

ria dos investigadores o haviam feito, considerando, não obsta~ 

te, ser necessário adaptá-lo aos princípios derivados da teo

ria geral da atenção. 

Em decorr~ncia, sugeriu primeiramente que as estraté

gIas de processamento ou de resposta escolhidas pelos sujeitos 

ou induzidas pelos estímulos disporia o sistema para operar de 

um ou outro modo e, então, a informação fluiria passivamente do 

sensorium aos mecanismos centrais, sendo as assimetrias percep

tivas resultantes da vantagem conferida pelo acesso direto ao 

hemisfério especializado em processar o estimulo. 

A partir de urna reVIsao da literatura relacionada ã hi 

pótese formulada por Kinsbourne (1975) de que o priming hemisf~ 

rico por expectativas ou pelo próprio estimulo dirige ele mesmo 

a atenção para o campo visual contralateral, facilitando, en-

tão, a percepção do material aí apresentado, concluiu Mosco-

vitch que o efeito é pequeno, inconsistente e que se apresenta 

apenas para tarefas neutras como a detecção de lacunas (Kins-

bourne, 1970,1975) ou fracamento lateralizadas como a detecção 

de polígonos (Kinsbourne, 1975; lIellige e Cox, 1976), o reconhe 

cimento de vogais (Spellacy e Blumstein, 1970) ou a percepçao de 
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faces (Klein et aI., 1976). Por outro lado, quando o priming o 

corresse, agiria pela facilitação de todas as operações 

das a efeito naquele hemisfério (Klein et aI., 1976). 

leva-

No que diz respeito aos efeitos das interferências pe~ 

ceptivas, foi sugerido por Moscovitch (1979) que eles seriam 

maiores entre ítens que são processados pelo mesmo hemisfério do 

que entre ítens processados por diferentes hemisférios. Os exp~ 

rimentos sobre interferência perceptiva examinados foram consi

derados concordantes com esta hip6tese. Concluiu Moscovitch 

(1979) que tomados em conjunto, estes resultados iam de encon-

tro à noção de um único gargalo de processamento e, mobilizan-

do Allport e colaboradores (1972), sugeriu que os hemisférios 

direito e esquerdo poderiam ser considerados como dois comput~ 

dores operando em paralelo, com capacidades limitadas. 

Apoio experimental para estas hip6teses foi procurado 

por Moscovitch e Klein (1980) em quatro experimentos de interfe 

rência perceptiva, onde utilizaram urna projeção central que po-

dia ser urna face, urna palavra, urna forma ou um branco, sendo os 

estímulos de prova lateralizados constituidos de faces ou pala-

vras, cujos resultados foram considerados positivos. Em suas 

conclusões, no sentido de explicar as pequenas flutuações obser 

vadas nas assimetrias perceptivas na situação de dupla 

(que nestes experimentos foram consideradas opostas às 

tarefa 

previ-

sões dos modelos atencionais), os autores mais uma vez aplica--

ram princípios da teoria da atenção aos modelos de acesso dire-

to. Sugeriram eles que, quando as demandas das tarefas . -prIma-

rIas e concorrentes excedem os recursos do hemisfério especiali 

zado no processamento da tarefa primiria, as assimetrias perceE 
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tivas para a tarefa primária sao ligeiramente reduzidas em com

paração com uma situação de tarefa Gnica. Por outro lado, se o 

11emisf~rio estiver operando abaixo de sua capacidade, a tarefa 

concorrente pode levar ao priming, melhorando, então, a detec

çao. Apontaram eles, ainda, a similaridade destas proposições 

com aquelas oferecidas por Hellige e colaboradores (1979) para 

explicarem os efeitos de cargas concorrentes de mem6ria na assi 

metria perceptiva. 

Na opinião de Bertelson (1982), os resultados de Mosc~ 

vitch e Klein (1980) teriam fornecido suporte explícito para a 

noçao implicitamente aceita pela grande maioria dos estudiosos 

da lateralização de que as interações intra-hemisf~ricas sao 

mais importantes do que as inter-hemisf~ricas. 

Não demorou muito tempo para que novos desdobramentos 

da psicologia cognitiva de base informacional relativos à aten

çao viessem a conformar a duplicidade anat6mica representada p~ 

los dois hemisf~rios cerebrais, qual seja, a elaboração feita 

por Navon e Gopher (1979) do modelo de capacidade mGltipla de 

alocação de recursos originalmente formulado por Kahneman (1972) 

e Norman e Bobrow (1975), onde o organismo ~ visto como possui~ 

do um Gnico, indiferenciado pool de recursos finitos, para dar 

conta da probabilidade de existirem mGltiplos pools de recur

sos, cada um com sua capacidade limitada pr6pria. 

Friedman e Polson (1981), com ~nfase na proficuidade 

de mobilização da maquinaria te6rica da psicologia cognitiva p! 

ra a tentativa de compreender o problema da assimetria funcio

nal e na busca de evidências nesta literatura para a escolha de 
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uma proposta, dentre alternativas, sobre a estrutura do siste

ma de processamento da informação, sugeriram poder o modelo de 

múl tiplos recursos de Navon c Gopher (1979) constituir um refe

rencial para a compreensão de como a especialização cerebral de 

funções contribui para a flexibilidade do processamento humano 

da informação. 

Por um lado, consideraram as autoras que a abordagem 

configurada nos modelos de diferença tarefa-orientados (Hardyck, 

1983) baseados na noção de acesso direto é dificilmente reconci 

liável com a variabilidade observada na área da lateral idade e 

que os dados dos experimentos de dupla tarefa t~m fornecido po~ 

co suporte para qualquer vers50 parcimoniosa da ativação sele

tiva. Por outro, que o caso limite de modelos de múltiplos re

cursos é um sistema no qual há apenas dois pools independentes 

de recursos, cada um com capacidade finita. Resolveram, então, 

Friedman e Polson "tirar vantagem" do fato de que as duas estru 

turas anat6micas podem se constituir em um convite para 

os hemisférios cerebrais como candidatos prováveis para 

suprimentos de recursos. 

olhar 

estes 

Neste caso, de acordo com Friedman e Polson, os dois 

hemisférios formariam um sistema de dois pools de recursos fini 

tos e mutuamente inacessivcis. 

Segundo as autoras, cada hemisfério seria capaz de re~ 

lizar a maior parte das tarefas dele requeridas pela utilização 

de seus próprios mecanismos e recursos (as exceções admitidas p~ 

ra demandas de recurso especificas de um hemisfério apenas para 

tarefas motoras lateralizadas simples e para o ato da produção da 

fala), mas diferenças de desempenho poderiam estar presentes en 
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tre os hemisf6rios. Para Friedman e Polson, os hemisf~rios di

feririam, não na quantidade de recursos, mas na possfvel comp~ 

sição desses recursos e eficiência de suas utilizações. Estas 

diferenças poderiam ser caracterizadas como diferenças nas fun

ções desempenho-recursos, as quais poderiam ser afetadas por li 

mitações de recurso ou limitações de dados. 

Friedman e Polson apresentaram especificações para as 

condições sob as quais conjuntos de composições de recursos se

riam requisitados e alocados. B5sico para suas formulações se

riam as seguintes condições: 

1) CaJa hemisfério tem a mesma capaciJaJe total de re

cursos, e a quantidade de recursos disponível para 

cada hemisfério é sempre igual. A idéia de que os 

hemisférios diferem em quantidades de recursos ou 

na ativação ou arousal diferenciado é "especifica

mente desaprovada". 

2) A alocação de recursos em um dado hemisfério e cons 

tante; se a atenção é aumentada por qualquer razao, 

a quantidade de recursos aumentados é constante pa

ra ambos os hemisférios, mesmo se as demandas da 

tarefa estiverem primariamente em um hemisfério. 

Neste caso, em urna situação de tarefa única, as difere~ 

ças no desempenho seriam uma função das demandas por recursos em 

um nível particular de desempenllo, ao inv~s de serem uma funç5ü 

de diferenças no suprimento disponível, que é por elas assumido 

como sendo igual em ambos os hemisférios. 
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o modelo do duplo processador de Friedman e Polson veio 

a ser, então, por elas submetido a uma s~rie selecionada de da

dos da litcratura sobre latcralidade perceptiva e lateralidade 

do dcscmpenho motor, a par, posteriormente, ue experimentos com 

a metodologia da dupla tarefa (Friedman et aI., 1982; Herdman e 

Friedman, 1985), cujos resultados foram considerados compativeis 

com o modelo. Não obstante, como chamaram a atenção Friedman e 

Polson (1981), não haveria um Gnico e crucial experimento que p~ 

desse sustentar a abordagem por elas proposta e desaprovar as aI 

ternativas competitivas. Friedman e Polson, contudo, considera 

ram a abordagem por elas levada a efeito mais vantajosa uma vez 

que teria sido derivada de um referencial mais amplo e não con

formada, como as concorrentes, pela explicação dos dados em uma 

base experimento por experimento, o que seria frequente na lite

ratura sobre especialização cerebral. Friedman e Polson (1981), 

como ~loscovitch e Klein (1980) j~ o haviam feito, vieram a consi 

derar que as similaridades de muitas das assunções e conclusões 

a respeito da interpretação de dados provenientes de experlmen

tos de dupla tarefa apresentadas por um nGmero crescente de in

vestigadores seriam mais importantes do que as diferenças verifi 

cadas. 

H~ que se mencionar que Kinsbourne e Hiscock (1983a),na 

revisão que efetuaram da literatura sobre assimetrias de desempe 

nho em tarefas duplas, consideraram que ambas as esp~cies de mo

delos - canal ÚIÜCO e múltiplos recursos - forneceriam uma boa 

explicação para os desempenhos dos sujeito~ em algumas situações 

mas nao em outras e avaliaram ser mais parcimonioso dispensar a 

assunção de que o c6rebro cont~m canais descontInuos. Para eles, 
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3S seis assunçoes 'ub' - t t ,1 d ,1 1 f d S Jacen es aos es uuos e uup a tare -a isc~ 

tid3S por Navon e Gopher (1979) revelam-se como problemáticas 

no referencial da teoria de canal Gnico e ainda mais a partir 

de uma perspectiva te6rica de mGltiplos recursos. Segundo Kins

bourne e Hiscock (1983a), a medida em que os estudos de latera

lidade de dupla tarefa tem-se acumulado, a literatura começa a 

p3recer um conjunto de equações simultâneas com um nGmero maior 

de variáveis do que de equaçoes. 

Uma outra ordem de dificuldade concernente ã introdu-

çao da atenção nas teorizações sobre lateralização de funções e 

nas interpretações dos resul tados experimentais foi apontada por 

~Ioscovitch (1979). Segundo este autor, nestes âmbitos, como em 

outros em que a atenção ~ requisitada, haveria tanto um benefi

cio quanto um custo em utilizá-la. Por um lado, fatores atencio 

nais poderiam auxiliar nas explicações para muitas discrepân-

cias nos estudos de assimetria funcional, o que, por sua vez,p~ 

deria ser útil na derivação de principios gerais relativos a 

interação de fatores de controle e estruturais. Por outro la-

do, as explicações "atencionais" seriam muito "flexíveis", e co 

mo a pr6pria atenção, poderiam ser alocadas muito facilmente p~ 

ra explicar resultados contrários as previsões efetuadas. E 

quando isto viesse a ocorrer, segundo Moscovitch, haveria o pe-

rigo de que os estudos de assimetrias perceptivas perdessem sua 

u til idade como instrumentos para a compreensão da organi zação h~ 

misf~rica e se tornassem eles mesmos o objeto da investigação. 

Hardyck (1983), em seus comentários sobre o modelo do 

duplo processador de Friedman e Polson (1981), apontou, seguin-

do esta mesma linha, para as dificuldades existentes na especi-
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fiClt-iio d;1 COIll!HlS it-iio de reC-ll'·S.-().S. fi • 1 1 " .... /\SSII1:1 ou e e: 

"Quai.6 0.6 c.JtLte.Jtio.6 a .6e.JteJI1 uti..tizado.6 paJta a,~.6e.guJtaJt 
que. a.6_taJte.6a.6 e..6c.o..thida.6 mobi..tizam pJtimaJtiame.nte. um 
he.mi.66e.Jtio? E.6te. n~o e. um e.mpne.endimento 6~c.i..t c.omo 
06 lte.6uLtado.6 da :tell:tativa de an~fi.6e. de. :talte6a.6 he.mi.6 
6e.Jtio-e..6pec.Z6ic.a.6 de. Tom..tin.6on, Kea.6ey e Ke..t..ty (1979T 
mO.6:tnam. Com de.ma.6iada 6Jtequ~nc.ia pnoc.una-.6e. ap~.6 o 
6a:to onde e.6:tao a.6 vantagen.6 hemi.66ênic.a.6 e :te.m-.6e que 
de..6envo..tve.n uma e.xp..tic.açao po~:t hoc. do ponqu~ uma ta
Jte6a paJttic.ufaJt Jteve...tou-.6e. .6e.n uma taJte.6a do he.mi.66ê
Jtio diJtei:to/e.6quendo. En:tao, ne.:tonna-.6e. ~ c.JtZ:tic.a de 
Be.n:tef.6on (1982) ••• c.om nen e.n~nc.ia a aboJtdag e.tl1 de ad
je.:tivo.6 pofane..6. A.6 e..6pec.i6ic.açõe..6 de. Jtec.un.6O.6 mai.6 
a e6ic.i~nc.ia de u:tifizaçao de Fniedman e PO..t.60H .6aO o 
.6u6ic.ien:te.men:te 6..te.xZve.i.6 pana pe.nmitinem exatamente. o 
tipo de ,60..tUÇaO ad hoc. que. :tem vexado dic.o:tomia.6 tai.6 
a ana..tZ:tic.o-ho..tl.6:tic.o ou a pnopo.6ic.ioYla..t-apo.6ic.iona..t." 
( H aJt d y dz, 1 983: 232). 

No que diz respeito i abordagem do processamento em e~ 

t~gios generalizada por Moscovitch (1979) para a problemática 

da lateralização cerebral de funções, há que se frisar que ela 

s6 fez ganhar terreno nos Gltimos anos, e não apenas no que se 

refere aos estudos de lateralidade com sujeitos normais, conso-

ante a interveniência crescente, neste campo do saber, da psic~ 

logia cognitiva de base informacional. De acordo com Hel~ige, 

uma pesquisadora das lateral idades perceptiva e motora com su-

jeitos neurologicamente normais: 

" 0.6 ú..t:timo.6 ano.6 :t~m vi.6:to um c.Jte.6c.en:te in:tene.6.6e 
e.m ..toc.a..tizalt a.6 a.6.6ime.tltia.6 hemi.66ênic.a.6 mai.6 pnec.i.6~ 
me.nte dentJto de uma .6e.qu~nc.ia de e..6t~gio.6 de pnoc.e.6.6a
me.n:to da in60Jtmação. Pana i.6:to, muita.6 tane.6a.6 ne...tati 
vamente. bem de.6envo..tvida.6 :t~m .6ido tomada.6 de. empni.6tI 
mo da p.6ic.o..togia e P.6-i-c.o..tinguI.6tic.a e. adaptada.6 pana 
u:ti..tizaç~o em expe.nimen:to.6de. fa:te.nafidade.. Al~m di.6-
to, nova.6 taJte.6a.6 t~m .6ido c.niada.6 c.om uma an~li.6e. de 
pJtoc.e.6.6aulv1:to em e.6:t~gio.6 e.m mente. ..• E.6te ne6inamen
to de.taJte6a.6 c.ompolt:tameHtai.6 deve cOHtilwan C.Otll toda 
pJtobabilidade., c.omo paJtec.e bem pO.6.6:tvel que. a.6.6..<Í/letJU.a.6 
hetlli.66eJt.{.c.a.6 vaJtiem de e.6tâgio a e.6:tâgio em uma :taJte6a 
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ri c P!tO C. e ~~ a m e 11 -t o e que o -6 ft e ~ u -e t a d o ~ o b ~ e ft v a d o ~ d e p eJl -

dam de c.oi~a~ tai-6 a~ di6ic.uldade-6 ftelativa-6 do~ v~
ftio~ e-6t~gio-6 do pftoc.e~~amento em uma tafte6a pafttic.u
laft em um nZve.l pafttic.ulaft de. pft~tic.a." (He.l.tige. 1983: 
1 .f. ) • ' 

Segundo Bertelson (1982), esta proposta seria ainda 

essencialmente programitica, embora atraente, a requisitar uma 

granJe quantidade de elaboraç~o em virios pontos, uma vez que 

não estão ainda identificados em detalhes os sucessivos esti-

gios para muitos tipos de inputs. E isto sem falar nas compli-

cações concernentes aos modelos mais gerais "heterárquicos" (R~ 

melhart, 1977). 

t-.lesmo no que di z respei to ã sugestão mais específica 

de t-.loscovitch (1979) de que os estágios iniciais n~o seriam la

teralizados, já foram interpostas algumas dificuldades e resul-

tados contradit6rios foram relataJos. 

o pr6prio Moscovitch (1979) observou que superiorida-

des do campo visual esquerdo foram algumas vezes observadas pa-

ra a extração de características aparentemente de baixo nível 

e, segundo Bertelson (1982), Davidoff teria mostrado que estes 

casos são muito numerosos para serem considerados ruídos. Apon-

tou, ainda, Bertelson que seriam tamb~m difíceis de integrar a-

queles resultados onde superioridades do campo visual esquerdo 

foram observadas com o paradigma de Posner para letras id~nti-

cas; o que poderia, não obstante, ser acomodado pela noçao de 

que, sob algumas condições particulares, tornar-se-ia mais efi-

ciente obter informações de baixo nível a partir de c6digos de 

nível mais alto. 
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Por outro lado, outros estudos revistos por Moscovitch 

nao evidenciaram superioridade de campo visual para esta mesma 

tarefa, a par dos resultados negativos obtidos para o julgamen

to de figuras de faces id~nticas (Moscovitch et aI., 1976; Ber

telson et aI., 1979). Tamb~m j& foram citados como particular-

mente relevantes neste sentido os experimentos realizados por 

Di Lo110 (1981) e por Marzi e colaboradores (1979). 

Como se pode verificar, um -numero cada vez maior de 

vari&veis relacionadas a cada aspecto das operações de process~ 

menta, bas tan te di vers ificadas e heterogêneas no que concerne as 

suas propriedades e descrições, veio a dificultar as tentativas 

de uma explicação unificada de suas influências no envolvimento 

relativo dos hemisf~rios cerebrais no processamento informacio

nal. Conceitos bastante dis~ares vieram, assim, a ser utiliza 

dos para explicarem resultados experimentais, embora a ênfase 

nas operações cognitivas. De fato, um mesmo padrão de laterali 

dade, não infrequentemente, poderia ser explicado como uma re

sultante de fatores tais como a reduzida qualidade do estímulo, 

a dificuldade da tarefa, um modo analítico de processamento, a 

natureza espacial da operação, uma dada composição de recursos, 

etc, de modo a tornar difícil uma compreensão integrada dos me-

canismos subjacentes e das interações entre estes fatores. 

A multiplicidade de fatores que parecem atuar na produ 

çao dos efeitos de lateralidade e a multiplicidade de processos 

ou sub-processos distintos relativos a realização das tarefas 

a envolverem ambos os hemisférios em interações complexas têm 

sido, com frequência, apontadas na literatura atual como impor

tantes fontes de problemas te6ricos e metodo16gicos. 
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l\larshall (1981), por exemplo, considerou os dados-base 

obtidos com a investigação realizada com sujeitos normais exces 

sivamente crGs, tendo em vista que as diferenças de lateralida

de expressam sob um Gnico e pequeno nGmero (são consideradas nes 

ta área significativas diferenças de 10%) uma multiplicidade de 

diferentes processos, o que escaparia a uma teoria de medidas 

que relaciona escores abertos a mecanismos subjacentes. 

Para Millar e Whitaker (1983) qualquer medida de tempo 

de reação de sujeitos neurologicamente íntegros vem a ser um 

produto de mGltiplas interaçôes entre os dois hemisf~rios cere 

brais, urna vez que a velocidade de processamento da informação 

pelo c~rebro humano se dá a taxas mais altas do que o tempo de 

reação dentro do qual os dados são obtidos. Neste caso, segun

do os autores, tornar-se-ia extremamente problemático identifi

car as contribuiçôes específicas de cada hemisf~rio na realiza

çao das tarefas. 

E para tornar as coisas mais problemáticas, corno ex

pressou Zaidel (1983b), permanece ainda em aberto a questão do 

fundamento l6gico dos efeitos de lateralidade, tendo em vista, 

no que diz respeito aos mecanismos subjacentes as assimetrias 

perceptivas, que diferentes modelos putativos e misturas deles 

parecem aplicar-se com eficácias variáveis a diferentes experi

mentos, e tem sido considerado difícil testá-los (Zaidel,1983b; 

Hellige, 1983; Bertelson, 1982; Moscovitch, 1985). 

De fato, persistem dfividas significativas e há muitas 

diverg~ncias na literatura quanto ao papel relativo que podem 

ter na determinação das assimetrias perceptivas observadas fa-
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tores putativos tais: o acesso direto, os tempos de transmis

são comissural, a degradação comissural de sinais, a ativação 

hemisf~rica, o priming, a interfer~ncia, a atenção voluntiria, 

viezes atencionais, diferenças nas capacidades decodificadoras 

dos hemisf6rios cerebrais, limites de capacidade de processame~ 

tos ou de recursos, etc. 

f\lui tos problemas j á foram identificados no que se ref~ 

re as medidas de efeitos de lateralidade, de acertos e erros ou 

de tempo de reação, e têm sido diversas as sugestões apresent~ 

das para minimizi-los (Bryden e Sprott, 1981; Kuhn, 1973; Mar

shall et aI., 1975; Repp, 1977; Sprott e Bryden, 1983). 

Não obstallte, persistem dificuldades e divergências im 

portantes, não apenas em relação aos fundamentos da escolha do 

índice de lateralidade, aos dados-base mais apropriados ~ sua 

aplicação ou ~ adequação relativa dos vários {ndices propostos 

~s tarefas, mas tamb~m quanto ao significado da quantificação da 

lateralidade na ausência de uma teoria que especifique a rela

ção entre lateralidade e desempenho global, quando se trata de 

medidas de acertos e erros. 

Acresce que a variabilidade tem sido uma caracter{sti

ca desta área de pesquisa a envolver mui tos e diversificados pr~ 

blemas metodol6gicos e te6ricos, que aliás, não raro se imbri

cam. Frequentemente sao focalizadas na literatura a facilida

de com que a magnitude e mesmo a direção dos efeitos de latera

lidade podem modificar-se com alterações relativamente peque

nas de estimulos, instruções e outros parimetros das tarefas; a 

grande quantidade de dados que resistem a replicações através 
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de laborat6rios e paradiglnas; a ampla taxa de variação indivi

dual na realizaçfio de tarefas quanto i magnitude e ainda i dire 

ção dos efeitos de lateralidade, mesmo quando se trata de uma 

população suspeita de ser relativamente homog~nea quanto ao pa

drão de lateralização funcional como homens destros, sem hist6 

ria familiar de canhotos, etc; a acentuada variabilidade in

tra-individual nos escores de diferenças de lateral idade atra

v6s do tempo (incluindo intervalos de tempo muito curtos em si

tuações de testejreteste) e através de tarefas. 

Mesmo no que diz respeito aos efeitos de lateral idade 

relacionados a sílabas CV oclusivas, considerados robustos, es

tas variações intra-individuais em situações de testejreteste 

t~m sido relatadas (Porter et aI., 1976; Blumstein et aI. 1975). 

Berlin (1977), ali5s, comentando de modo decepcionado este tipo 

de resultado, referiu que os mais estáveis resultados de audi

ção dicot6mica por ele obtidos o foram em pacientes com lesões 

circunscritas no cérebro. 

Apontou-se, então, no que se refere i lateralização c~ 

rebral de funções, serem notoriamente baixas as fidedignidades 

dos testes atualmente disponíveis para a investigação com sujei 

tos normais, assim como já avaliou-se estar longe de serem se

guras suas validades, ainda mais quando foram levadas em consi

deração discrepâncias identificadas entre dados obtidos com es

tes testes e dados obtidos de pacientes neuro16gicos, assim co

mo, de modo geral, entre os mais importantes paradigmas utili

zados na pesquisa sobre assimetria funcional. 

Contudo, para certos autores a persistente variabilid~ 

de observada na investigação da assimetria funcional com sujei-
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tos neurologicamente normais expressa, principalmente, uma ca

racterística inerente aos indivíduos normais e sob esta perspe~ 

tiva tendem a interpretar o que eles identificam como discrepi~ 

cias entre dados provenientes destas pesquisas e dados proveni

entes do estudo de pacientes neurológicos, em especial dos por

tadores de lesões cerebrais focais. Hardyck (1983), por exem-

pIo, assinalando a flexibilidade do funcionamento normal no de-

sempenho de tarefas cognitivas, considerou não se aplicarem -a 

população normal os sistemas orientados para as diferenças he

misféricas consignados nos modelos emergentes dos estudos de 

lesão focal, por ele designados de "modelos de diferenças de lo 

cus anatômico" em contraposição aos modelos "tarefa-orientados" 

associados aos estudos com sujeitos normais. Para este autor, 

mecanismos especializados como conceitos explanatórios seriam 

válidos apenas dentro de um molde mais amplo corno modelos tais 

o de Friedman e Polson (1981) proviria. 

Nas considerações tecidas por Hardyck (1983) identifi-

cam-se converg~ncias com a avaliação muito pessimista de Grego-

ry (1981) no que diz respeito aos limites do conhecimento sobre 

a função normal de um sistema complexo a partir da an~lise de 

déficits em seu desempenho, ao que, ali~s, tem-se contraposto ~ 

valiações até extremamente favor~veis corno a efetuada por Glas~ 

man (1978), que considerou ser o cérebro muito acessível ao es

tudo pelo método da lesão, através da mobilização da perspecti-

va evolutiva, da elaboração dos conceitos de localização e de 

função e da análise psicofisiologica em termos de "múltiplas dis 

sociações e associações". 

De fato, para cada um dos paradigmas experimentais in-
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troduzidos no estudo da assimetria funcional inter-hemisf~rica , 

tem-se verificado virem a ser as descrições otimistas iniciais 

e as expectativas por elas geradas, face às dificuldades metodo 

16gicas e inferenciais j~ visualizadas para os paradigmas h~ 

mais tempo implantados, temperadas, no curso de suas utiliza

ções, por an~lises críticas a apontarem nao apenas o requisito 

de maior sofisticação metodol6gica mas, sobretudo, o que se afi 

gura como substantivos limites no conhecimento do problema da 

assimetria funcional que cada um deles pode trazer. 

Deste modo e consoante as diferenças nas naturezas dos 

dados produzidos atrav~s dos paradigmas atualmente utilizados 

no estudo da assimetria funcional, cujo número e diversidade têm 

sido considerados invulgares para o campo da neuropsicologia, e 

ainda com as implicações de serem os pesquisadores tipicamente 

versados em um sub-conjunto deles, interpõem-se as substantivas 

complexidade e dificuldade de integração de informações prove

nientes de paradigmas tais: a lesão focal do c~rebro, o proce! 

samento hemisférico isolado decorrente da comissurotomia, da 

agenesia do corpo caloso, da hemisferectomia e da anestesia he

misférica pela técnica de Wada, a lateralidade perceptiva nas 

v~rias modalidades sensoriais, a assimetria do desempenho mo

tor, os paradigmas de monitoramento de tempo real da atividade 

cerebral como os potenciais evocados, o eletroencefalograma, o 

eletroencefalograma magnético, o fluxo sanguíneo regional e o 

metabolismo da desoxiglicose, as assimetrias anatõmicas, etc. A 

comportarem, por certo, as implicações representadas por novos 

desdobramentos tecnol6gicos, como, por exemplo, as novas t6cni

cas de localização anatõmica, em especial as técnicas de prod~ 
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çao de imagens in vivo, como a varredura cerebral com is6topos, 

a tomografia computorizada, a tomografia por emissão de posi

tron e, bem recentemente, a ressonãncia nuclear magn~tica, no 

que diz respeito particularmente ~ população de pacientes neuro

l6gicos com lesão focal (Kertesz, 1983), as quais, como chamou a 

atenção ~Iarshall (1985b), não parecem estar mensurando a mesma 

coisa. 

Neste contexto, como seria de se esperar, h5 muitas di

verg6ncias quanto as avaliações concernentes a adequaç50 relati

va das diversas abordagens existentes ~ investigação da assime

tria funcional, tendo em vista o nivel das dificuldades estimado 

para cada uma delas. 

Outrossim, nao se tem revelado menos acentuada a discor 

dãncia entre os estudiosos da assimetria funcional no que diz 

respeito ao significado relativo dos estudos empreendidos e aos 

parãmetros em relação aos quais eles devem ser avaliados, nao 

obstante a preocupaçao contemporãnea com a identificação mais 

precisa dos principios que permitiriam a discriminação das pes

quisas maIS adequadas dentro de cada categoria, que parece ter 

sido reforçada, ali5s, pela velocidade com que se conformou um 

extraordin5rio acGmulo de resultados, não raro contradit6rios, 

obtidos atrav~s de paradigmas de pesquisa bastante diversifica-

dos e utilizados com frequência para testarem hipóteses locais. 

Denota belo este estado de coisas a pesquisa de oplnlao 

levada a efeito por llardyck, um especialista da lateral idade pe~ 

ceptiva, com cinquenta pesquisadores da lateralização cerebral 

de funções, onde ele solicitou aos pesquisadores, atrav~s de cor 
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respond~ncia pessoal, que nomeassem os artigos que consideras-

sem representar as mais significativas contribuições para a 

ãrea e indicassem o porqu~ da manutenção de suas posições. Har 

dyck (1983: 248) avaliou sua tentativa de descobrir conformida 

des de opiniões sobre a pesquisa em assimetria funcional como 

"um incontestãvel desastre", face à conclusão a que chegou da 

praticamente inexist~ncia de concordincia neste campo "em rela-

- ~ çao ao que e importante, significativo ou 'bom'." 

De fato, como explicitou Glassman (1978), o mais difí

cil problema metodológico-conceitual pode ser, na neuropsico

logia, a questão do que constitui um achado significativo. 

Por outro lado, verificou-se em relação ao curso ulti-

mamente seguido por cada uma das principais categorias de estudo 

da assimetria funcional, a adoção cada vez maior da perspectiva 

cognitivista informacional como referencial para a condução das 

investigações empfricas e formulações teóricas concernentes -a 

lateralização cerebral de funções, cujos desdobramentos, embora 

as peculiaridades metodológicas e inferenciais de cada uma de-

las, t~m-se revelado em seus aspectos mais substantivos muito 

similares aos desdobramentos ocorridos nos estudos de lateral i-

dade perceptiva em normais, aqui especialmente focalizados, te~ 

do em vista haver sido a ampla aceitação deste referencial car-

reada principalmente pelo interesse despertado pelo cérebro di-

vidido e notãvel afluxo de psicólogos cognitivistas para o est~ 

do da assimetria funcional através da lateral idade perceptiva, 

com a consequente prolixidade na explicitação de novas propos! 

çoes para a questão da lateralização funcional em sua articula-

çao com a psicologia cognitiva de base informacional. Prolixida 
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de esta, onde se refletem, naturalmente, as muitas divergências 

compreendidas pela abordagem computacional do universo mental 

(Arbib e Caplan, 1979 e comentaristas ao artigo deles). 

Do mesmo modo, reforçou-se o referencial constituido p~ 

lo cérebro dividido articulado com a ênfase na dimensão lateral 

do sistema nervoso para a focalização da problem~tica neuropsi

cológica das relações entre o cérebro e os processos psicológl. 

COSo Como expressaram Kinsbourne e Hiscock (1983b), esta -e a 

era da lateral idade na neuropsicologia, e para a conformação de~ 

ta ênfase parecem ter sido especialmente relevantes aspectos me 

todológicos e teóricos sublinhados pelo cérebro dividido, em re 

lação aos quais convém agora alguns coment~rios adicionais. 

Em primeiro lugar a adequabilidade ao estudo da assime 

tria funcional de abordagens que não têm, no que diz respeito ã 

localização cerebral de funções, o poder de resolução intra-h~ 

misférico mas apenas o inter-hemisférico, como as representadas 

pelos estudos comportamentais de pacientes neurológicos hemisf~ 

rectomizados, submetidos ã técnica de Wada ou com agenesia do 

corpo caloso, a par dos comissurotomizados, e pelos realizados 

com indivíduos neurologicamente íntegros de lateral idade perce~ 

tiva em suas v~rias modalidades e de assimetrias do desempenho 

motor, as quais, por sua vez, fortaleceram a configuração do 

hemisfério cerebral como unidade funcional e privilegiada de 

an~lise neuropsicológica. 

No ãmbito da população de pacientes neurológicos, isto 

pode ser bem ilustrado pela mobilização feita por Narks (198 O: 

47), no contexto das discussões sobre duplicidade mental e de 

consciência do paciente de cérebro dividido, dos pacientes com 

hemisferectomia direita e esquerda, os quais constituiriam evi-

dência para a aceitação generalizada da noção de que um hemisfé 
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rio é suficiente para comportar uma "mente confortavelmente ca-

racterizada como humana". E na medida em que, nos pacientes sub 

metidos à hemisferectomia ou à técnica de Wada, apenas um hemi~ 

féria em funcionamento é analisado, remetem estes paradigmas a 

configuração posta pelo cérebro dividido dos dois hemisférios 

cerebrais como capazes de operar, quando desconectados, concomi 

tantemente de modo aut6nomo e diferenciado ou, consoante seu 

desdobramento contemporâneo, como constituindo dois sistemas de 

processamento da informação relativamente diferenciados e inde

pendentes, de âmbitos completos e de capacüladcs limitadas. 

Tal configuração do cérebro humano ao ser sublinhada e 

elaborada, como vimos, na esfera dos estudos de assimetrias com 

portamentais com sujeitos neurologicamente normais, de laterali 

dade perceptiva, assim como de desempenho motor, acabou por co~ 

substanciar-se como o referencial contemporâneo por excel~ncia 

para a investigação e teorização sobre lateralização cerebral 

de funções, ao qual vem a ser suhsumidos, como ji mencionado, 

inclusive os dados provenientes dos estudos de lesão focal, em 

tantas instâncias contrastados com os provenientes da laterali

dade em normais e do cérebro dividido. 

Hi que se levar em consideração, por um lado, o slgnl

ficado ji apontado dos estudos de lateral idade com sujeitos no~ 

mais para a conformação do quadro atual da assimetria funcional 

em sua articulação com a psicologia cognitiva de base informaci 

onal, reforçado, ainda, pela visualização da função normal co

mo terreno Gltimo para testar-se teorias sobre assimetria fun

cional por muitos compartilhada, embora as dificuldades inter

postas pelas baixas fidedignidades e validades das técnicas dis 

poníveis para o estudo da assimetria funcional com sujeitos neu 
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rologicamente intactos. 

Por outro lado, que tal perspectiva articula-se com a 

noçao explicita ou implicitamente aceita pela maioria dos estu

diosos da lateral idade com sujeitos normais de que as intera

ções intra-hemisfericas sao mais importantes do que as inter

hemisfericas, a qual se encontra na base da própria conformação 

dos paradigmas de pesquisa da assimetria funcional com sujeitos 

neurologicamente integros e vem reforçar a ~nfase contemporãnea 

na significação do nivel de análise hemisferico para a compree~ 

são das relações entre cerebro e comportamento. 

Há que se assinalar que a pesquisa de lateral idade com 

sujeitos normais tem remetido, ainda, ~ sindrome de desconexão 

enquanto conformadora de criterios experimentais para o concei

to de "grau de especialização hemisferica relativa" no cerebro 

integro (Zaidel, 1983a,b), a par do provimento de modelos para 

a interpretação dos efeitos de lateralidade no cerebro normal 

pela focalização nos fatores "g~meos", corno postos pelo cerebro 

dividido, de compet~ncia hemisferica e conectividade calosa (Za! 

deI, 1983a,b). Tendo em vista as dificuldades de discriminação 

no ãmbito da pesquisa de lateral idade com sujeitos neurologica 

mente normais entre as versões do acesso direto de degradaçãoou 

retardamento caloso, que supõe especialização absoluta e de efl 

ci~ncia, que se embasa na especialização relativa, amplamente a~ 

mitida atualmente (Bradshaw e Nettleton, 1981 e comentaristas 

ao artigo deles, 1981, 1983), mesmo atrav6s da utilizaç50 de me 

todos cronom6tricos (Moscovitch, 1973), aponta-se para a possi

bilidade de discriminação entre os dois rne~anisrnos atrav;s da 

comparação dos padrões de lateral idade observados nos sujeitos 
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comissurotomizados com aqueles dos sujeitos intactos (Zaidel, 

1983a,b; Bertelson, 1982). Esta abordagem, contudo, nao vem a 

ser amplamente praticada devido, principalmente, ã dificuldade 

de acesso ã restrita população de pacientes comissurotomizados, 

embora, para alguns, ela possa ser considerada como desqualifi

cada pela avaliação de que os pacientes de cérebro dividido nao 

são representativos da lateralização normal de funções. 

Em suma, a partir fundamentalmente das pesquisas rea

lizadas através de abordagens com poder de resolução inter-he

misférico mas não intra-hemisférico no que se refere ã locali

zaçao cerebral de funções, particularmente as levadas a efeito 

com o paciente comissurotomizado e com os sujeitos neurologica

mente integros através da lateral idade perceptiva, consolidou-se 

o hemisfério cerebral como unidade funcional e privilegiada de 

an~lise neuropsico16gica, assim como o arcabouço te6rico subja

cente a conformação atual das questões neuropsico16gicas com 

suas extremas relevãncias concernentes ao que e como est~ late

ralizado; ao modo como as operações cognitivas realizadas em 

um lado são coordenadas com aquelas realizadas no outro, isto 

é, como elas são integradas em uma atividade coerente, implica~ 

do-se o mecanismo que liga as capa~idades hemisféricas ao desem 

penho cognitivo; ao significado funcional da lateralização ce

rehral para o desempenho cognitivo com suas articulações com o 

contexto evolutiv~ filo e ontogenético, a patologia e, sobretu 

do, com a investigação contempor5nea das diferenças individuais 

com sujeitos neurologicamente intactos. 

Conquanto a ampla concordância em relação aos princí-

pios que as norteiam, h5 que enfatizar-se, como j~ focalizado 
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sob alguns aspectos, as imensas dificuldades que se interpõem 

à investigação destas questões, o quao pouco de fato sobre e-

las se sabe, a hierarquia de problemas nao resolvidos que impli 

cam e as profundas divergências aos níveis metodológico e teóri 

co que comportam, a contrastarem com o que se nos configura co-

mo uma desmesurada esperança suscitada pela assunção desses 

princípios e nível de an~lise de chegar-se mais perto da compr! 

ensão das relações entre cérebro e função normal com a coloca-

ção entre parênteses das dimensões vertical e intero-posterior 

do sistema nervoso e consequente redução da complexidade deste 

problema neuropsicológico, não apenas no que concerne às cons-

truções teóricas, mas também, como salientou Kertesz (1983), no 

que diz respeito aos problemas metodológico-inferenciais perti

nentes às suas abordagens empíricas. 

Teuber, ali~s, j~ de h~ muito contrastara a ampla con-

cordância existente quanto aos princípios com o nível de conhe-

cimento atingido no que concerne às questões configuradas como 

fundamentais: 

"CO/1/ tanta c.oVlc.ondâYlc.ia c.onne.Vlte. de. pniVlc.lpio.6, me.ne.c.e. 
.6en eVl6atizado quao POUc.o Vl5.6 .6abe.mo.6 .6obne. a.6 que..6-
tõe.6 6uVldame.ntai.6 do que, c.omo e de. onde.. Ainda pnec..-<..
.6amo.6 .6aben: (1) O que. ê. que c.anac.teniza a.6 óunçõe..6 e.6 
pec.I6ic.a.6 do.6 he.mi.66ê.nio.6 dine.ito e. e..6que.ndo no adult~ 
nonl1lal; (2) c.omo agem a.6 c.omi.6.6una.6 no pnovime.nto da 
tnaH.66en~Vlc.ia da iYlóonmaçao entne. 0.6 he.mi.66ê.nio.6, e. no 
c.oH.6tnaVlgimento, ou modulaçâo da.6 atividade..6 na.6 me.ta
de..6 panalela.6 do c.ê.ne.bno,_de. modo tal que. uma ~.6.6ime.
tnia 6 unc.io nal apane.c.e. e. e. mantida; ( 3) po n ultimo, 
de.ve.n-.óe.--i..a neabnin a que..ótão da nazão do apanecúne.H-to 
da.ó a.6.6ime.tnia.ó na 6iloge.nia e. oHtoge.nia.. Pana o hOIl1e.m 
devcn-.óe.-ia penguVltan .6e. Vlâo ê., a6inal de. c.onta.6, uma 
pne.di.ópo.6ição g(;,~Uc.a que. pnoduz de. algum modo Item.ü-
6êJtio.ó d.ü,~imi.eaJte.6 YlO c.ufl.óo do de,H.Hvolvime.lt.tu c-llIbJtú' 
g~nic.o e., .óe tal, ê. e..óta tend~nc.ia limitada inic.ialme.~ 
te. a um he.llIi.6óê.Jtio, de.te.JtmiVlando o de..ótino do outno a~ 
pena.6 .6ec.undaniame.Vlte.? Ou de.ve.mo.6 iVlic.ian c.om uma teH 
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dêllc.ia dupla maJ.> opoJ.>-ta doJ.> doiJ.> .tadoJ.>? •• " (TeubeJt, 
1974: 71). 

2 - A CARACTERIZAÇAO CONTEMPORÂNEA DAS ESPECIALIZAÇOES FUNCIO

NAIS DOS HEMISFERIOS CEREBRAIS HUMANOS 

A caracterização das especializações hemisféricas atr~ 

-ves da compilação de uma lista de propriedades associadas a ca-

da um dos hemisférios cerebrais, expressa em termos de opera-

ç6es e desempenhos em relação aos quais eles diferem tem si-

do, como apontou Bertelson (1981), a abordagem, em primeira ins 

t~ncia, implícita ou explicitamente seguida primeiro pela neur~ 

logia clínica e depois pela neuropsicologia experimental clíni

ca (incluindo os estudos de cérebro dividido) e pela neuropsic~ 

logia das diferenças laterais em indivíduos neurologicamente í~ 

tegros. Mesmo porque, a ampla aceitação da noção de especiali

zação complementar está impl icada na assunção de que medidas com 

portamentais ou fisio16gicas podem ser mais diretamente ligadas 

ã lateralização cerebral pela dissociação de efeitos hemisféri-

cos direito e esquerdo, conforme Bryden (1982) já assinalara. 

Contudo, para muitos estudiosos das especializações he 

misféricas esta abordagem concentrada na descrição das diferen-

ças inter-hemisféricas em termos de competências ou desempenhos 

nao parece satisfat6ria ou suficiente, revelando-se como bastan 

te problem5tica e incapaz de por ela mesma vir a tornar o fen6-

meno da lateralização mais compreensível, mesmo quando não e mo 

bilizado neste contexto o requisito de uma teoria capaz de inte 
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grar os fatos relevantes. 

Não raramente tem sido ela configurada como uma empre

sa sem fim pois que novos fen6menos podem ser sempre descober

tos e fen6menos j5 detectados podem ser reconstruidos e reinves 

ti~ados (Kosslyn, 1987). 

Este tipo de limitação parece ter-se tornado mais apa

rente no âmbito da lateralização cerebral a medida em que as a

bordagens das especializações hemisféricas tornaram-se mais ana 

líticas e o complexo mental examinado veio a ser cada vez mais, 

de modos diversificados, fracionado em partes consideradas sig

nificativas, com a consider5vel e r5pida ampliação do n~mero de 

funções, subcomponentes, aspectos funcionais, tarefas, etc, 

que veio a ser diferencialmente correlacionado aos dois hemis 

férios cerebrais, configurando-se, segundo Smith (1985: 647), 

uma tendência à dicotomização da qual "nenhuma função especifi

camente humana parece estar a salvo". 

o presente cat510go 6 aSSIm muito vasto, especialmen

te na esfera das pesquisas de diferenças laterais em indivíduos 

neurologicamente normais, consoante o extraordin~rio afluxo de 

publicações a que tem dado lugar, estimado por Allen (1983) h~ 

seis anos atr~s, em cerca de três a quatro artigos por semana. 

Entretanto, como j~ frisado anteriormente, este cat~logo contém 

uma quantidade de contradições mais ampla do que a usual, sen

do muito sujeito a viezes seletivos quando a pretensão é carac

terizar as especializações hemisféricas. 

A alternativa proposta mais comum tem sido, como visto, 

a de buscar identificar dimensões dicot6micas que permitam dis-
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tinguir entre os hemisférios. A abordagem corrente aqui tem 

consistido no escrutÍnuo do catálogo das diferenças em desemp~ 

nhos de tarefas a procura de um princípio descri tivo unitário que 

possa fornecer uma taxonomia das diferenças funcionais, expres

sas em tentativas de caracterizações globais das diferenças he

misféricas, geralmente através de um par de termos descritivos 

polares de modos de operação, a conformarem segundo 

(1983) os modelos de diferenças tarefa-orientados. 

Hardyck 

Muitas foram as discussões teóricas concernentes a es

tas caracterizações descritivas dicotômicas dos hemisférios ce

rebrais em termos de modos de operação. 

~larshall (1973), no mesmo caminho de Bogen (1969), co~ 

siderou ser ainda não sabido se estes modos de operação putati 

vos dos hemisférios esquerdo e direito, incluindo o processame~ 

to analítico versus o gestál tico, o julgamento da identidade por 

nome versus o da identidade física, o processamento seriado ver 

sus o paralelo e o julgamento de similaridade versus o de diss! 

milaridade, representariam Ilipóteses completamente independen

tes, relacionadas ou id~nticas relativamente a um mecanismo for 

mal. 

Moscovitch (1979), avaliando proposlçoes anteriores,che 

gou à conclusão de que o modelo tradicional de processo par~ 

leIo seria ainda um modelo de características, de modo que ha

ver-se-ia de propor uma outra classe de modelo de processo par~ 

leIo ou abandonar a idéia de que haja uma correspond~ncia signi 

ficativa entre estratégias analÍtico-holísticas e processamen

to seriado-paralelo. 
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Sergent (1984a) considerou continuar um desafio para 

os pesquisadores ~l especificação dos processos subjacentes as 

operações mentais representadas pelos julgamentos "igual - dife 

rente", não havendo at6 o presente urna explicação satisfat6ria 

para a natureza destes julgamentos em relação à competência no 

processamento assumida dos hemisf6rios cerebrais. Virios argu

mentos de ordens te6rica e empírica foram ainda por ela aprese~ 

tados no que concerne ~ validade do crit~rio do incremento do 

tempo de reação para urna operaçao ser considerada analitica. 

Este tipo de discussão teve seu aplce com a publicação 

do influente artigo de Bradshaw e Nettleton intitulado "A natu-

reza da especialização hemisf~rica no homem", onde realizaram 

urna ampla revisão destas tentativas de caracterização dicotõmi 

ca emergentes no contexto da neuropsicologia experimental, bas! 

camente do c~rebro dividido e lateral idade em normais, a par da 

publicação dos comentirios críticos subsequentes (Bradshaw e 

Nett1eton e comentirios ao artigo, 1981; continuação dos comen 

t5rios, 1983, 1985). 

Neste artigo, Bradshaw e Nettleton manifestaram suas 

simpatias pela caracterização analítico-holístico ou gestilti

co e consideraram que esta dicotomia englobaria, corno casos es

peciais, outras distinções dicotômicas ji propostas, inclusive 

as ainda não referidas digital-ana16gico (Bateson e Jackson, 

1964) e focal-difuso (Semmes, 1968), a par de invocar, tamb6m, 

distinções "populares" como l6gico-intuitivo ou abstrato-concre 

to. 

Por outro lado, virios dentre os comentaristas critica 
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1'al1l os autores por se apoiare11l l'11I suas inferências na lUstlnção 

analítico-holístico consignando a limitação de urna terminologia 

descritiva que seria seu próprio referente. 

Bertelson, baseado neste artigo e nos comentários sub-

sequentes expressou-se assim no que concerne às limitações de 

tal princípio de classificação: 

"A d,LótÁ.-nç.ão anafltÁ.-c.o / hofl-ótÁ.-c.o ê., no entanto, uma dÁ.--ó 
tinç.ão vaga. Como a maio~ pa~te do-ó te~mo-ó ~etinadoi 
da finguagem c.otidiana, efa c.a~neia um n~me~o de di6e
nente-ó -óigni6ic.ado-ó. E-óta não ê. uma ~azão pa~a p~oi
bi~ tai-ó impo~taç.5e-ó ma-ó o penÁ.-go exi-óte de que te~mo-ó 
de-óta e-ópê.c.ie -óejam tomado-ó maÁ.--ó -óe~ialJ1ente do que efe-ó 
6azem ju-ó. Foi -óugettÁ.-do ac.ima que i-óto ac.ontec.eu no 
c.a-óo da di-ótinç.ão ve~baf-vi-óuaf. Se afguê.m tenta tna
duzitt a dic.otomia anafltic.o/hofl-ótic.o em teILmo-ó maÁ.--ó 
opettac.ionai-ó, ac.ha--óe que efa ê. c.ompatlvef c.om tILan-ófa 
ç.5e-ó dive~-óa-ó não nec.e-ó-óaILiamente e~uivafente-ó c.omo a 
atenç.ão 60c.af vett-óu-ó -óegmentaç.ão ptte-atenc.Á.-onaf do c.am 
po -óen-óottiaf, atenç.ão ao detafhe foc.af ao invê.-ó da c.oi 
6Á.-gu~aç.ão totaf, c.fa-ó-óÁ.-6ic.aç.ão -óe~iaf ve~-óu-ó te-óte d~ 
c.a~ac.teIL1-ótic.a-ó dive~-óa-ó, atenç.ão ao-ó c.omponente-ó Fou
nie~ de afta 6ILequ~nc.ia ve~-óu-ó de baixa 6~equ~nc.ia. En 
tão, c.omo v~~io-ó c.omentatti-óta-ó do a~tigo de Bnad-óhaw ~ 
Nettfeton a-ó-óinafaILam, muito do apaILente -óuc.e-ó-óo expfa 
nat6ttio da dic.otomia anafltic.o/hofl-ótic.o ê. ttealnlent~ 
po-ót-hoc.. Ma~-óhaff tomou o exempfo da tane6a c.on-ótÁ.-tuÁ.
da pefa e-óc.ofha ent~e divett-óo-ó c.Z~c.ufo-ó, daquefe qui 
tettia um anc.o patttic.ufatt c.omo uma pa~te, e a qual o 
tnabafho com paciente-ó de cê.tteb~o dividido tem mO-óttta
do -óe~ mefhott tteafizada pefo hemi-ó6ê.ttio dineito i-óofa
do (Nebe-ó, 1974). B~ad-óhaw e Nettleton de-óc.ttevem a ta
tte6a c.omo envolvendo "habifÁ.-dade pa~a 6o~ma~ uma ge-ó
taften completa (p.ex. um c.lttc.ufo) a ~atttÁ.-~ da in60~
maç.ão inc.ompleta (p.ex. a~c.o-ó de um cZ~c.ufo)". E Matt
-óhall c.omenta: "tive-ó-óem O-ó dado-ó ido de out~o modo, 
podemo-ó e-ótan c.e~to-ó de que a ta~e6a te~ia -óido de-óc.~i 
ta c.omo impfic.ando a habifidade de decompo~ c.Znc.ufo-ó ~ 
-óeu-ó a~c.o-ó con-ótituinte-ó (uma opettaç.ão aHafltic.a)" ... 
Nenhuma da-ó out~a-ó ca~acte~izaç.5e-ó gfobai-ó examinada-ó 
pott Bttad-óhaw e Nettfeton (out~a ainda ê. em tettmo-ó de 
pttoce-ó-óame.n;to te_mpo~al v-ó. e-ópaCÁ.-al) ttevefattam--óe me
fho~e-ó do que a dÁ.--ótinç.ão anafltÁ.-c.o/hofl-ótÁ.-c.o ou a de-ó 
pttezada vettbaf/Hão ve~bal. Como v~~Á.-o-ó do-ó comentattÁ.--ó~ 
;ta-ó (CoheH, Matt-óhaff, McKeeve~, Betttel-óon) o 6Á.-zettam, 
devett--óe-ia pettguntatt -óe tentatt cattac;tettizatt d..i6etteH
ç.a6 hemi-ó6~nica-ó pott um pa~ de adjetivo-ó ê. uma emptte-óa 
v ~l.tda." (B entef-ó o ri, 1 98 Z : 1 97- 1 99) • 
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Vale referir que Marshall (1981) ratificou nesta oca

Slao a opinião exarada anteriormente de que tornar-se-ia difí

cil responder a questão da identidade ou independ~ncia destes 

modos de operação putativos na aus~ncia de modelos formalizados 

das estratégias e tarefas relevantes para as quais eles se apli 

cariam. De fato, muitos autores t~m atualmente considerado ser 

necess5rio, para ir além na caracterização precisa das diferen 

ças entre os hemisférios, compreender a sequ~ncia de processa

mento da informação da apresentação do estímulo ã resposta com 

algum detalhe, como também, especificar o est~gio ou est~gios 

nos quais operam as estratégias cognitivas do sujeito ou deter

minadas pela tarefa (Bertelson, 1982; Hellige, 1983; Nadden e 

Nebes, 1980; Moscovitch, 1983b; Zaidel, 1983b). 

Em realidade, diversas têm sido as críticas feitas a 

estas tentativas de caracterizações dicotômicas dos dois hemis

férios cerebrais, a maior parte delas centrada na dificuldade 

de formulação de uma dicotomia abrangente que capture a essen

cia das especializaçôes hemisf6ricas com suficiente especifici

dade e precisão para ter um valor preditivo substantivo. 

Não obstante as dicotomias focalizadas por Bradshaw e 

Nettleton terem-se revelado para muitos como sobremaneira am

plas para preservarem valor explanatório real e muito difíceis 

de operacionalização de modo a delimit~-las em uma base empíri

ca, como j~ referido, outras dicotomias inter-hemisféricas de 

matiz similar vieram a ser introduzidas posteriormente, com 

ma10r ou menor preocupaçao com os aspectos operacionais, conti

nuando, embora arrefecido, o debate a elas concernentes. 
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Por outro lado, tem-se verificado a manutenção bem am

pla de adesão explicita ou implicita ao ponto de vista que veio 

a ser expresso por Liberman do seguinte modo: 

"NÕ.6 C?.HteHdemo.6 a e.6pec...{a.t..{zação c.eJLebJLa.t melhoJL qual1-
do vemo.6 toda.6 a.6 at..{v"{dade.6 de um hem..{.66~JL..{o c.omo JLe-
6lexo.6 de um me.6mo de..6-ign .6ubjac.ente." (LLbeJLman, 1975: 
43) • 

As discussões sob esta óptica vindo a dirigir-se, en-

tão, para as bases que devem nortear a procura de um . .... 
prIncIpIo 

unitário mais fundamental que possa dar conta da natureza das 

especializações hemisf~ricas. 

Versage e Tinberghien (1985), por exemplo, considera 

ram que a distinção proposta por Sergent (1982 a,b), assim como 

outras, deveriam ter suas bases procuradas não a nivel funcio-

nal, com menção ao artigo de Bradshaw e Nettleton, mas na orga-

nização neuronal que poderia, para eles, estar representada no 

modo de organi zação focal-difuso como proposto por Semmes (1968). 

Aliás, uma distinção at6 hoje frequentemente invocada na litera 

tura para a interpretação de resultados experimentais, tal a a-

nalitico-holístico, para o que parece contribuir, pelo menos em 

parte, suas propensões a explicações post-hoc. Não raramente 

manifestações de simpatia quanto a esta distinção 
~ 

vem as-

saciadas -a reparos quanto a sua base empírica, considerada 

como insuficiente (Allen, 1983; Bradshaw e Nettleton, 1981), 

tendo em vista os resultados dos poucos experimentos diri-

g i dos p a r a t c s t á-I a ( Bc 11 to 11, 1 9 7 2 ; C a r m o n c Bc 11 t o n , 1 9 () 9; G u r 

et aI., 1980; Harris, 1978). Matter (1983a,b), por outro la-

do, a considerou corno urna hipótese infirmada a partir de resul-

tados de estimulação el~trica cerebral, embora seus estudos não 
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tenham se dirigido diretamente para testar a hip6tese. 

Bogen e Bogen (1983), por outro lado, defenderam enfa-

ticamente a conformação mais usual destas dicotomias que, de a-

cordo com Kosslyn (1987: 169), tem se caracterizado por serem 

formuladas "para serem intuitivamente plausíveis e repousarem 

em conceitos do dia a dia", com a exceção saliente da dicotomia 

forwulada por Sergent vista, contudo, por Kosslyn, como infirma 

da face à nao replicação de experimentos críticos e como de po~ 

ca validade eco16gica. 

Segundo Bogen e Bogen (1983) a prem~ncia para caracte-

rizações dicotômicas das evid~ncias neuro16gicas e neuropsicol~ 

gicas seria confluente com a tcndência dc longa data sustentada 

por muitos psic6logos de explicarem a cognição como dependente 

de "duas espécies principais de intelig~ncia"; o todo da ques-

tão relacionando-se estreitamente aos dois modos de organização 

mental ou de pensamento propostos por Neisser (1967). Conside-

raram estes autores, tendo em vista uma depend~ncia de resulta 

dos de análises fatoriais e de qualquer modo suplementando-os , 

ser Gtil uma condensação dos fatos da especialização hemisfé

rica em alguma breve afirmação feita com a linguagem ordinária. 

Já para diversos outros autores,uma resposta signific~ 

tiva sobre a questão da natureza das especializações hemisféri-

cas s6 poderia ser encontrada no contexto da biologia evoluti-

va. Segundo Bertelson (1981), por exemplo, quando se tenta 1-

dentificar as vantagens que resultaram da lateralização cere-

bral de funções apareceriam como candidatos declarados para o 

papel o controle dos movimentos articulat6rios, a divisão de 

.raUOTECA 
ruNDAciln GETÚLIO VAfttl;.w 
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trabalho entre as duas mãos e o isolamento do processamento ana 

lÍtico da interferência de formas "holÍsticas" mais primitivas, 

o que ainda não esgotaria todas as possibilidades. Para este 

autor, qualquer que venha a ser eventualmente a resposta, o po~ 

to importante da presente discussão estaria no fato de que qual 

quer nova capacidade que aparece sob uma pressão ambiental par-

ticular pode produzir outros efeitos que, por sua vez, 

a evolução posterior. 

dirigem 

De qualquer modo, o maior nfvel de convergência no que 

concerne a um mecanismo hipotético mais fundamental refere-se 

~ descrição de um mecanismo hipotético geral situado no hemisfé 

rio esquerdo ao qual têm sido correlacionadas funções descritas 

como temporal, sequencial, executiva, de planejamento e/ou deci 

sional, conformando-se neste caso um mecanismo de controle bila 

teral "central", ao qual têm sido ligadas, por vezes, funções 

tais a linguagem e a habilidade motora, embora as relações preci-

sas entre estas funções estejam longe de poder 

radas como bem explicadas. 

ser conside-

Neste contexto, tem-se de modo geral que um atributo 

mais fundamental é visualizado como atraindo, tal um efeito de 

"bola de neve", como exprimiu Kosslyn (1987), as outras caracte 

r{zações dos hemisférios cerebrais. 

De acordo com este direcionamento, Bradshawe Nettleton 

(1981) consiueraram que o conceito mais funuamental que emergi 

rIa das dicotomias por eles analisadas seria o de que haveria 

uma especialização Gnica do hemisfério esquerdo, mais antecede~ 

te, em termos de ordem temporal, sequenciação e segmentação.Por 
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causa destes mecanismos e que o processamento verbal seria am

plamente a província do hemisfério esquerdo e que este hemisfé

rio seria caracterizado mais fundamentalmente pela sua mediação 

da discriminação envolvendo duração, ordem temporal e ritmo ao 

nível sensorial (t~til, visual e sobretudo auditivo) e especial 

mente ao nível motor (para dedos, membros e sobretudo o aparato 

da fala). 

Estas proposlçoes de Bradshaw e Nettleton vieram a ser 

consideradas, através da mobilização do contexto evolutivo (Co~ 

ballis, 1981; Nottebohn, 1981), como estreitamente relacionadas 

às idéias concernentes ao requisito da lateralização para um 

hemisfério do planejamento e controle executivo de atos propos! 

tivos e sequenciais que, para muitos,articular-se-ia com a coor

denação unilateral das duas mãos e com o controle do aparato vo 

cal bilateralmente inervado, tendo em vista a dificuldade de ma 

nutenção da sincronização quando da bilateralização face a sep~ 

ração física dos hemisférios e/ou a possibilidade de interfer~n 

cla ou conflito inter-hemisférico com a representação bilateral 

(Corba11is, 1981; Gazzaniga e Le Doux, 1978; Geschwind, 1976: 

Kimura, 1976,1977; Koss1yn, 1987; Levy, 1969,1974; Mateer,1978; 

Nottebohn, 1970,1979,1981; Summers e Sharp, 1979; Sussman e 

Westbury, 1978; Zangwil1, 1976). 

No que concerne a complementariedade funcional do he

misfério direito neste contexto, t~m havido significativas con

trovérsias que se estendem desde a postulação de urna tend~ncia 

dupla e oposta inicial relacionada frequentemente às vantagens 

supostamente conferidas pela latera1ização cerebral de funções 

em termos de maximização da efici~ncia funcional pela concentra 
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-
çao Jc capaciJadcs cm um hcmisfério (Levy, 1969,1974; Marshall, 

1981) ou à operação de um princípio como o requisito de contro

le unilateral de operações bilaterais ripidas estendido ao he

misf~rio direito e associado às mudanças ripidas de atenção so

bre uma cena, isto ~, às buscas visuais (Kosslyn, 1987) ou ain

da relacionada diretamente à própria assunção da existência de 

dois modos fundamentais de operação cognitiva associados aos 

dois hemisf~rios cerebrais (Bogen, 1975; Bogen e Bogen, 1983), 

até à suposição de que o hemisf~rio direito possa mediar um con 

junto de funções menos especializadas, primitivas e possivelme~ 

te não relacionadas que teriam sido excluidas do hemisf~rio es-

querdo pela força do número, uma superioridade, então, "por de-

feaut" (Bradshaw e Nettleton, Corballis, 1981; Corballis e Mor-

gan, 1978; Gazzaniga e Le Doux, 1978; Puccetti,198l). A qual 

se contrapõe,por seu turno,a sugestão de Webster (1977) de que 

a especialização para a representação espacial do hemisfério di. 

reito teria evoluido no contexto da territorialidade, com a lm-

plicação de que a especialização do hemisf~rio esquerdo teria 

sido adquirida "por defeaut". 

Em todo caso, a caracterização do hemisf~rio direito 

através da mediação de aspectos espaciais, a complementariedade 

mais ·frequentemente assinalada para a especialização do hemisf~ 

r~o esquerdo para a linguagem, tem sido tamb~m contraposta -a 

·especialização do hemisf~rio esquerdo. para a anilise temp:>-depe~ 

dente, sequencial, mormente quando a linguagem é vista como a

tr~íJa para este hemisf~rio face a este tipo de especialização, 

encarada como mais fundamental (Bradshaw e Ncttleton, 1981). 

Por certo, as tentativas de caracterizações globais a-
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trav6s da descrição das diferenças intcr-hemisf~ricas neste ní-

vel "ligeiramente menos abstrato", como referiu Marshall (1981), 

t~m tamb~m sido objeto de críticas concernentes a insufici~ncia 

de precisão e especificidade (Bertelson, 1981, 1982; Cohen, 

1981; Marshall, 1973, 1981; Moscovitch, 1983b). 

Ali~s, Marshall (1973) j~ avaliara bem anteriormente 

que C'mbora a di s t inção j acksoniana in ter- hemis fér ica em termos 

de habilidades linguisticas versus visuoespaciais pareça ser 

indisputave1mente correta, pelo menos para a vasta maioria dos 

sujeitos destros sem história familiar de canhotos, tal tipo de 

rotulação ofereceria pouco auxílio para a compreensao da nature 

za formal das habilidades a que se referem, havendo o requisi-

to de an~lise da estrutura psicológica das v~rias tarefas lin-

guisticas e espaciais, assim como um maior entendimento sobre 

a natureza das diferenças individuais na abordagem destas tare-
i 

fas, se a intenção ~ o conhecimento das relações entre organi-

zação cerebral e desempenho cognitivo. 

Com este mesmo espírito, Marshall (1981) veio a consi

derar que mesmo a caracterização do hemisfério esquerdo corno 

críticamente concernente com a mediação da "duração, ordem tem-

poral, sequenciação e ritmo" (em contraposição à espacialidade 

do hemisf~rio direito) requisitaria alguma modificação tendo em 

vista verificações realizadas com pacientes com lesões hemisf~-

ricas, como as de Yamadori e colaboradores (1977) que teriam d~ 

monstrado haver uma habilidade de cantar, de satisfatória a ex-

celente, em uma substantiva maioria da amostra examinada de pa

cientes com afasia de Broca subsequente a lesões no hemisfério 

esquerdo, assim como outras dissociações deste tipo citadas na 
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revis50 de Brust (1980). Segundo Marshall, casos como estes 

trariam dfividas sobre as tentativas de dicotomizar em termos de 

temporal versus espacial sem referência ã faculdade cognitiva 

que está envolvida. E mais adiante complementa sua argumentação 

dizendo que se o hemisf~rio esquerdo controla aspectos da per

formance motora que envolvem duração e ordem temporal enquanto 

o hemisfério direito medeia o mapeamento das poslçoes atual e 

alvo no espaço, como suposto por Bradshaw e Nettleton, e se to

das as ações se dão em um continuum temporoespacial unificado, 

isto traz a questão do que põe as funções juntas outras vez (e 

onde). Al~m do mais, de acordo com Marshall, far-se-ia mister 

uma preocupaçao maior em ligar algorítmos de processamento a me 

canismos particulares que os implementariam (Marr e poggio, 1977), 

como, por exemplo, o teria revelado Grossberg (1980) em sua ten 

tativa de explicar a lateralização hemisférica ao nível da codi 

ficação espacial versus temporal; consonante, a prop6sito, com 

especulações que K.S. Lashley já fizera sobre a atuação de fato 

res espaciais na conformação da ordem temporal no sistema nervo 

so. 

Neste contexto, como seria também de se esperar, há 

significativas controvérsias no que diz respeito às relações su 

geridas entre as especializações hemisféricas para a linguagem 

e para o processamento temporal e sequencial e/ou funções de 

planejamento e de execução, a refletirem, em muitas instãncias, 

as disputas te6ricas que se estendem desde a perspectiva beha

viori s ta radical de Ski nnc r (1957) sobre o comportamento, em 

particular o verbal, até ã concepção neo-cartcsiana, modu1ar,de 

Chomsky (1980; Beckwith e Risp01i, 1986) sobre o complexo men

tal, a linguagem em especial, que t~m tido repercussões extre-
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(Sega-

Se bem muitos autores tenham manifestado suas adesões 
-a noçao de que a Jinguagelll possa ter sido atraída para o hemis 

f6rio esquerdo face a especialização na an~lise aferente e efe

rente sequencial, tempo-dependente assumida como mais fundamen

tal, mormente quando um mecanismo de controle bilateral "cen

tral" e/ou a perspectiva evolutiva vêm a ser mobilizados e haja 

aqueles que se ancoram ainda na convicção de não ser a fala uma 

habilidade "especial" frente a outras habilidades cognitivas 

(Cooper, 1981; Wyke, 1981), restrições ou insufici~ncias t~m 

sido apontadas para este enfoque. 

Neste sentido, tem sido utilizada, inclusive, a severa 

critica realizada por Poeck e Huber (1977) sobre a id~ia mesma 

de que a produção e compreensão da linguagem sejam processos ba 

sicamente sequenciais (Bertelson, 1981; Moscovitch, 1979), a 

par, naturalmente, daquelas que se dirigem para o asseveramen-

to de que nem a fala, nem a linguagem podem ser reduzidas a uma 

mera coleção de funções motoras e auditivas (Marshall,1980; Mos 

covitch, 1979; Poeck e Huber, 1977; Studdert-Kennedy, 198L etc). 

Embora muitos paralelos já tenham sido feitos entre as 

idéias sobre duplicidade cerebral e especialização hemisférica 

formuladas no século XIX, inicio do século XX e as formuladas 

na época atual, a merecerem apreciações de v~rias ordens as re-

corrências identificadas de temas, e não obstante as diferenças 

que possam ser apontadas no que diz respeito ao arcabouço con-

ceitual segundo o qual s50 realizadas as interpretações dos re

sultados obtidos e aos aprimoramentos metodol6gicos passiveis 

de tornarem mais distintos os contornos das discordâncias exis-
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tentes (Harrington e comentaristas de seu artigo, 1985), nao 

deixa de ser oportuno observar que a procura de urna "qualidade 

especial" do hemisferio cerebral que possa dar conta das especi 

alizações hemis[6ricas descortinadas tenha-se deslocado do pla

no anat6mico referendado por P. Broca e por H. Jackson para o 

plano funcional no final do século passado sob a influência do 

esquematismo associacionista e, na atualidade, por um amplo con 

tigente de estudiosos da especializaç~o hemisférica, em termos 

nreva1entemente de descrições de operações cognitivas básicas. 

E que neste nIvel funcional suscite paralelos, por um lado, com 

as reinvindicações mais <,lrasticamente apresentadas por P. ~Ia-

rie de que a capacidade do hemisfério esquerdo para a 1ingua-

gem devcr-se-ia a manifestações de operações cognitivas maIS bá 

sicas, que para P. Marie, H. Head e K. Go1dstein seriam tais a 

manipu1aç~0 de símbolos e o raciocInio abstrato que poderiam ser 

aplicados a urna variedade de funções, e por outro lado, quando a 

focalização incide sobre funções putativas do hemisfério esque~ 

do como sequencia1, temporal, executiva ou de planejamento, ain 

da com a sugest~o feita por H. Liepmann em 1908 de que o hemis

fério esquerdo seria o "hemisfério da aç~o" articulada com a 

proposIçao de que a apraxia seria primariamente um distúrbio do 

movimento, urna manifestaç~o do distúrbio de um sistema no hemis 

fério esquerdo que teria a ver com o controle dos "movimentos 

propositivos, isto é, aquelas conexões aprendidas de atividades 

musculares elementares" (Apud Nottebohm, 1981: 75). 

lidade 

Com isto, naturalmente, nao se quer dizer que na atu~ 

correlações n~o sejam feitas entre assimetrias anat6-

micas e funcionais. Em realidade, este tipo de corre1aç~0 tem 

sido até bem frequente desde a reabertura da quest~o por Ges-
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l'lll"j (ld c Lcvi tsky 119(8), qU~II1do propuseralll lIlIla associaçC:lo entre 

a diferença por eles observada na magnitude do planum temporal 

dos hemisférios ao exame pos-mortem, com uma vantagem, embora 

pequena, para o hemisfério esquerdo e a especialização deste he 

misfério para a linguagem, ã qual se sucederam diversas descri

ções similares, assim como descrições de diferenças de medidas 

obtidas atrav6s de t6cnicas de exame in vivo tais o grau de an

gulação formado pelos arcos dos ramos posteriores da artéria ce 

rebral média (Le May e Culebras, 1972) e o comprimento dos cor

nos posteriores dos ventrfculos laterais (Mc Rae et aI., 1968; 

Strauss e Fitz, 1980), cujas relações com a assimetria do pla

num temporal têm sido consideradas, ali~s, como não demonstra

das, a par de outras diferenças inter-hemisféricas putativas no 

hardware neuronal, como a razão da quantidade de subst~ncia ci~ 

zenta para a de sllbst~ncia branca (Gur et aI., 1980), cuja van

tagem para o hemisfério esquerdo j~ veio a ser correlacionada, 

inc lus i v e, com a distinção focal/difuso (Bradshaw e Ne t tle ton, 1981). 

Além do mais, h~ autores na atualidade que ainda suge

rem ser a correlação visualizada entre assimetria neuroanat6mi

ca e funcional uma relação de causa e efeito, como por exemplo, 

o fez recentemente Witelson (1983: 133), a qual considerou ser 

esta correlação indicativa da "probabilidade de que assimetrias 

neuroana t6micas possam ser um subs tra to para a especialização he 

misférica". Contudo, suposições deste tipo têm que se haver, 

por um lado, com as dificuldades te6ricas de investimento des

tas diferenças anat6micas com significado funcional e por ou

tro, com relatos de observações aparentemente contradit6rias,co 

mo, por exemplo, a menor magnitude do hemisfério esquerdo, em 

contraposição ao direito, da ~rea anat6mica mais frequentemen-
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te :ISSOC i:llb :i produç50 da 1 inguagcm, i st o -e, da -arca dc Broca 

(Walker, 1980). 

Em suma, quando é remetida a questão vista como funda 

mental do que caracteriza as funções dos hemisférios esquerdo 

e direito, a ênfase corrente nas diferenças funcionais inter-he 

misféricas tem apresentado prevalentemente como alternativa pa

ra a concentração em um catálogo de diferenças heterogêneo, con 

trovertido e infindável, sustentado por resultados avaliados co 

mo mais contraditórios do que o usual c muito sujeito li viezes 

seletivos quando a preocupação é caracterizar as especializ~ões 

hemisfêricas., a procura de um princípio unitário que possa dar 

conta das diferenças putativas em termos de dicotomias básicas, 

globalizantes. 

Na maior parte das vezes trata-se de um princípio des 

critivo que tem remetido a caracterizações globais e polares for 

muladas para· serem intuitivamente plausíveis e veiculadas atra-

vês de conceitos não analisados. 

Por vezes, contraposta a generalizações feitas a par

tir do escrutínio das diferenças observadas, ê sugerida a inter 

veniência de um princípio motivado por uma teoria cognitiva, c~ 

mo, por exemplo, a dicotomização globalizante proposta por Be

ver (1980, 1983) em termos da existência de dois tipos básicos 

de processamentos relacionados aos hemisférios esquerdo e direi 

to, definidos, de acordo com êle, segundo uma perspectiva modu-

lar da cognição (Bever, 1975; Fodor, 1975,1983; Pylyshyn,198l). 

O processamento unitário teria acesso ao input ou output de um 

módlllo; o processamento relacional (do qual dependeria a cons

ciência) teria acesso ao input ou output de vários módulos ou, 
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C'm outras palavras, o processamento relacional envolveria a in

terrelação de mais do que um outnut de um m6dulo. Esta diferen 

ciação te6rica reformularia, por sua vez, o conceito de proces

samento "analítico" como um caso especial do processamento "re

lacional", o caso em que a relação ~ entre uma parte e um todo. 

Por vezes, com a mobilização ou não do contexto evolu

tivo,procura-se uma propriedade ou condição da atividade cere

bral subjacente ao desempenho cop,nitivo assumida corno um requi

sito ou implementadora da efici~ncia funcional, como o isolame~ 

to inter-hemisf~rico de interferências ou a dificuldade de sin

cronização suposta com base na separação física dos hemisférios, 

que, se passa pela preocupaçao com a 16gica dos mecanismos sub

jacentes is diferenças de desempenho observadas, tem também reme 

tido a formulações de caracterizações dicotômicas globalizantes, 

mesmo quando superpostas a diversificados subsistemas compu

tacionais, corno por exemplo, a dicotomização sugerida por Koss 

lyn (1987) em termos de computação de relações categ6ricas ver

sus a computação de locações através de um sistema métrico coor 

denado, relacionadas, respectivamente, aos hemisférios esquerdo e 

direito. 

Se bem que d~vidas j~ tenham sido levantadas quanto a 

legitimidade de associar dois e anenas dois modos de processarne~ 

to b~sicos da informação com a divisão do cérebro em duas par

tes anatomicamente distintas configuradas pelos hemisférios ce

rebrais (Berte1son, 1981,1982; Browne11 e Gardner, 1981; Mar

shal1, 1981; Oliveira, 1984), esta questão tem sido considera

da por muitos autores atuais como ainda em aberto a aguardar uma 

resposta eventual no futuro (Bertelson, 1981,1982; Carmon,1981; 
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Cohen, 1981; Cooper, 1981; Moscovitch, 1979, 1983b; Seron, 1982). 

Verificou-se, no que concerne -as restrições feitas às 

tentativas de caracterizações dicotômicas globalizantes dos he

misf~rios cerebrais, por um lado, uma tend~ncia bem mais ampla 

de assinalar as limitações implicadas pela utilização de termos 

aos quais faltam suficiente precisão e especificidade para 

rem um valor preditivo substantivo e por outro, quando as 

ticas vieram a ser endereçadas à associação de apenas dois 

te-
.. 

crl-

mo-

dos de processamento aos hemisf6rlos cerebrais, uma utilização 

privilegiada, em regra, de dados patol6gicos oriundos de lesões 

focais para sustentâ-Ias. 

Deste modo, denotou-se na maior parte das criticas en-

dereçadas às tentativas de caracterizações dicotômicas dos he-

misf6rios cerebrais uma sintonia com, pelo menos, algumas das 

implicações para a questão da caracterização das especializa-

ções hemisf~ricas de proposições de hâ muito levadas a efeito 

independentemente por L.S. Vigotsky e por K.S. Lashley concer-

nentes à abordagem das relações entre o sistema nervoso e os 

processos psicol6gicos, quais sejam, as relativas à ~nfase na ne 

cessidade de anâlise das estruturas psico16gicas das tarefas u

tilizadas. Nesta ~nfase, hâ que se sublinhar, manifesta-se uma 

esp6cie de relação obrigat6ria entre a elucidação das dissocia

ções neuropsico16gicas e as elaborações te6ricas na psicologia 

cognitiva, pois que as distintas formas de distGrbios ou disso

ciações s6 aparecem, de fato, no referencial que as produzem 

(Deloche e Andreewsky, 1982; Seron, 1982). 

Segundo Vigotsky (1965), as investigações clâssicas te 
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riam falhauo cm atingir uma solução auequada para o problema da 

localização de funções por causa da falta de an~lises psico16g! 

co-estruturais das funções que clas tCllt<:lValil localizar, nao sen 

do de modo algum irrelevante o problema do que pode ser locali

zado para o problema do como pode ser localizado. E Lashley ta~ 

h~m enfatizara que diferentes tarefas poderiam requerer tipos 

radicalmente diferentes de maquin5rias de processamento e ainda 

sugerira que a localização separada de funções seria uetermina

da pela exist~ncia de diversas esp~cies de mecanismos integrati 

vos que não poderiam funcionar no mesmo campo nervoso sem inter 

fer~ncia (H~caen e Albert, 1978; Marshall, 1973,1985b), o que, 

ali5s, tem sido considerado como um dos mais poderosos argumen

tos a favor do localizacionismo, em que pesem as oplnloes popu

lares de que Lashley seria contrário ao princípio da localiza 

ção cerebral (H~caen e Albert, 1978). 

Consonante com estes enfoques, assinala-se a importân

CIa da difícil tarefa de descobrir, quando diversos modos de o

peração ou estrat~gias estão disponíveis para os sujeitos, as 

condições sob as quais cada um deles será empregado, a somar-se 

ao requisito tamb~m nada simples, como sobejamente reconhecido, 

de identificação e caracterização das estrat~gias subjetivas em 

termos de processos e mecanismos subjacentes. 

Mas, este enfoque não encoraja apenas a Suposlçao de 

que dicotomias descritivas (relativas ou absolutas) possam, no 

m~ximo, vir a colocar a questão do que distingue os hemisf~rios 

ao inv~s de a responderem. mas que, tamb~m, parece indicar não 

vir a constituir-se uma caracterização adequada dos hemisférios 

cerebrais qualquer dicotomia única ou qualquer pequeno conjun-
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to dclas, ainda maIS quando s~o focalizadas outras razoes que, 

embora articulem-se COIII as proposições de Vigotsky e Lashley, 

por si sós já ensejariam esta apreciação. 

I:1Il primciro lugar, as cnsejariam, as vcrj[icll.:ões rea

li::':Idas com a ênfase posta na dimensão ântero-posterior do ence 

falo, a constitllin~m, aljás, a principal fonte de sustentação da 

ext raord iná ria con t r i bu ição para a neurops ico log ia levada a e fe ~ 

por Luria (1966, 1973,1974, etc), um discipulo muito próximo de 

Vigotsky, a conformarem um corpo de evid~ncias para diferencia

ções funcionais ou especializações intra-hemisf6ricas derivadas 

de dados pato16gicos subsequentes a lesões focais pelo menos 

tão impressivo quanto o disponfvel para a especialização inter

hemisf~rica (Newcombe e Ratcliff, 1979). Ao que se poderia a

crescentar, tendo em vista a propensão existente no ãmbito da 

lateralização cerebral de funções de encarar as sutis diferen

ças inter-hemisf6ricas observadas ao nfvel morfológico COIIIO po

dendo ser revestidas de significado funcional, as impressivas 

diferenciações morfológicas observadas no plano ãntero-posteri

or do c~rebro humano, embora consideremos que o significado fun 

cional destas diferenças morfológicas esteja muito distante de 

ser elucidado no que concerne ao nivel de discurso neuropsicol~ 

gico. 

A focalização nas evid~ncias para diferenças funcio

na15 intr.:l-hemisféricas enquanto vistas como, pelo menos, tão 

impressivas quanto as disponfveis para as inter-hemisféricas,s~ 

gere, tamb6m, que o isolamento intra-hemisférico pode ser tão 

efetivo quanto o suposto para o isolamento inter-hemisf6rico,p~ 

lo menos ao nivel cognitivo. 
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Em segundo lugar, como Ilécaen (1973) já sugerira, par~ 

ce haver, juntamente com os modos lateralizados de funcionamen

to, aqueles que são comuns a ambos os hemisférios e, ainda, op~ 

raçoes lateralizadas que têm apenas urna validade 10coregiona1. 

Neste caso, corno sugeriram Bryden e Allard (1981), po

deria ser mais apropriado considerar, ao invés de cada hemisfé

rio como tendo propriedades particulares, que diferentes zonas 

dos hemisférios têm propriedades particulares, e que as propri~ 

dades de uma zona não requerem necessariamente a congruência com 

aquelas de zonas adjacentes. 

A sustentar esta linha de argumentos ao nfvel neuropsi 

cológico estariam, principalmente, por um Jado, os diferencia-

dos padrões de distGrbios e nfveis de lateralizações visualiza

dos quando da comparação de efeitos de lesões em zonas homólo

gas dos dois hemisférios segundo o plano ãntero-posterior (H~

caen, 1973; Hécaen e Albert, 1978). Já apontaria, aliás, para 

esta direção, a mera comparação da sutileza das diferenças ob

servadas entre os distGrbios associados a lesões das zonas pré

frontais esquerda e direita (Stuss e Benson, 1984) com as dife

renças, mllitas vezes bastante impressivas, entre os distGrbios 

decorrentes de lesões de áreas de "associação" homólogas direi

ta e esquerda mais posteriores deste mesmo lobo, para não falar 

dos outros lobos. Por outro lado, estariam as evid~ncias, de 

longa data acumuladas, de que distGrbios cognitivos diferencia 

dos podem se seguir a diferentes localizações intra-hemisf~ri

cas de lesões focais, assim como a diferentes loci de estimula 

ções e1~tricas, como particularmente o evidenciaram os resulta

dos mais recentes de estimulação elétrica de Mateer (1983a,1983b), 
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embora as muitas discussões que possam comportar estes tipos de 

verificações, inclusive no que diz respeito ~ localização mais 

precisa dos dist~rbios. 

A possibilidade de especializações m~ltiplas, no senti 

do de urna natureza verdadeiramente multifatorial dos processos 

subjacentes ~s diferenças inter-hemisf~ricas, veio a ser consi

derada corno não descartada por Bertelson (l98l),com base em evi 

d~ncias selecionadas de que 6rgãos corporais podem ter suas fun 

ções alteradas no curso evolutivo ou que podem servir a virias 

funções concomitantemente. 

Sob este enfoque, então, não serIa de se esperar que 

as diferenças inter-hemisf~ricas, em seus principais aspectos, 

possam ser redutíveis a um ~nico princípio descritivo, revelan

do-se como inadequado o crivo da parcim6nia ou simplicidade Po! 

to por abordagens conformadoras de dicotomias globalizantes, a~ 

SIm como não atingiriam o cerne da questão as criticas endereç~ 

das a estas tentativas de dicotomizações globalizantes centra

das 11as limitações conceituais ou experimentais que podem estas 

abordagens comportar, se bem que possam ser pertinentes, confi

gurando-se o quadro das diferenças inter-hemisf~ricas intrinse

camente complexo, não necessária ou fundamentalmente devido a 

estes tipos de limitações. 

Tendo isto em vista, nao deixa de ser significativo que, 

no curso do desenvolvimento das concepções sobre a natureza das 

especializações hel11isf~ricas, indicadores tão impressivos da 

complexidade comportada pelo quadro das diferenças inter-hemis

f~ricas, muitos dos quais nada recentes, tenham sido, com tanta 

frequ~ncia, minimizados ou colocados entre par~nteses. 
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Segundo ~Ioscov i tch (1979), a esperança de encontrar um 

principio que descreva adequadamente a organização dos hemisf~

rios direito e esquerdo seria derivada da noção de que, em cada 

hemisf~rio, as estruturas de ordem superior formariam um siste

ma unificado ou estreitamente integrado, embora admita não ser 

wna implicação necessiria desta noção a exist~ncia de um finico 

principio unificador. 

Em realidade, como ji expresso sob argumentos de vi

rias ordens, a procura de dicotomias exp1anat6rias para os he

misf~rios cerebrais parece decorrer, em grande parte, da not5-

ve1 influência do paciente de cérebro dividido na conformação 

do quadro moderno da assimetria funcional inter-hemisf~rica (Brl 

den, 1982; Mi1ner, 1985; Oliveira, 1984; Smith, 1985). 

Acrescente-se, chamando mais uma vez a atenção para as 

convergências existentes entre os paradigmas experimentais ref~ 

rentes ao c~rebro dividido e lateral idade perceptiva em normais, 

a influ~ncia da própria natureza destas duas categorias de estu 

do que têm dado, não por acaso, o principal suporte para este 

tipo de empresa na epoca atual. A pr6pria falta de poder de re

solução intra-hemisf~rico no que concerne ao problema da 10ca1i 

zação cerebral de funções, que estas duas sobremaneira influen

tes categorias de estudo da 1atera1ização cerebral compartilham, 

como j5 referido,ainda com outras abordagens, como as compreen

didas pelos estudos comportamentais de pacientes submetidos a 

hemisferectomia ou ~ t~cnica de Wada e pelos estudos de assime

trias do desempenho motor com individuos .. eurologicamente nor

mais, pode, então, ter contribuido para esta aparente minimiza 

ção ou colocação entre parênteses dos indicativos de diferenças 

intra-hemisféricas tão impressivos, pelo menos, quanto os de di 
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[crenças inter-hemisf6ricas. Ali5s, pode ter contribuido, tam

b~m, de modo significativo, para a pr6pria ~nfase corrente nas 

diferenças funcionais inter-hemisf~ricas. 

Vale referir que esta tend~ncia ~ dicotomização tem SI 

do submetida a especulações concernentes a influ~ncia de fato-

res de contextos mais amplos (Bradshaw, 1985; Corballis,1980a, 

1981, 1985; Harrington, 1985; Needhan, 1973). 

Recentemente, diversas especulações desta ordem foram 

suscitadas pela argüição de lIarrington: 

"Em que exten.6ão tem o duplo ce.JtebJto, tanto no .6e.c.ulo 
XIX como no no.6.6O tempo, .6eJtvido como um antepaJto de 
pJtojeção paJta nO.6.6a.6 pJteoc.upaç5e.6 .6ociai.6 coletiva.6? 
Mai.6 geJtalmente, que 6oJtça.6 .6ociai.6 e 6ilo.666ica.6 e.6-
tão agindo quando cienti.6ta.6 e.6tão peJt.6uadido.6 de que, 
pela dicotomização da cognição humana e identi6icação 
da.6 dicotomia.6 com 0.6 doi.6 lado.6 do ce.JtebJto, ele.6 t~m 
chegado mai.6 pJt6ximo da compJteen.6ão da pJt6pJtia cogni
ção? E como .6e v~ alguém paJta explicaJt .6ua pJteoc.upa
ção com dicotomia.6 em pJtimeiJto lu.gaJt?" (HaJtJtington, 1985: 
634) • 

No que diz respeito ~ tend~ncia ~ dicotomização ou,co~ 

soante ~lcKeever (1981), ~ "dicotomania", sugerIu-se desde que 

ela 6 urna consequ~ncia de nossa tend~ncia a polarizar atribu-

tos e que tem uma função heurística na ci~ncia (Bradshaw, 1985) 

at~ que esta tend~ncia representa primariamente alguma coisa de 

ordem muito diferente, pertencente ~ esfera do mito e metãfora 

(Corba11is, 1985). Entretanto,Corballis tamb~m considerou que, 

justo porque as percepções das duas metades do cérebro humano 

parecem ser influenciadas por preocupaçoes humanas mais am

plas, isto não significaria que elas não poderiam ter,tambêm,al 

guma base na verdade neuro16gica. Ao longo desta linha, Mar-
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shall (1985a) sugeriu que as teorias de lateral idade mais aptas 

a refletir constrangimentos socio16gicos mais amplos seriam a-

quelas que teriam, apenas, uma relação tangencial, grosseira, 

com os dados que pretensamcnte as sustentariam. 

De todo modo, tem sido amplamente admitido que uma das 

mais consistentes descobertas no terreno da neuropsicologia ~ a 

de que os hemisf~rios cerebrais humanos direito e esquerdo sao 

especializados, de modo complementar, para diferentes funções 

(Hahn, 1987; Marshall, 1985a). E, tradicionalmente, as assime-

trias hemisf~ricas t~m sido conformadas em termos dicotõmicos , 

com base, em muitas instâncias, na suposição de uma divisão de 

trabalho entre os hemisf~rios, se bem que para a vasta maIorIa 

dos autores na atualidade estas diferenças afigurem-se como re-

lativas e nao como absolutas, como frisado desde os primeiros 

trabalhos com o paciente de c~rebro dividido e reforçado pela 

dotação de significado, neste sentido, para as pequenas e, mUl

tas vezes, lábeis diferenças de efeitos de lateral idade verifi-

cadas em sujeitos neurologicamente Integros; o que se tornou 

particularmente bem evidenciado pela ampla manifestação de ade-

são que veio a receber o ponto de vista expresso por Bradshaw e 

Nettleton: 

"Há um C.OHtúwum de 6ul1ç.õe.6 el1tJte 0.6 hem-<...6{é.Jt-<..O.6 ao -<..11 
V~.6 de uma JtZgida d-<..c.otomia, a.6 d-<"6eJtel1ç.a.6 .6el1do qual1-
t-<..tat-<..va.6 ao -<"I1V~.6 de qual-<..tat-<..va.6, de gJtau ao -<"I1V~.6 
de em e.6p~c.-<..Q.." (BJtad.6haw e Nettletol1, 1981: 51). 

Segundo estes autores, a dicotomização feita em termos 

rígidos, tudo ou nada, poderia ser consequ~ncia de uma tend~n-

cia a exagerar e caracterizar continua em termos de suas extre-

midades. Para eles, não apenas dados da neuropsicologia experi-
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mcnt~l. t~is como os ohtidos por Geffen e col~horadores (Geffen 

et aI., 1971, 1973), apontariam neste sentido, mas, tamb~m, o 

que se sabe sobre o desempenho humano normal e as plasticidade, 

ação de massa e recuperaç50 de funções cerebrais. 

~!as, segundo Marshall (1981), Bradshawe Nett1eton nao 

teriam deixado claro, como em muitas outras discussões sobre a 

questão, que tipo de distinção estaria sendo mobilizada entre 

diferenças de grau e de espécie e sob que m~trica poderiam ser 

computados graus de lateralização. 

Smith (1981,1984,1985), sublinhando o fator de segura~ 

ça no sistema nervoso de Campbell (1960), considerou que muitas 

das conclusões sobre a exclusiva localização de funções especí

ficas no hemisf~rio direito ou esquerdo seriam claramente inco~ 

patíveis com os resultados de estudos de efeitos de hemisferec

tomias direitas e esquerdas realizadas em casos de lesões epi

leptogênicas infantis assim como em casos de tumores malignos 

em adultos. Para ele, modelos dicotômicos estáticos do cérebro 

encobririam as complexidades inerentes ao fenômeno da plastic! 

dade cerebral e, seguindo a tradição de neurologistas como H. 

Jackson, C.von Mon~kov e K.Goldstein, fez um apelo para o re

torno a uma abordagem mais dinãmica, evolutiva, das funções ce 

rebrais superiores. 

Entretanto, no contexto dos estudos de hemisferecto-

mias, tem sido, tamb~m, relatado que pacientes hemisferectomi

zados logo após o nascimento e que têm apenas o hemisfério es

querdo intacto exihem, posteriormente, maiores capacidades pa

ra a linguagem do que os que t~m preservado apenas o hemisfé

rio direito (Dennis c Whitaker, 1976) e que os pacientes obser 
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vados com apenas o hemisf~rio direito intacto apresentam melhor 

desempenho em tarefas espaciais do que aqueles com apenas o he

misf~rio esquerdo intacto (Kohn e Dennis, 1974), embora as dife 

renças relatadas neste caso sejam menos impressivas do que as 

diferenças relatadas quanto à linguagem e devam ser levadas em 

consideração as limitações metodo16gicas do paradigma constitui 

do pela hemisferectomia. 

De fato, a focalização nas plasticidade, açao de massa, 

recuperaçao de funções cerebrais e nas flexibilidade, variabili 

dade, bem como no dinamismo do desempenho cognitivo humano faz 

mais apontar para a complexidade da problem~tica da lateraliza-

çao cerebral de funções e para as dificuldades interpostas -a 

sua compreensao do que qualificar uma dada abordagem centrada 

na descrição de diferenças funcionais inter-hemisf~ricas, a co-

meçar pelas complexidades, dificuldades e divergências aos 
~ 

n1-

veis te6rico e metodológico implicadas por cada um desses fenô-

menos, que nao podem ser perdidas de vista quando eles vem a 

ser mobilizados no contexto da assimetria funcional; o que, nao 

obstante, parece ocorrer em muitas instâncias, mormente quando 

estes fenômenos vêm a ser mobilizados sem outras especificações 

ou outros qualificativos. 

De todo modo, a ênfase contemporânea na dimensão late

ral do sistema nervoso acabou por reduzir à conformação quanti

tativa o quadro diversificado das especializações hemisf~ricas 

do c~rebro humano, sugerido a partir da focalização nos efei-

tos de lesões focais, em que são admitidas especializações ex-

clusivas ou praticamente exclusivas a par de relativas, com 

contribuições diferenciadas dos dois hernisf~rios em termos qua-
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litativos e quantitativos, consoante os quadros delineados por 

Hécaen (1973), Ilécaen e Albert (1978) e por f\larshall (1985a), já 

reportados. 

E, como será focalizado quando da abordagem da questão 

posta pelo funcionamento inter-hemisférico, a assunção feita 

das diferenças inter-hemisféricas como essencialmente relativas 

e quantitativas, como uma questão de grau, em que cada hemisf~

rio é visto como capaz de funcionar em qualquer modo de opera

ção aberto para o outro, embora com niveis de competência dife

rentes e em direções preferidas diferentes, tem levado ao priv! 

legiamento do modelo de acesso direto em sua versão de eficiên

cia ou de cérebro dividido, como prefere chamá-lo Levy (1983), 

para a interpretação dos efeitos de lateral idade em normais,com 

um aprofundamento do paralelismo hemisférico putativo e canse 

quente aproximação da configuração do duplo cérebro posta pelo 

c6rebro dividido. A refletir esta prevalente tendência contem

porânea está, por exemplo, o atualmente bastante influente mode 

lo do duplo processador de Friedman e Polson (1981). 

Entretanto, a adesão à óptica do duplo cérebro parece 

ter requerido não apenas a colocação entre parênteses ou minimi 

zação dos dados provenientes dos estudos de lesões focais (como 

de outras fontes) a apontarem importantes diferenças intra-he

misféricas, através, em muitas instâncias, de criticas centra

das nas dificuldades metodológicas do próprio paradigma da le

sa0 focal, como as levadas a efeito nos âmbitos da investigaçjo 

com o paciente de cérebro dividido e da lateral idade percepti

va em normais, já referidas -- do que também nao escaparam, co

mo seria de se esperar, os próprios Bradshaw e Nettleton (1981) 
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quando da defesa de seus pontos de vista - mas, sobretudo, re

querido mesmo, ao que parece, a colocação entre par~nteses ou 

minimização das pr6prias dimensões 5ntero-posterior e vertical 

do sistema nervoso. Hi que se lembrar que, se a ~nfase na di

mensão ântero-posterior encontra-se na base da importante con

tribuição de Luria para a neuropsicologia, aos níveis te6rico e 

empí rico, a ~nfase na dimensiio vertical con[onn<l o cmbasunx)1)to Ja, 

também, importante contribuição de Jackson consubstanciada 

por sua teoria sens6rio-motora evolutiva. 

E, a se julgar pelas dificuldades j5 referidas nas a

bordagens empirica e te6rica da questão aqui em foco, incluin

do-se as queixas sobre a parcim6nia te6rica da irea e as subs

tantivas controvérsias existentes sob o referencial constituido 

pelo duplo cérebro e pela psicologia cognitiva, parece que o 

problema da lateralização de funções continua de tratamento tão 

dificil como outros problemas c15ssicos de localização (Harnad 

e Doty, 1977; Kertesz, 1983), não vindo a beneficiar-se com a

bordagens pretensamente simplificadoras, mas que podem afigu

rar-se como simplistas. Como também, ao que parece, nao estabe 

leceram, de fato, as novas t6cnicas não invasivas, uma ponte so 

bre o fosso existente entre a função do cérebro normal e a do 

cérebro lesionado (Harnad e Doty, 1977). 

De fato, o estudo das relações entre o sistema nervoso 

e os processos psico16gicos, a que se propoe a neuropsicologia, 

tem-se mostrado de extrema dificuldade mesmo quando sua comple

xidade é reduzida pela assunção do hemisfério cerebral como uni 

dade de an5lise. Por conseguinte, ainda quando a questão da 10-

calizaçiio de [unções em partes discernlveis do sistema nervoso 
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lo problema do onde localizilr) 6 focalizada em termos das dis-

tribuições das funções ou aspectos funcionais putativos (o pro

blema do que localizar) entre os dois hemisférios cerebrais is , 

to e, a direita e/ou esquerda do eixo sagital do nível superior 

do encéfalo. E, como ver-se-~ subsequentemente, ainda quando as 

questões pertinentes à interação da atividade no sistema nervo-

so são focalizadas sob a 6ptica da ação conjunta dos dois hemis 

férios. O que se aplica, também, is outras questões compreen-

didas pelos estudos de assimetrias funcionais, corno as relati-

vas aos aspectos evolutivos onto e filogenéticos, às diferenças 

individuais, etc. 

A tend~ncia dominante com respeito aos tipos de ques

tões formuladas, modelos construídos e métodos privilegiados p! 

rece, de certo modo, estar identificando corno problemas princi

palmente da ordem metodo16gica o que pode ser um problema bem 

mais amplo, conceitual mesmo, consubstanciado pelo paradigma na 

acepção de Kuhn (1970) a ela subjacente. 

3 - A CONFIGURAÇÃO CONTE~WORÂNEA DO FUNCION~lliNTO CONJUNTO DOS 

HEMISFgRIOS CEREBRAIS HUMANOS 

De acordo com Hellige (1983: 15), haveria nos estudos 

contemporaneos uma importante tendência que seria a ~nfase cres 

cente na cooperaçao entre os dois hemisférios cerebrais no de-

sempenho de tarefas simples e complexas. Para ela, esta tendên-

cia entre "cientistas sérios" poderia, em parte, ter-se desen

volvido em contraposição a generalizações grosseiras e afirma

çoes inexatas na imprensa popular sobre coisas tais como "lógi-
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LI", "~Irtc" C "criatividade" sC/ldo lcvadas a cabo cxclusivamen

te em um ou outro hemisf~rio. Mais importante, segundo Hellige, 

seria o fato de que os dados recentes seriam demandat6rios de 

que a extensão da cooperação no c~rebro intacto viesse a ser re 

conhecida. Aponta, então, esta autora que procedimentos eletro

fisiol5gicos recentes descritos por Gevins (1983) seriam indi

cativos do envolvimento de muitas regiões corticais em tarefas 

relativamente simples e que os experimentos de lateralidade PC! 

ceptiva e de interfer~ncia motora lateralizada teriam demonstra 

do que o desempenho sofre quando um hemisf~rio cerebral ~ sobre 

carregado, comparado com a condição na qual a carga de process~ 

menta ~ distribuida mais equilibradamente entre ambos os hemis

f~rios (p.e., Friedman e Polson, 1981; Friedman et aI. 1982; 

Hellige et aI., 1979; Kinsbourne e Hiscock, 1983; Moscovitch e 

Klein, 1980). 

Para Bertelson (1982), a questão do modo como as oper~ 

çoes realizadas em um lado são coordenadas com aquelas levadas 

a efeito no outro lado, como elas são integradas em uma ativida 

de coerente, envolvida na compreensão de todo o mecanismo que 

liga as capacidades hemisf~ricas ao desempenho cognitivo, a par 

do conhecimento do que cada hemisf~rio pode realizar melhor do 

que o outro, estaria sendo diretamente endereçada pelos estu

dos que tem por teor a análise do desempenho em estágios de pr~ 

cessamento, a investigação de diferenças em modos de processa

mento ou a descoberta de difcrentes tipos de interações entre 

est5gios como o priming ou a interfcr~ncia. Na opinião deste 

autor, ainda que as conquistas atuais desses estudos estejam 

muito longe de fornecer um quadro completo da atividade cognit! 
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va, eles estariam indo na direção certa. 

De fato, tem sido lugar comum os autores chegarem ... 
a 

conclusão de que o requisito principal para melhor lidar-se com 

as dificuldades visualizadas na abordagem da questão da ativida 

de conjunta dos dois hemisférios cerebrais, tal como na questão 

da caracterização das especializações hemisfpricas, estaria em 

uma mobilização ainda maior da psicologia cognitiva de base ln-

formacional para a área, atenção a seus desenvolvimentos ou a 

procura em seu contexto de um referencial que pudesse incorpo-

rar o conhecimento sobre a operação de componentes discretos e, 

ao mesmo tempo, indicar como eles poderiam ser integrados para 

produzirem funções cognitivas contínuas e unificadas. 

Deste modo, mais uma vez torna-se 6bvio o caráter psi-

cológico do enfoque atual da assimetria funcional e seu crescen 

te privilegiamento, para utilizar a expressão de Seron (1982). 

Uma dentre as diversas implicações deste enfoque para 

a questão da atividade integrada no ãmbito da assimetria funci~ 

nal, e que interage positivamente com a perspectiva do cérebro 

dividido, vem a ser o pr6prio nível de dificuldade visualizado 

para a síntese, de volta, em um sistema unificado, dos compone~ 

tes adrede fracionados, considerado bem maior do que o implica-

do pelo próprio fracionamento, -no que concerne tanto as teo-

rias do processamento da informação como is abordagens neuro-

psico16gicas de comportamentos complexos, assim como de partes 

putativas do sistema nervoso a eles subjacentes. 

Moscovitch, no curso de sua exposição onde assevera a 

proficuidade da parceria entre a teoria do processamento da in-
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forlll~cão e de seus para-lI· gmus eXT)erl· ment"l· s sUL u e a neuropsicologia 

avaliou: 

"A.6.6..lm ~omo a.6 c.ol1qu..l.6ta.6 .6ão .6..lm..llaJte.6, o .6ao tambem 
0.6 ~b.6taculo.6 d~ teoJt..la da ..ln60Jtmação e da neuJtop.6..lc.o
log~a. Amba.6 .6ao altamente bem .6uc.ed..lda.6 no 6 Jtac...lo na
mento de c.ompoJttamento.6 c.omplexo.6 em c.omponente.6 ma..l.6 
.6..lmple.6. A .6..lntet..lzação de.6te.6 c.omponente.6 de volta em 
um .6..l.6tema un..l6..lc.ado, entJtetanto, tem elud..ldo amba.6 a.6 
d..l.6c...lpl..lna.6. PoJt exemplo, emboJta haja alguma ..ln6o~ma
ção .6obJte como a.6 expJte.6.6õe.6 l..lngu..l.6t..lc.a.6 ~ão compJteen 
d..lda.6 ou pJtoduz..lda.6 quando tanto um pJtoc.e.6.6adoJt .6..lnta 
t..lc.o c.omo um .6 emônt..lc.o ê dan..l6..lc.ado 1 ma! há uma ..ldêia 
vaga .6obJte c.omo ambo.6 0.6 pJtoc.e.6.6adoJte.6 opeJtam em c.on
c.eJtto .6ob c...lJtc.un.6tônc...la.6 noJtma..l.6. S..lmilaJtmente, n6.6 .6a 
bemo.6 0.6 e6e..lto.6 do dano hemi.66êJt..lc.o e.6queJtdo ou d..lJteI 
to no pJtoc.e.6.6amento da in60Jtmação, ma.6 n6.6 nada .6abe~ 
mo.6 .6obJte o modo c.omo a ..ln6oJtmação do hemi.66êJtio e.6-
queJtdo ou diJteito ê integJtada. 

Uma den~nc.ia .6..lmilaJt podeJtia .6eJt levantada c.ontJta a te 
oJt..la do pJtoc.e.6.6amento da in60Jtmação. PJtoc.ed..lmento.6 ex~ 
peJtimentai.6 aJtti6iciai.6, como o ma.6caJtamento ou 0.6 Jte
quefLimento.6 pafLa pfLOCe.6.6afLOU evocafL evento.6 de.6c.onec
tado.6, devem na vefLdade ajudafL a i.6olafL c.omponente.6 na 
.6equênc.ia do pJtoc.e.6.6amento da in6ofLmação. EntJtetanto,a 
pefLc.epção nOfLmal, c.ot..ldiana, paJtec.e .6efL muito mai.6 c.on 
tlnua e ligada ao c.ontexto do que e.6te.6 e xpeJt..lm enW.6 .6LL 
gefLem. Suge.6tõe.6 .60bfLe o modo c.omo c.ada um de.6te.6 c.om~ 
ponente.6 ê: integJtado pafLa pfLoduzifL peJtc.epção e mem~Jtia 
no Jtmai.6 , c.ontZnua.6 ou têm .6ê:Jtia.6 6alha.6 (TufLvey, 19771 
ou paJtec.em não 60fLnec.efL boa.6 explic.açõe.6 pafLa a 6ai
xa e tipo de 6en~meno.6 c.ogn..lt..lvo.6 ob.6eJtv~vei.6 60Jta do 
laboJtatóJtio (Nei.6.6eJl., 19761." (Mo.6c.ovitch, 1979: 433-
4341 . 

Por um lado, hã que se considerar com muito maIS reser 

vas o sucesso imputado a estas abordagens no que diz respeito 

ao fracionamento de comportamentos complexos e às correlações 

dos componentes putativos com partes do sistema nervoso, como 

procuramos sublinhar nas sessões precedentes sob a ~ptica da 

neuropsicologia da assimetria funcional inter-hemisf~rica. Bas 

tando lembrar, no que a isto diz respeito, em primeira instân-

cia, as dificuldades na identificação detalhada dos estágios 
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sucessivos para a maior parte dos inputs utilizados no estudo 

d.! assimetria funcional ou na especificação da composição de r~ 

cursos das tarefas consideradas hemisf~rio-especrficas, sem fa

lar nas muitas controv~rsias existentes no âmbito da psicologia 

cognitiva de base informacional concernentes i divisão do com

plexo mental. E, em segunda instância, lembrar os problemas 

te6ricos e metodo16gicos relativos a cada uma das 

de estudo da assimetria funcional e as dificuldades 

categorias 

interpos-

tas is pr6prias tentativas de relacionar funções com partes do 

cérebro, mesmo na condição simplificada da distribuição segun

do o eixo sagital do sistema nervoso, a par de dificuldades de

lineadas sob outros parâmetros; do que seriam bons exemplos as 

controvérsias concernentes is dificuldades de acomodação ao ar

cabouço do processamento da informação das funções das regiões 

mais anteriores dos lobos frontais (Stuss e Benson, 1984) e as 

múltiplas dificuldades relativas i análise de funções executi

vas e de suas disfunções (Lezak, 1982) a se estenderem is visua 

lizadas na utilização do conceito de programa motor para a ana

lise neuropsico16gica do movimento (Marin et aI., 1982), etc. 

E, por certo, o problema da decomposição de comport~ 

mentos complexos a serem relacionados a partes do sistema nervo 

so ~ substantivo para a questão da integração no âmbito da as

simetria funcional a se levar em consideração as implicações de 

há muito delineadas por L.S. Vigotsky e por K.S. Lashley da aná 

lise Ja estrutura psico16gica das funções no contexto da ncuro

psicologia. 

Por outro lado, não resta dúvida de que o desafio cons 

tituido pela resIntese em um sistema unificado tem-se revelado 
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de muito IllalOr envergadura tanto para a psicologia cognitiva de 

base informacional corno para a neuropsicologia; o que, aliis,ao 

interagir positivamente com a perspectiva do c~rebro dividido, 

pode ter tamb6m contribuido para a ~nfase verificada nas dife

renças funcionais inter-hemisf~ricas. 

De fato, e not0ria a precariedade das hipóteses corren 

tes sobre a natureza dos códigos comissurais corticais e córti

co-subcorticais, assim como não estão especificadas as estrutu

ras putativas de controle que poderiam manter os hemisf~rios em 

fase quando supostos operando no mesmo modo (Marshall, 1981; 

Moscovitch, 1983b). E, segundo Zaidel (1983b), os paradigmas 

atuais da psicologia experimental estariam mal equipados para 

lidar com esta ordem de complexidade, apesar dos modelos de 

processamento da informação em paralelo ou cascata. 

De qualquer modo, embora seja prevalente atualmente a 

perspectiva de que tarefas e funções lateralizadas devem ser en 

caradas como complexos de sub-processos, o nfvel de anilise pr! 

vilegiado, em regra, pelos modelos locais ou pelos mais gerais 

~ o hemisf~rico, consoante a perspectiva de que as interações 

intra-hemisf~ricas são mais importantes do que as inter-hemisf~ 

ricas. Deste modo, assim como a perspectiva contemporânea sepa

rou em duas partes significativas para o processamento da infor 

mação sua base anatomo-funcional, ela tamb~m vem a focalizar de 

modo privilegiado a questão da "cooperação inter-hemisférica" ou 

da "atividade conjunta dos dois hemisf~rios cerebrais", consig

nada, como vimos, pelo cérebro dividido. 

Allen (1983), no exame que empreendeu das formul ações 
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tc6ricas modernas concernentes ~ especialização hemisf~rica, a 

partir de uma revisão da literatura sobre lateralidade humana, 

apontou, também, que o hemisf~rio vem a ser a unidade de análi

se e funcional na quase totalidade das formulações teóricas CO! 

rentes. Considerou ele que os mecanismos teóricos básicos de es 

pecialização unilateral, bilateralização (com graus variáveis), 

interação inter-hemisf~rica (positiva e negativa), paralelismo 

inter-hemisf~rico e alocação hemisf~rica seriam suficientes pa

ra açambarcar todos os modelos at~ então gerados de especiali

zaçao hemisf€rica, quando a focalização recai sobre o funciona

mento hemisf~rico postulado pelos modelos, sendo que a maior 

parte dos modelos propostos invocaria mais de um de tais meca

nismos, pois que a maioria dos grupamentos destes mecanismos não 

seria logicamente incompatlvel, embora alguns grupamentos o pu

dessem ser. 

Aliás, nao muito distante dos mecanismos teóricos bási 

cos identificados por Allen para darem conta do funcionamen

to hemisf~rico postulado pelos modelos de especialização hemis

f€rica está a condensação feita por Bradshaw (1981) das explic! 

ções -- alternativas à duplicidade de consciência reivindicada 

por Puccetti (1981) por ele visualizadas para a unidade de 

consciência, a qual considera exibirem as pessoas, embora a ad

missão da possibilidade de múltiplos sistemas de processamento 

e emocionais operando a um nlvel pr~-consciente. As explica

ções, segundo Bertelson, poderiam ser: (1) Que isto seria conse 

quência do papel integrativo das comissuras intactas. Sugestão 

esta, vale referir, emergente no curso inicial das investiga

çoes com o paciente de c~rebro dividido e que incorpora a id~ia 
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da [us~o da dup1icaçâo da representaç~o sensorial nos hemisf~

rios cerebrais, a qual, conformada a perspectiva de múltiplos 

sistemas de processamento operando a um nivel pr~-consciente,vem 

ao encontro da assunç~o prevalente de que a integraç~o deve ser 

atingida em níveis mais altos do processamento da informaç~o, 

antecedida de um paralelismo entre os hemisférios. (2) Ou alte.!:. 

nativamente, que isto seria consequência do papel inibitório das 

comissuras. (3) Urna outra possibilidade seria a de que siste

mas atencionais mesencefilicos destinariam o processamento a um 

ou ;1 outro hcmisrério, o que consti tuiria um mecanismo de aloca

ç~o na acepç~o de Allen (1983). Esta posiç~o, segundo Bradshaw. 

sugeriria que nao há nunca urna dupla corrente de consciência, 

mas, no máximo, apenas um estilo cognitivo flutuante. (4) Urna 

outra explicação, aliás favorecida por Bradshaw, seria a de que 

as atividades voluntirias, conscientes, residem em ou sao de 

algum modo mediadas ou orquestradas por algum mecanismo em um 

dominante hemisfério esquerdo. 

Há que se notar que os autores, com muita frequência, 

expressam-se de modo muito vago, não deixando claro sequer se 

cst~ sendo feita uma afirmação indicativa de especialização he

misf~rica ou de interação entre os hemisf~rios. 

O termo dominância cerebral, por exemplo, utilizado 

com extraordinária frequência na literatura, tem pelo menos 

dois significados (Zangwill. 1962). Um deles vem a ser sin6ni

mo de lateralização ou especializaç~o cerebral, e quando utili

zado com esta acepção o significado preciso, em regra. n~o fica 

determinado pelos autores quanto ã possibilidade de especializ~ 

ção exclusiva ou bilateral com proeminência de um hemi5f6rio 50 



131. 

bre o outro para uma dada funç~o. Domin~ncia cerebral tamb~m p~ 

de implicar uma função executiva que não est& implicada nos ter 

mos lateralização ou especialização cerebral. E neste caso, de 

acordo com Semmes (1968), o conceito de dominância cerebral não 

seria útil pois que nada propõe sobre mecanismos. 

Segundo Kinsbourne e Hiscock (1983b), a continuação do 

uso do conceito de hemisfério-líder implicaria, atualmente, pe

lo menos, uma de três assunções sobre o cérebro e funções cere-

brais. A primeira seria a de que a linguagem -e uma faculdade 

elevada, unicamente humana e qualitativamente diferente de ou-

tras habilidades; envolvendo o significado especial da lingua-

gem uma desigualdade entre os hemisférios. Ali~s, também sob e~ 

ta óptica tem sido proposto que as capacidades não linguÍsticas 

estariam representadas no hemisfério direito por defeaut porque 

o hemisfério esquerdo estaria reservado para a linguagem (Cor-

ballis e Morgan, 1978). Uma segunda assunção seria a de que, 

enquanto ambos os hemisférios poderiam organizar os processos 

mentais, o hemisf6rio esquerdo, com suas altamente desenvolvi

das capacidades linguÍsticas e motoras, controlaria a implemen-

tação das decisões. Ele, ent~o, agiria como um output buffer 

para o processamento dos dois hemisférios. A programaç~o verbal 

e manual no hemisfério esquerdo mediaria a maior parte, se nao 

a totalidade, das respostas do c~rebro ao ambiente. Uma tercei

ra e mais fraca assunç~o seria a de que o hemisfério esquerdo é 

um hemisf6rio executivo apenas porque as pessoas atuam em um am 

biente predominantemente verbal. 

A falta de precisão compreendida pela utilização fre-

quente do termo dominância, sem outros qualificativos. revela-se 
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ainda maior quando se atenta para a postulação ji feita de que 

a dominância (enquanto veiculando o conceito de controle execu

tivo) poderia trocar de uma situaçâo para outra entre os hemis

férios (Dimond, 1972). No que a isto diz respeito, Kinsbourne 

e Hiscock (1983b), por exemplo, consideraram que seria mais pa! 

cimonioso dispensar o conceito, para eles não verificado no cé

rebro íntegro, de controle executivo unilateral e simplesmente 

postular que a capacidade de processamento para diferentes tare 

fas C distribuida assimetricamente no cérebro, e neste caso, do 

minância dupla, sem a implicação de controle lateralizauo, se

ria melhor descrita por termos como lateralização cerebral, es-

pecialização hemisférica, assimetria bilateral ou 

funcional dupla. 

assimetria 

Em realidade, mesmo quando sao utilizados tais termos, 

frequentemente os teóricos sao pouco claros. E comum, por exem

plo, encontrar-se artigos nos quais uma tarefa ou um processo 

particular é dito ser "uma especialização do hemisfério esquer

do (ou direito)" e esta afirmação não ser indicativa de uma ca

pacidade hemisférica, mas que o autor considera ser a tarefa 

funcionalmente lateralizada; isto é, que ambos os hemisférios 

seriam capazes de realizá-la mas que, por uma ou outra razao,c~ 

mo pode ocorrer quando estão em pauta modelos de alocação ou de 

interação negativa, apenas um hemisfério a leva a cabo (Allen, 

1983) . 

Além do mais, conforme assinalaram Marshall (1981) e 

Allen (1983), na maior parte das vezes em que a noçao de graus 

de lateralização é invocada, raramente segue adiante o autor es 

pecificanclo se a bilateralização compreende mecanismos coopera-
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tivos, inibitórios, paralelos ou alocativos. 

A este panorama h~ que se ~crescentar. ainda, corno cha 

mou a atenção Marsha11 (1981), a frequ~ncia com que são mobili

zadas na literatura interações competitivas ou cooperativas en

tre os hemisf~rios cerebrais, sem outras especificações, para 

dar conta de resultados inesperados ou contraditórios, de modo 

an~logo, portanto, a certo tipo de utilização frequente da no

ção de estrat~gia cognitiva, tal corno no uso da analítica ou da 

holista. 

De fato, quando os autores focalizam mais diretamente 

a questão da atividade conjunta dos dois hemisf~rios, parece h~ 

ver urna discordãncia principal no que diz respeito i natureza 

desta atividade conjunta, a se expressar sob formas variadas em 

diferentes modelos, entre aqueles que a v~m em termos primaria

mente competitivos e aqueles que a vêm em termos primariamente 

cooperativos. E, em qualquer uma destas instãncias, quando são 

feitas conjeturas sobre os mecanismos neurais que implementa

riam a atividade conjunta dos hemisf~rios, são elas notoriamen

te não satisfatórias. 

Em primeiro lugar, face is implicações que tem para a 

consideração da atividade conjunta dos dois hemisf~rios, conv~m 

apontar que o conceito geral dos hemisf~rios cerebrais como sis 

temas de processamento da informação parcialmente independentes, 

que parece ter ganllo ampla aceitaç~o na pesquisa e teorizaç~o 

ultimamente levadas a efeito, tem sido cada vez mais aplicado 

no aprofundamento do paralelismo hemisf€rico na sequ~ncia do 

processamento da informação (Coney, 1985). 
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Assim, enquanto no modelo maIS geral de Dimond e Beau

mont (Dimond, 1972; Dimond e Beaumont, 1974) a bilatera1ização 

não interativa, isto ~, a configuração dos dois hemisf~rios op~ 

rando simu1tãnea e independentemente, vem a ser postulada para 

os primeiros estigios do processamento da informação, ocorren

do antes que "os processos mais senslveis de decisão, adaptação 

e resposta sejam iniciados", possibilidades de ir adiante na ca 

deia de processamento são admitidas pelo modelo de Moscovitch 

(1979) e, mais ainda, pelo de Friedman e Polson (1981), aqui e~ 

pecialmente focalizados. Esta tendência não parece representar 

um mero artefato devido a escolha, pelos pesquisadores, de tar~ 

fas mais complexas em suas investigações mas, sim, uma assunção 

mais pregnante da perspectiva de especialização complementar re 

lativa ou localização relativa, consoante a óptica gerada no 

contexto do duplo c6rebro, que tem se expresso, tamb6m,frequen-

temente em uma variedade de configurações menos gerais, a come-

çar pelo modelo de eficiência no que diz respeito aos mecanis-

mos putativos subjacentes aos efeitos de lateralidade, em que a 

transferência calosa não 6 mais necessiria, embora possa ainda 

ser admitida. 

Por exemplo, Hardyck e colaboradores (1985) considera-

ram que os resultados obtidos em seus experimentos de decisão 

l6xica seriam indicativos da ocorrência de tais tipos de proce~ 

sarnento dentro de cada hemisf6rio cerebral, separados, desi-

guais e não partilhados, o que lhes pareceu concordante com o 

-modelo de Friedman e Polson (1981) e claramente superior a hi-

potese alternativa de degradação durante a transmissão ca1osa. 

Acatando a argumentação de Cohen (1982) quanto i dificuldade de 
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conccpçao ue um sistema que VlCSSC a permitir transmissão acura 

da de informação dos 0rgãos dos sentidos para uma dada área do 

cprebro mas não viesse a permitir a transferência acurada desta 

informação de uma área da córtex cerebral para outra sem séria 

perda de fidelidade, afirmaram estes autores que, se tal fosse 

o caso, então algumas das especulações iniciais sobre a relati

va não importância do corpo calos o deveriam ser ressuscitadas e 

tratadas com mais deferência. 

Coney (1985), nesta mesma linha, considerou que um mo

delo baseado em processos de decisão hemisféricos paralelos for 

neceria uma explicação melhor para os dados por ele obtidos do 

que um modelo baseado na noção de processamento perceptivo dis

tribuido entre os dois hemisférios, como proposto por Dimond 

(1972) para dar conta de resultados indicativos de que o desem

penho em tarefas de reconhecimento, detecção e pareamento é me

lhorado se os estímulos são projetados para ambos os lados do 

campo visual ao invés de o serem para apenas um dos lados. Se

gundo a perspectiva de Dimond (1972). algum processamento ini 

cial independente ocorreria em cada hemisfério, seguido pela c~ 

municação inter-hemisférica para o propósito de integração das 

atividades subsequentes. Neste caso, enquanto o modelo de ana

lise perceptiva tentaria explicar o efeito da distribuição bila 

teral em termos do partilhamento do processo perceptivo, o mode 

lo de duplo processamento hemisférico defendido por Coney atri

buiria este efeito à duplicação do processo de decisão. Segun

do Coney, os seus resultados, ao imputarem o locus do efeito ao 

processo Je Jecisão, seriam sugestivos de que as capaciJaJes Jas 

hemisférios cerebrais de funcionarem corno sistemas de processa-
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mClltll parcialmentc independcntes estender-se-iam consideravel

mente adiante na sequ~ncia de processamento da informação em 

comparação com o suposto pelo modelo de análise perceptiva, "in 

dependentemente das habilidades especializadas ou preferências 

particulares de caJa hemisfério" (Coney, 1985: 341). Isto viria 

a propósito de que tem sido proposto correntemente dois subti

pos de paralelismo hemisférico: aquel~ que postula estarem os 

dois hemisférios levando a termo exatamente a mesma função e 

aquele que dispoe estarem os hemisférios realizando diferentes 

funções ou diferentes subcomponentes de uma função super-orden~ 

da, não sendo, por outro lado, os dois sub-tipos incompatíveis. 

No modelo de Dimond e Beaumont (Dimond, 1972; Dimond e Beaumont, 

1974), por exemplo, ambos os sub-tipos estariam envolvidos. 

Entretanto, se para a hipótese de degradação durante a 

transmissão calos a para o hemisfério visto como maIS eficiente 

na realização de operações supostas pelas tarefas utilizadas em 

experimentos de latera1idade são apontadas dificuldades, como o 

fez Cohen (1982), a hipótese alternativa de que os escores para 

o material apresentado para cada ouvido ou campo visual refle

tem os melhores esforços dos respectivos hemisférios contralat~ 

rais, cada vez mais utilizada para a interpretação dos resulta 

dos de lateraliJade, tamb~m já recebeu críticas. Kinsbourne e 

lliscock (l983b) consideraram que esta assunçao, a qual se con-

trapõe as formulações originais do modelo estrutural de acesso 

direto de Kimura (1966, 1967) e de ativaç50 seletiva de Kins-

bourne (1970, 1973, 1975), teria emergido na literatura mais 

por implicação, tendo em vlsta que o que parece verdadeiro para 

muitas tarefas dadas aos pacientes comissurotomizados (Zaidel, 
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1978), quando aplicado às pessoas intactas daria lugar a urna in 

terpretaç~o sobremaneira literal das assimetrias comportamen-

tais; e n~o haveria evid~ncia sustentando a noç~o de que se 

possa t~o simplesmente extrair as capacidades isoladas das duas 

altamente conectadas metades do c~rebro. Kinsbourne e Hiscock 

desenvolveram esta argumentação em defesa primariamente do pon

to de vista da especialização hemisférica como absoluta, no sen 

tido de que a 1atera1izaç~0 cerebral refletiria o caso especial 

em que os processos componentes cruciais de uma atividade esta-

riam todos localizados em um hemisfério. Mas, em realidade, con 

trapõem-se eles a quaisquer das duas versões do acesso direto, 

pois que o modelo de ativaç~o seletiva de Kinsbourne, em sua 

vers~o original, além de dispensar a noç~o de acesso direto,con 

forma a natureza da transmiss~o calosa primariamente como inibi 

tória. 

Sidts e Gazzaniga (1983) argumentaram neste sentido 

que, embora os procedimentos de latera1izaç~o de estimulos em 

normais pareçam prover o experimentador com um canal preferen

cial do fluxo da informaç~o para um hemisfério, dever-se-ia ter 

cautela nas interpretações das diferenças laterais (pequenas) o~ 

tidas com tais técnicas tendo em vista a extensa . -comun:Lcaçao 

inter-hemisférica existente no cérebro normal, intacto. E, se-

gundo estes autores, n~o apenas porque o corpo caloso vem a ser 

uma fonte significativa de informaç~o inter-hemisférica tanto 

nos níveis cognitivos como sensoriais do processamento, mas,ta~ 

bém, por causa das fontes de informaç~o extra-calosas para os 

sistemas cognitivos lateralizados. Os estudos de atenç~o visual 

e ativaç~o sem~ntica no paciente comissurotomizado teriam indi-

cada que nem toda fonte de informaç~o disponível para um siste-
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ma cognitivo o c, também,nccessariamente para a consciência, p~ 

lo menos ao nível do relato verbal. Algumas espécies de informa 

ção, embora de formas limitadas e restritas a operaçoes especí

ficas em um sistema cognitivo, como por exemplo no acesso veri

ficado de cada hemisfério do cérebro dividido a dados comuns p~ 

~ a localização espacial e informação semintica, seriam, então, 

disponíveis em outros níveis do sistema nervoso sem o concurso 

da transferência calosa. Tendo isto em vista, Sidts e Gazzani

ga consideraram que a independência da função cognitiva em cada 

hemisfério seria limitada não apenas pelo grau em que a transfe 

rência calosa é necessiria mas também pelo grau em que tais fun 

çoes se apoiam sobre outras fontes comuns de informações. 

A partir da investigação com o paciente de cérebro di

vidido tem sido amplamente admitido que a conectividade calosa 

vem a ser um fator independente da especialização hemisférica na 

dinimica inter-hemisférica. Segundo Zaidel (1983a),a distinção 

entre as duas versões do acesso direto, de decaimento caloso e 

de eficiência ou cérebro dividido, seria teoricamente crucial 

pois permitiria separar os efeitos de lateral idade devidos ~ es 

pecialização hemisférica per se daqueles devidos a graus de co

nectividade calosa, os quais poderiam contribuir independente-

mente e de modo desigual para as diferenças individuais nos e

feitos de lateralidade. O acesso direto "cérebro dividido" e o 

decaimento caloso poderiam, de acordo com Zaidel, ser pensados 

como representativos de casos limites de um contínuo te6rico,0~ 

de os dois hemisférios interagiriam em maior ou menor extensão 

durante o desempenho da tarefa. Mas, concede Zaidel não ser cla 

ro como formalizar o conceito de "grau de interação" em termos 

de algumas variiveis hipotéticas que pudessem, então, ser esti-
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ll\ad~ls a partir dos dados empíricos. 

Como se pode verificar mais uma vez, é bastante compl~ 

xo na perspectiva contempor5nea o problema posto pela separa

ção-integração das funções cerebrais. A par da falta de elabo

ração, em regra, dos mecanismos a sustentarem um isolamento do 

processamento informacional em cada hemisfério, os modelos que 

invocam o paralelismo hemisférico hão de encontrar-se com o pr~ 

blema particularmente diffcil que vem a ser o representado pelo 

destino do output dos dois canais de processamento paralelo, 

pois que a suposição destes canais implica seguramente em que 

os resultados deste processamento separado devam eventualmente 

ser coordenados e integrados. 

De todo modo, embora admitindo graus diversos de ind! 

pend~ncia processual segundo a atuação de fatores variados, a 

caracterização prevalente dos dois hemisférios cerebrais huma

nos tem sido a de que eles funcionam como sistemas relativamen

te separados de processamento mas que, afinal, devem interagir 

para conformar um sistema mais geral de processamento da infor

mação. Sob esta 6ptica aponta-se que os dois hemisférios devem 

cooperar reciprocamente para maximizar a efici~ncia global do 

processamento (He1lige et aI., 1979). Hi que se notar, então,a 

converg~ncia das visões do duplo cérebro como um arranjo prima

riamente cooperativo que se verifica nos modelos mais gerais de 

Dimond e Beaumont (Dimond, 1972; Dimond e Beaumont, 1974), de 

Moscovitch (Moscovitch, 1979; Moscovitch e Klein, 

Friedman e Polson (1981), e que pode ser, também, 

1980) e de 

identificada 

em um significativo contingente dos estudos ultimamente levados 

a termo, particularmente os endereçados i questão das limitações 

de clpacidadc hcmisfêrica, a qual, como previra Bertclson (1982), 
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p~lrc'ce ter-se tornado um foco lIIuito importante do interesse con 

tempor~neo no ~mbito da 1atera1idade. 

Nestas concepçoes que invocam o paralelismo hemisf~ri 

co, a interação cooperativa, quando remetida diretamente, apar~ 

ce, então, em est~gios posteriores, mais ou menos tardios do 

processamento, a transmissão inter-hemisf~rica vindo a ser ne

cessariamente de informação processada. 

Não obstante, a invocação de interação cooperativa 

tem-se tamb~m explicitado sem a mobilização do paralelismo he

misf~rico como constituindo uma característica de est~gios ante 

riores do processamento hemisf~rico. Mesmo porque, a generali

zação da abordagem em est~gios de processamento ~, no ~mbito da 

lateralidade humana, relativamente recente, sendo atribuída, co 

mo j~ referido, principalmente ao trabalho de Moscovitch (1979). 

De fato, o ponto de vista de que a interação cooperatl 

va pode ser um modo geral de processamento cerebral tem sido de 

longa data defendido por Luria (1966, 1973), consoante seu mod~ 

10 hier~rquico, e mais recentemente uma suscinta apresentação 

desta perspectiva no contexto da assimetria funcional encontra

se em um artigo escri to em colaboração com Simerni tskaya (1977). 

Basicamente ~ sugerido que a interação cooperativa pode ser urna 

característica geral do processamento hemisférico e que a maIor 

parte das atividades psicológicas conformam-se a este modelo. 

Concepções similares têm sido expressas por diversos outros au-

tores, como, por exemplo, Sidts e Gazzaniga (1983), 

(1982a, 1984b), Wolff (1980) e Milner (1974). 

Sergent 

Entretanto, como chamou a atenção Allen (1983), o mod~ 

10 de interação cooperativa como um modo geral de funcionamen-
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to hemisférico, sem a interveniência do paralelismo, tem sido 

menos utilizado na interpretação de resultados experimentais do 

que outros tipos de modelo, e isto parece dever-se principalme~ 

te ao fato de que, embora a idéia geral de interação cooperati

va seja facilmente enunci~vel, a especificação dos mecanismos 

não o é. 

De acordo com Marshall (1981) haveria dois tipos prin

cipais de modelos de interação cooperativa. Um deles seria uma 

simples versão aditiva, em que ambos os hemisférios estariam re 

alizando exatamente a mesma função com o desempenho global dado 

pela soma vetorial, como, por exemplo, verifica-se nos estudos 

de Beaton (1979), Ellenberg e Sperry (1980) e Guiard e Requin 

(1977). O outro tipo seria aquele em que os dois hemisférios es 

tariam simultaneamente efetivando diferentes componentes da fun 

çao e integrariam de alguma forma seus respectivos outputs, co

mo, por exemplo, encontra-se em Chiarello (1980), Dimond (1972), 

Molfese (l978a,b, 1980), Sergent e Bindra (1981) e Alwitt (1981). 

Mas, frequentemente na literatura não é especificado com clare

za qual o tipo de modelo adotado, conforme evidenciou Marshall 

(1981) quando de sua explicitação das dificuldades concernentes 

à noção de graus de lateralização. 

O problema fundamental, como j~ mencionado, diz respei 

to ao aspecto integrativo dos modelos cooperativos. Qualquer que 

seja o tipo de modelo cooperativo sugerido, os teóricos acabam 

por se haver com a questão do modo como os outputs em curso 

dos dois hemisférios vêm a ser integrados, coordenados ou con-

trolados. E, no que a isto diz respeito, ~ amplamente reconheci 

do que praticamente nada se sabe sobre estes mecanismos putati-
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vos. Scgundo i\lIcll (l9H3), ;Jté que sc viesse a conhecê-los pe.!:. 

maneceria lento o progresso no desenvolvimento de modelos de In 

teração cooperativa. 

Além do maIS, a considerar-se muitos dos fracionamen 

tos da atividade pSlquica que têm sido correlacionados com os 

11emisf~rios cerebrais no contexto da perspectiva do duplo c~re

bro, as comissuras cerebrais parecem, em diversas inst~ncias,ai 

mitir mais uma figuração consoante a gl~ndula pineal, corno o 

fez ~Iarshall (1981) em seu comentário sobre o artigo de Brad

shaw e Nettleton (1981), do que urna mobilização at~ da tradicio 

nal noção de circuitos neurais e integração nervosa. 

As dificuldades nao sao menores para os modelos de in

teração negativa e de alocação, mesmo quando estes últimos uti

lizam a noção de ativação diferencial dos hemisf~rios cerebrais. 

Embora uma correlação mais direta com concepções neurofisio16-

gicas mais delimitadas possa afigurar-se com maior facilidade, 

no caso a atuação de neur6nios inibit6rios e do sistema reticu 

lar ativador ascendente, respectivamente, a conformação destas 

conccpçoes ao referencial do duplo sistema de processamento da 

informação representado pelos hemisf~rios cerebrais têm-se reve 

lado como muito proble~ática. 

o mais conhecido dos modelos compreendendo a interação 

negativa e a ativação seletiva dos hemisf~rios cerebrais veio 

a ser o modelo de atenção e orientação desenvolvido no curso d" 

década de setenta por Kinsbourne (1970,1973,1974,1975). Nele, 

as conlissuras cerebrais são mais concernentes com o balanço ex

citação-inibição entre os hemisférios do que com a transmissão 
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da inform:lçüo, atr:l\rés, [und:ll'lcntalmente, de uma interação recí 

proca inibitória. Kinsbourne procurou, neste sentido, arregime~ 

tar evidências de várias ordens para sustentar a transposição p~ 

ra o nivel dos hemisf6rios cerebrais humanos do que seria um 

plano neural de controle básico encontrado no neuroeixo de mUI

tos animais, representado pela inibição recíproca entre proces

sadores oponentes, para dar conta da flexibilidade espaço-temp~ 

ral da atenção e orientação no espaço. Cada hemisfério tendo a 

tendência a dirigir a atenção ou a orientação para o lado con

tralateral do espaço, este balanço promoveria um gradiente da 

atenção e da orientação através da dimensão lateral. 

A ativação diferencial dos hemisférios cerebrais serIa, 

de acordo com Kinsbourne, o mecanismo mais básico a produzir um 

deslocamento aberto ou encoberto da atenção para o lado oposto 

do hemisfério mais ativado. A conformação deste fen6meno vem 

a ser, por ele, tracejada desde o período neonatal. Consoante o 

modelo de ativação seletiva da lateralização cerebral de Kins

bourne, o mecanismo seletor situado no tronco cerebral com ati

vidade assimétrica, acionando tal um comutador para o processa

mento no lado homólogo dos hemisférios cerebrais, estaria sufi

cientemente maduro no rec6m-nascido para produzir a ativação se 

letiva dos hemisférios cerebrais. Ele ativaria o hemisfério es 

querdo preferencialmente quando estímulos linguísticos ou ou

tros estimulas auditivos estruturados viessem a impingir sobre 

o recém-nascido. Outros tipos de estimulação, auditivas ou VI 

suais, não verbais produziriam diferentes distribuiç6es da ati

vação podendo o hemisfério direito ser seletivamente ativado p! 

lo seletor à direita do tronco cerebral de modo a prover, por 

exemplo, a lateralização para estímulos não verbais ou visuoes-
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raciais. O precursor do controle lateraljzado no hemisfério es

querdo da resposta verbal e da habilidade motora estaria na 

maior prontidão deste hemisf~rio na adoção de um set de respos

ta, ativado pelo respectivo seletor do tronco cerebral, o que 

no recém-nascido envolveria o primitivo sinergismo de aproxim~ 

ção e afastamento. Em concordãncia, haveria uma maior probabi

lidade de resposta ao estimulo linguistico novo proveniente do 

lado direito, e vice-versa para o estimulo novo não linguístico. 

Em crianças de maior idade e nos adultos, o falar, ouvir a fala 

ou pensar verbalmente tenderiam, do mesmo modo, a dirigir a 

atenção para o lado direito do espaço, enquanto o desempenho em 

tarefas visuoespaciais ou não verbais produziria o efeito inver 

so. Estas disposições atencionais relativamente automáticas e 

inflexíveis tornar-se-iam crescentemente moduladas pela influên 

cia cortical no curso do desenvolvimento. Variáveis cognitivas 

como set mental, exrectativa e experiência pr~via viriam a in

fluenciar a maneira pela qual os estrmulos são percebidos, in

terpretados e processados. Em decorrência, a ativação de um he 

misf~rio poderia ser eliciada pelas expectativas dos sujeitos 

em relação às tarefas, assim como pela atividade anterior ou em 

curso do próprio hemisfério, e uma das consequências do priming 

poderia ser o desvio da atenção para o campo sensorial contraIa 

teral. Kinsbourne (1972) estendeu as consequências do priming, 

propondo que o priming de uma parte de um hemisfério 

ativar areas adjacentes. 

poderia 

Esta conformação do funcionamento dos hemisf~rios cere 

brais baseada nos processos hipotéticos de inibjção intcr-hemi~ 

férica recíproca e de ativação hemisf~rica diferenciada, seIeti 

va, foi utilizada por Kinsbourne e por outros para interpreta-
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rl'l11 um;\ ;ll11p1:\ v:\ril'd;\dl' dl' cOl11portalllcnto:-; normais c patológicos, 

incluindo os efeitos gerais e mais especificos do dano cerebral 

CO)l'O as afasias, seus cursos pós-lesionais e suas diferenças con 

ccrnentcs ~s faixas etárias, a ncglig~ncia unilateral, os dis

túrhios da fala como a gagucira, a dissociação comportamental do 

paciente comissurotomizado (em contraposição a interpretação ce~ 

trada na interrupção do fluxo de informação entre os hemisf~

rios), a discutida correlação de movimentos laterais dos olhos 

com várias atividades cognitivas, as assimetrias perceptivas (em 

contraposição ao modelo de acesso direto de Kimura), os efeitos 

de condições antecedentes e de atividades concorrentes em expe

rimentos de lateralidade. 

Entretanto, os problemas deste modelo de Kinsbourne sao 

numerosos, apesar de ter-se ele revelado provocativo e influen

te. ~Iodificações significativas vieram a ser ncle introduzidas 

por Kinsbourne e seus colaboradores, como tamb~m por outros in

vestigadores, para dar conta de dados contradit6rios ou dificil 

mente acomodados pelo modelo. Isto sem falar nas instãncias 

maIS frequentes em que ele foi simplesmente rejeitado. 

No que diz respeito aos efeitos de lateralidade, por e 

xemplo, parece haver atualmente consenso de que embora fatores 

atencionais possam ter algum papel, eles não seriam os Gnicos 

ou mesmo os mais in1portantes fatores responsáveis pelo fenômeno; 

assimetrias significativas t~rn sido obtidas mesmo quando compo

nentes atencionais sao considerados como rninirnizados ou elimina 

dos. ~lais importância ainda tem sido conferida, neste sentido, 

~s dificuldades verificadas na replicabilidade da obtenção dos 

dados originais de Kinshourne, cujo melhor exemplo parecem ser 

as dez tentativas sem um Gnico sucesso de Boles (1979). 
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Segundo Ilurdyck (l9R3), os experimentos de J!ellige e 

Cox (1976), Hellige e colaboradores (1979) e J-.loscovitch e Klein 

(1980) teriam particularmente mostrado as limitaç6es das formu

lélç6es de l\insbourne. Hellige e colaboradores (1979) apontaram 

que UI" sistema de ativação que trabalha somente dentro de limi

tes de carga tão estreitos nao poderia servir como um principio 

de operação para as relaç6es cognitivo-corticais. Eles conside

raram terem sido seus resultados contr5rios tanto aos modelos 

de acesso direto quanto aos modelos de priming hemisf~rico como 

tradicionalmente formulados, e propuseram corno alternativa fun

cionarem os dois hemisf~rios como sistemas de processamento um 

tanto separados que podem agir em concerto e então maximizar a 

eficiência global pela distribuição da carga de processamento en

tre eles. Embora as diferenças no que concerne aos detalhes, ~Ios 

covitcll e Klein (1980) interpretaram seus resultados nesta djr~ 

ção, considerando-os, corno j5 referido, evidência para a conceE 

ção de que os hemisf~rios operam como processadores de capacid~ 

de limitada, relativamente independentes, onde o desempenho cai 

quando a competição por recursos aumenta, uma formulação suma

ria muito similar ~ proposta por Friedman e Polson (1981) corno, 

tamb6m, j5 referido. Nas h5 aqui urna diferença significativa.E~ 

quanto a ativação diferencial dos hemisf6rios cerebrais consti

tui para lIellige e colaboradores (1979) um fator importante na 

conformação do duplo sistema de processamento da informação,não 

o constitui para Moscovitch e Klein (1980) e vem a ser explici

tamente desautorizada nelo modelo de Friedman e Polson (Friei 

man e Polson, 1981; Friedman et aI., 1982; Herdman e Friedman, 

1985) . 



147. 

[:m contr~posição, Yinshournc c Jliscock (1983: 325) con 

sideraram critica a quest~o de "se o conceito baseado na miqui

na de canais discretos ~ de algum modo ap1icivel ao c~rebro hu-

mano". Para eles, seria mais parcimonioso dispensar com a assun 

ção de que o c6rehro cont6m canais descontinuos, o que se arti-

cuIa com a desaprovação por eles explicitada das interpretações 

de efeitos de lateralidade consoante o modelo de eficiência ou 

de c~rebro dividido do acesso direto (Kinsbourne e Hiscock,1983b). 

De todo modo, as dificuldades encontradas pelo modelo 

de Kinsbourne foram de tal ordem que a última formulação basea

da na noção de distãncia cerebral funcional (Kinsbourne e Hicks, 

1978; Kinsbourne, 1982; Kinsbourne e Hiscock, 1983a) parece ter 

tido o efeito de limitar a capacidade explanat6ria da teoria -a 

quelas ireas especializadas para as quais problemas de interfe-

rência possam ser examinados e, segundo Friedman c Polson (1981: 

1033), ainda requerendo "todas as modificações propostas por 

Hellige e colaboradores (He1lige e Cox, 1976; Hellige et a]., 

1979) para explicar os padrões de resultados obtidos uti1izan-

do tarefas perceptivas e cognitivas". 

No curso destes e de outros debates tornaram-se, en-

tão, bem explicitadas as dificuldades compreendidas pela confo~ 

mação da interação entre os hemisf6rios cerebrais humanos funda 

da primordialmente em termos inibit6rios e pelo processo hipo

t~tic6 da ativação hemisf~rica seletiva. 

Vale referir que a inibição reciproca inter-hemisf6ri

ca e a ativação seletiva hemisf6rica, a par do acoplamento in-

ter-hemisf6rico, foram amplamente utilizadas por Denneberg (1980, 

1981) para a interpretação de verificações feitas de lateralida 
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des em animais e de efeitos sobre elas de manipulações precoces. 

Modelos locais de inibição unidirecional t~m sido pro

postos principalmente no domfnio da linguagem ~, então, envol

vendo uma inibição ativa do hernisf~rio esquerdo sobre o direi

to. 

Tal tipo de modelo veio a ser proposto, por exemplo, 

no contexto das afasias por Gershwind (1969) para tentar expli

car a aparente incapacidade do hemisf~rio direito de pacientes 

afásicos para a compreensão da linguagem e as diferenças no que 

a isto diz respeito descortinadas no paciente comissurotomizado 

(Zaidel, 1978). 

Interpretações de inibição unilateral tamb~m já foram 

feitas na esfera dos estudos de lateral idade em indivfduos neu

rolopicamente íntegros relacionadas a aspectos da linguagem (Mo~ 

covitch, 1973, 1976, 1979, 1983a; Kirsner, 1980; Studdert-Kenne 

dy e Schankweiler, 1970). 

No terreno do desenvolvimento ontogen~tico, influên-

clas inibitórias do hemisf~rio esquerdo sobre o direito, a par 

de outras hipóteses, vieram a ser propostas para explicar urna 

diminuição putativa do papel do hemisf~rio direito na linguagem 

com a idade crescente face a dados provenientes de estudos de 

hemisferectomias, lesões unilaterais e outras fontes (Gazzani

ga, 1974; Kinsbourne, 1974; Milner, 1974; Moscovitch, 1973; No! 

tebohm, 1979). E como ~ lugar comum no contexto da lateraliza

ç50 cerebral de funções, há significativas controv6rsias entre 

os autores que abraçam esta llipótese quanto aos desdobramentos 

por ela envolvidos, como as concernentes aos fatores que deter-
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m i n a r j :1 m a v :111t :1 g C m i n i c i ~1 1 d o h e nd s f é r j o esq li e r ti o p a r a a 1 in g u ~ 

gem (especialização inata, nível de maturação, diferenças anatô

micas, etc), ~ duração e efeito permanente desta inibição e ao 

significado desta inibição para a hip6tese do desenvolvimento da 

la tera 1 i zação. Na I:wior parte das vezes, vale observar, esta úl 

tima hip6tese não tem sido implicada pelos autores que -propoem 

a inibição unilateral, consoante a concepção atualmente prevale~ 

te de ser a especialização para a linguagem constante durante o 

desenvolvimento ontogen~tico, as diferenças observadas sendo vis 

tas corno decorrentes do desenvolvimento da função no hemisfério 

esquerdo (Hahn, 1987). 

Tamb~m, influ~ncias inibit6rias vieram a ser sugeridas 

frente ~ menor lateralização de funçôes, particularmente de fun

çôes da linguagem, observadas em individuos com agenesia do cor-

po caloso (Selnes, 1974). 

Entretanto, mesmo nestas esferas mais circunscritas, a 

influ~ncia inibit6ria pode ser admitida como um fator dentre ou-

tros a atuar no fenômeno em pauta ou ser considerada como um 

mecanismo at~ hoje não suficientemente especificado para dar 

conta do fen6meno ou ser ainda uma hip6tese rejeitada (Millar e 

Whitaker, 1983; Witelson, 1977). 

Por outro lado, embora a noção do priming hemisférico 

tenha sido utilizada para a conformação de modelos de alocação 

do processamento da informação, em que estaria implicada a as-

sunção do controle do processamento pelo hemisf~rio 

(Allen, 1983) e o priming de um hemisfério ou de parte dele ve-

nha a ser admitido por autores diversos (p.c. Kinsbourne,1970; 

Kimura, 1983; Bowers e Peilman, 1976, 1980; Heilman e Van Den 
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:\bcll, 1979; Klein et aI., 1976; f\loscovitch, 1979; I!cllige ct 

aI., 1979; Sega10witz e Chapman, 1980; Beaumont, 1981; Bertel-

son, 1982), h5, não obstante, consider5veis diverg~ncias entre 

os pesquisadores quanto ~ import~ncia do priming para o funcio 

-nanlento inter-hemisférico, às suas conscquencias, as suas fon-

tes e às relações do priming com a atenção, a expectativa, as 

cstrat~gias do sujeito e com a própria natureza material, espe-

cifica,da tarefa (Allen, 1983). 

De todo modo, quando modelos inibitórios ou alocativos 

do processamento são utilizados no contexto do duplo cérebro,te~ 

dem a veicular explfcita ou implicitamente a sugestão de um fu~ 

cionamento hemisférico competitivo ou mesmo a1ternante e, neste 

caso, não apenas quando são mobilizados sistemas atencionais 

I1lCSCllccLílicos ou talâmicos para destinarem o processamento fun-

cional privilegiadamente para um ou outro hemisfério. Ali5s, sob 

este enfoque aponta-se também a possibilidade de sugestão de um 

estilo cognitivo flutuante (Rradshaw, 1981), conforme anterior-

mente mencionado. Vale observar que a exist~ncia de um estilo 

cognitivo caracteristico de um individuo j5 veio a ser proposta 

com base em um padrão diferencial de arousal inter-hemisf~rico 

persistentemente privilegiado, comportando ao nivel inter-indi-

vidua1 UllI continuo (Levy, 1983; Levy et aI., 1983). 

Entretanto, h5 que se apontar ainda outros tipos de di 

ficuldades encontradas pela assunçao, neste contexto, de con-

ceitos neurofisiológicos tal COlllO o de ativação ou arousal, a 

cOlllcçar pelos principais indices fisiológicos de lateralidade 

que j5 vieram a ser utilizados nas correlações par<l a sustentaç;ío 

da hipótese de ativação diferencial inter-hemisférica, como as 
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medid:1S de atividade eletrocorticais e de fluxo sanguineo cere

bral e mais ainda quando assimetrias laterais da distribuição 

de monoaminas observadas em animais são reivindicadas como lm-

plicadoras de arousal diferencial nos hemisf~rios cerebrais hu

manos, como por exeJ11plo o fizeram Levy e colaboradores (1983), 

tendo em vista as pr6prias dificuldades em interpretar estes 

complexos fen6menos no pr6prio nivel neurofisio16gico ou neuro

quimico, quanto mais na postulação simplista de paralelos dire

tos entre a atividade el~trica ou quimica do c~rehro humano e 

concepções psico16gicas complexas. ""cresce, que a complexida

de e diferenciação da formação reticular ultimamente evidencia

das (Hobson e Brazier, 1980) parecem tornar ultrapassada a maio 

rIa das concepções de ativação utilizadas no contexto da assime 

tria funcional, a se iniciar pela conformação da ativação sele 

tiva dos hemisf~rios cerebrais levada a efeito por Kinsbourne, 

como já apontado por Oliveira (1984), não obstante o progresso re

presentado pelas especificações propostas, por exemplo, por 

~Ieilman e Watson (1977) para uma alça cortico-limbico-reticular 

na sustentação de suas hip6teses sobre os mecanismos subjacen

tes aos fenõmenos observados na sindrome de neglig~ncia unilat~ 

ralo De fato, frequentemente os termos ativação ou arousal ce

rebral são utilizados sem quaisquer outras especificações, dei 

xando em aberto at~ se estão implicadas conotações quantitati

vas ou qualitativas (Oliveira, 1976). 

Com muita frequ~ncia na literatura, como já apontado, 

estrat~gias ou estilos cognitivos são utilizados na interpreta

ção de resultados experimentais como bases para a alocação do 

processamento entre os hemisf~rios, relacionadas ou não ~ noçao 

de ativação cerebral diferencial, configurando-se, então, como 
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1lIl'L'anismos de L'ontrole ou processos atravês dos quals o proces

samento informacional 6 distribuido para um ou outro hemisf6rio 

de forma privilegiada. Entretanto, como j~ focalizado, estrat6 

gias subjetivas são entidades notoriamente diffceis de identifi 

car c ainda mais dificeis de caracterizar em termos de proce~ 

sos e mecanismos componentes. O circun16quio destes problemas 

primariamente pela focalização dos aspectos mais gerais do con

ceito de estrat6gia, como se verifica geralmente na literatura 

sobre assimetria funcional, torna ainda mais propicio um outro 

tipo de imprecisão que Allen (1983) referiu estarem sujeitos os 

modelos de alocação. Segundo este autor, os modelos de alocação 

propostos têm conformado, em regra, o encaminhamento da tarefa 

ao hemisf6rio considerado mais apropriado para sua realização,o 

que seria uma id6ia eminentemente plausivel mas não mandat6ria. 

E isto faria com que tais modelos viessem a se mostrar muito 

similares a modelos de especialização unilaterais, embora as di 

ferenças significativas ao nivel conceitual. Ali~s, poder-se-ia 

acrescentar as dificuldades compreendidas pelas distinção no 

plano empirico, tendo em vista as t6cnicas disponiveis, entre 

mecanismos unilaterais e bilaterais em que um hemisf6rio 6 vis

to como muito superIor ao outro. Destas implicações, a prop6s! 

to, 6 bem ilustrativo o modelo de localização funcional de Mos

covitch (1979, 1983a). 

De fato, no contexto do duplo sistema de processamento, 

uma vez postulada a alocação hemisf6rica, torna-se critica a 

questão do modo como interagem o que 6 assumido como base p! 

ra a alocação e os mecanismos hemisf6ricos, e não apenas no que 

diz respeito aos seus efeitos sobre a lateralização funcional, 
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mas também em relação ao próprio processo alocativo enquanto 

tal. Deste modo, sendo admitido que as estratégias subjetivas 

sao significativas em determinar se o estímulo ou tarefa vem a 

ser primariamente tratado pelo hemisfério esquerdo, pelo direi

to ou por ambos e que as estratégias estão sob controle volun

tário do indivíduo, apresenta-se a questão nada simples da rel~ 

ção do processo em si da escolha da estratégia alocativa com os 

mecanismos hemisféricos. E há que se considerar aqui as impli

cações para esta questão das tão frequentes assunções de dife

renciações hemisféricas em termos de modos de operação, estraté 

gias ou estilos cognitivos. 

Há na literatura, pelo menos, um modelo alocativo em 

que a possibilidade de alocação do processamento no hemisfério 

considerado inferior uara realizá-lo é expressamente admitida , 

formulado por Levy e Trevarthen (1976, 1977) a partir do estudo 

da assunção hemisférica do controle do comportamento do pacien 

te comissurotomizado e onde a questão do metacontrole se confi

gura consoante implicações acima apontadas. 

o procedimento experimental utilizado por Levy e Tre

varthen envolveu a apresentação taquistoscópica para quatro pa

cientes comissurotomizados de "figuras quiméricas", isto é, de 

figuras compostas direita-esquerda, já utilizadas em um estudo 

anterior também dirigido para a questão da alocação de contro

le entre os dois hemisférios cerebrais na consecução de tarefas, 

com base na observação feita por Trevarthen e Kinsbourne de que 

os pacientes comissurotomizados tendiam a completar o material 

através da linha média de modo similar a alguns pacientes hemia 

nópticos (Levy et aI., 1972). Na situação de projeção de estí-
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Jaulos quim6ricos apresentou-se a questão de qual das hemi-figu

ras projetadas para cada hemisfério que compunham as "figuras 

quiméricas" era relatada pelos pacientes como consistindo 

único e completo percepto. 

um 

Nos estudos conduzidos por Levy e Trevarthen (1976, 

1977), a fase de teste compreendeu a seleção a ser feita pelo 

paciente de uma figura dentre uma série apresentada à visão li

vre e foram variadas as instruções dadas aos sujeitos antes da 

fase de teste. A analise dos dados efetuada por Levy e Trevar

then (1976) levou-os a concluirem que as instruções fornecidas 

aos pacientes para selecionarem coisas que pareciam similares 

ao que eles haviam visto (instruções de aparência) geralmente 

ativaram o hemisfério direito e levaram a uma estratégia de pa

rcamento baseada na similaridade visual e que as instruções pa

ra selecionarem coisas que combinariam ou poderiam ser usadas com 

o estímulo visto (instruções de função) geralmente ativaram o 

hemisfério esquerdo e levaram a uma estratégia baseada na simi

laridade funcional. Estes autores relataram "dissociações" o

casionais entre o hemisfério no controle do processamento e a 

estratégia por ele utilizada. Segundo eles, por exemplo, o su

jeito podia mudar de hemisférios apropriadamente mas continuar 

a usar a mesma estratégia de pareamento, forçando então um he

misfério a utilizar uma estratégia não apropriada para ele; ou 

o sujeito podia mudar de estratégias apropriadamente mas con

tinuar a controlar o processamento com o mesmo, mas agora nao 

apropriado, hemisfério. A conclusão geral de Levy e Trevarthen 

(1976) foi a de que a alocação do processamento hemisférico es

taria sob o controle do sujeito dependendo fundamentalmente de 



155. 

como os hemisf6rios percebiam os requisitos cognitivos para a 

realização de uma dada tarefa e apenas indiretamente dirigida 

pelas demandas da tarefa e especializações hemisf6ricas inatas. 

Posteriormente, Levy e Trevarthen (1977) complementa

ram estas conclusões, propondo ser a alocação do controle tam

b6~ dependente de como os hemisf6rios percebem suas competên

cias. No experimento então realizado, eles observaram que qua~ 

do duas palavras eram simultaneamente projetadas, uma para cada 

hemisf~rio, devendo o paciente apontar para uma figura nomeada 

pela palavra ou quando eram projetadas simultaneamente duas fi

guras devendo o paciente apontar para outra figura cujas desig

nações rimavam, o hemisf~rio esquerdo assumia o controle do com 

portamento. Levy e Trevarthen consideraram que, embora o hemis

f~rio direito fosse totalmente incapaz de formar rimas, ele era 

capaz de ler as palavras simples e neste caso, inferiram, a do

minãncia do hemisf6rio esquerdo para a tarefa simples de leitu

ra não poderia ser atribuida à incapacidade do hemisf6rio direi 

to, mas a diferenças no modo como os hemisf6rios percebiam suas 

competências. 

Na opinião de Allen (1983), caso estes efeitos se mos-

trassem reprodutíveis e se generalizassem para os indivíduos 

normais, assim como para os pacientes comissurotomizados, eles 

sugeririam um modelo bem flexível de processamento hemisf&rico 

no qual os sujeitos têm controle voluntário sobre qual o hemis

f~rio que realiza o processamento e tamb6m da estrat~gia que o 

hemisf6rio usa. 
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De fato, Levy (1980) estendeu este 1I10dl'lo p;lr;t o cere

bro intacto, carreando, então, para ele a conformação homuncu

lar dos dois hemisférios cerebrais e a sugestão de um padrão al 

ternante de funcionamento cerebral, a suscitar de imediato,qua~ 

do a questão do metacontrole é focalizada, a argüição de que "s~ 

jeito" escolheria a estratégia e o hemisfério utilizados, pois 

que não estão previstos neste tipo de modelo os parâmetros que 

sustentariam a prevalência na execução de urna tarefa das perceE 

ç6es, avaliaç6es e decis6es assumidus por cada hemisfério homun 

cular sobre as assumidas pelo outro, o que nao parece ter-se 

dado conta Allen (1983). 

Por outro lado, neste modelo encontram-se muitos comp~ 

nentes dos modelos propostos no âmbito da lateralidade humana 

para o funcionamento dos hemisférios cerebrais, corno o duplo 

processador em que é enfatizado o grau de independência no pro-

cessamento ou na utilização de recursos, a ativação hemisféri-

ca diferenciada e a distinção das funç6es hemisféricas prevale~ 

-temente em termos de modos de operaçao. 

Esta aparente cristalização da óptica do duplo cérebro 

para a focalização do proble~a da atividade integrada do cére-

bro, a considerar-se a dificuldade contemporânea em realizar 

"descentraç6es", pode ser convenientemente ilustrada pela inteE. 

pretação metafórica deste problema levada a efeito por Dimond e 

Beaumont, que acaba por sinalizar os diversos modelos já pro-

postos: 

"Sob tlIu;.tO.6 a.6pecto.6 o pJtobt~ti1a do t11odo C.0t110 0.6 do;'.6 
hem;'.6 6é:Jt;'o.6 tJtabcttl1Clt11 .iU.VltO-6 é: .6~t11LtaJt aqu.e{e -60 bJte a 
IWtUJtC'Z(( da6 at,Lv~dad('.6 em um Ca-6ameHto. Cada paJtce;'Jto 



157. 

t(?1I16ua"~ pILOplL,ta-6 e-6pec-,taR.,i,zaçõ'e-6, há uma div,üão de 
tlLabalho e lLe-6pon-6abilidade-6 dividida-6. Pode havelL uma 
domiltâHc-ia_de um pafl.CeilLO ~oblLe o outlLo e tanto c-oll6li 
tO-6 e telt-6oe-6 c-omo intelLaçOe-6 halLmonio-6a-6 podem lLe-6ul~ 
tafl.. A que-6tão pefl.manec-e do quão longe qualquelL um 
de-6te-6 6atolLe-6 ou todo-6 ele-6, e 6atolLe-6 a-6-6ociadO-6,hão 
de -6efl. eHc-ontlLado-6 na-6 lLelaçõe-6 que, 0-6 hem,ü6~ft<-o-6 c-e
ftcbftai6 1Ilalltêm UIlI com o outftO 110 c-êftebfto (wmano." 10i
lIlolld e Beaumont, 1974: 49-50). 

E quando o problema 6 aSSIm expresso, não h~ como dei-

xar de reconhecer o not~vel impacto representado pela configur! 

ção do duplo cérebro posta pelo paciente comissurotomizado,aqui 

transductado como o problema do modo como poderiam operar em 

conjunto duas unidades funcionais supostas como capazes de SllS 

tentar cada uma delas uma mente com características "conforta-

velmente reconhecidas como humanas" e de operar quando desco-

nectadas concomitantemente e de modo autônomo e diferenciado. 

De fato, esta configuração dos hemisférios cerebrais 

parece propícia a interpretações metafóricas e a confusões nao 

raras entre os níveis molar c homuncular de discurso e/ou a-

bordagem, chegando mesmo Puccetti (1981) a considerar o nível 

homuncular como o mais apropriado para tratar os problemas po~ 

tos pelo paciente de cérebro dividido. 

Tendo em vista as possibilidades destas implicações, 

por vezes acham-se os autores compelidos a justificar as ex-

pressões utilizadas com referência aos helrisférios cerebrais, ! 

li~s, correntes na literatura sobre assimetria funcional inter-

hemisférica. 

Por exemplo, Zaide1 (1983a: 104), ao reivindicar a op~ 

racionalização do conceito de "grau de especialização hemisféri 
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ca" vinculado ao estudo de lateralidade em sujeitos neurologic~ 

mente normais para o c~rebro dividido, afirmou que a demonstra

ção da existência de processamento independente nesta condição ê 

"tão dramática, geral e convincente" que qualquer um que . -
Ja 

tellh:l trabalhado com estes pacientes rapidamente começou a uti-

lizar expressocs tais "o hemisfério direito foi muito bem ncs-

ta tarefa" ou "o hemisfério esquerdo mostrou-se surpreendido e..!.! 

quanto o hemisfério direito estava correto", as quais, ela re-

conheceu, não serem justificadas estrita e logicamente. Fried-

man e Polson (1981: 1033) na nota de n~mero um do artigo em 

que apresentam o modelo do duplo processador expressam um reco-

nhecimento de "culpa propositada" de um certo antropomorfismo 

no uso que fazem de frases tais "a habilidade dos hemisférios", 

"os recursos utilizados pelo hemisfério direito" e asseveram nao 

haver a pretensão de imputação de hom~nculos aos hemisférios, 

mas apenas um modo mais fácil de conceber e dirigir as questões 

pela refer~ncia direta aos hemisf~rios cerebrais. 

De todo modo, parece que a armadilha posta pelo cere-

bro dividido tem capturado mesmo as abordagens de subprocessa-

mentos e ;15 conformado ao nfvel hemisférico, pois que a unida-

de funcional de an~lise Drivilegiada na atualidade continua a 

ser o hemisfério cerebral, consoante a noção explfcita ou impl! 

citamente aceita pela grande maioria dos estudiosos da assime

tria funcional de que cada hemisfério vem a constituir uma cole 

ção ou conjunto de subprocessadores com interações intra-hemis 

féricas mais importantes do que as inter-hemisféricas. De fato, 

quando o foco recai sobre a questão da sfntese funcional, ex

pressa-se com esta noção a assunção b~sica, embora usualmente 



1 S9. 

Úl P 1 í c i ta, LI c q II e c a d a h e m i s f é r i o p o LI c f une i o n li r p o r s U li P r o _ 

p1'ia conta. 

o transporte da rede conceitual, teorias e métodos de 

pesquisa da psicologia cognitiva de base informacional para a 

abordagem do problema da assinletria funcional inter-hemisf~rica 

parece, em realidade, ter reforçado a cristalização da óptica do 

duplo cérebro, para o que pode ter contribuido em parte, pelo 

menos, a própria dificuldade da psicologia cognitiva de base 

inform3cional em lidar com o problema da síntese funcional, co

mo j5 referido. Ali5s. para a dificuldade mesma no reconhecimen 

to, por parte dos autores, da suhsunção â óptica do duplo cére

bro de proposiçôes feitas para a questão da síntese funcional 

que não raro verifica-se na literatura. 

Neste sentido, é bem significativa a proposta feita por 

Allen (1983) do deslocamento da an~lise funcional para a escala 

do subproccssador, o que possihilitaria, em sua opinião, a aco

modação de todos os modelos locais de lateral idade ao referen

cial do subprocessador, constituindo-se, deste modo, um referen 

cial teórico unificador, um paradigma na acepção de Kuhn (1970) 

para o todo da lateralidade humana, o que se lhe afigurara fal

tar ate então e ser esta falta perturbadora. Não obstante, o 

próprio Allen (1983) veio a assumir, em continuidade, de modo 

expLícito a noção do hemisf~rio cerebral como um conjunto de 

subprocessadores com interaçôes intra-hemisfêricas mais impor

tantes do que as inter-he~isféricas a sustentar a proposta sub

sequente de uma SlIhl'liss;io da abordagem do subrroccssador a teo

rias 1Il~lis gerals tal a comportada pelo modelo do duplo processa

dor de fricdlllan e Polson (1981) dos dois hemisférios cerebrais 
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como duplos, independentes e lilll i tados "pools de recursos". 

Na verdade, nao parece ter detectado Allen o paradigma 

constituido pelo duplo cérebro, ao qual aparentam estar submeti 

das suas pr6prias proposiç6es. 

Bogen e Bogen (1983: 320), a prop6sito, comentaram que 

nao deixava de ser divertido observar "quantos estudiosos da 

condição humana aceitam os fatos da especialização hemisférica 

sem reconhecerem as implicaç6es da dualidade cerebral", pois 

que a importância única Jo paciente comissurotomizado para a 

conformação contemporânea do quadro da assimetria funcional es

taria calcada principalmente na evidência de que os hemisférios 

cerebrais desconectados poderiam funcionar independentemente e 

não na ratificação da necessidade de substituiçâo da temitica 

da dominância cerebral pela da especialização complementar. No 

que a isto diz respeito, assinala-se que a pesquisa com o paci

ente comissurotomizado teria sustentado mais do que qualifica-

do as especializações hemisféricas ji sugeridas pelos estudos 

com pacientes portadores de lesões unilaterais, tendo sido, po~ 

tanto, muito pouca a sua contribuição para este aspecto do pro

blema da assimetria funcional (Bogen e Bogen, 1983; ~lilner, 1985). 

Contudo, a submissão da especialização hemisférica a 

6ptica do duplo cérebro, conforme j~ referido, acabou por dest! 

car esta questâo das especializaç6es hemisféricas do contexto 

mais amplo em que se apresentara, consoante a importância de 

n50 menor monta atribuida pelas investigaç6es concentradas nos 

pacientes com lesões unilaterais ~s diferenciaç6es funcionais 

intra-hemisféricas. A complexidade e a variabilidade da organiz! 
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çao cerebral de funções visualizadas neste contexto \'1cr;111I ~l com-

portar, inclusive, a admissão da possibilidade de que os princi 

pios de localização operantes em cada hemisf~rio e na interação 

inter-hemisf~rica sejam diferentes de acordo com o tipo de fun

ção considerada (Ilécaen e Albert, 1978). 

Do me smo modo, pa rece que a ópt ica do dup lo cérebro de ~ 

tacou a questão do funcionamento em conjunto dos dois hemisf~-

rios cerebrais do contexto representado pelo trabalho do cere-

bro como um sistema integrado em que os problemas implicados p~ 

las separações - integrações funcionais discriminadas segundo 

as dimensões ~ntero-posterior e vertical do sistema nervoso sao 

também sublinhados, a sugerirem requisitos lógicos, ao nível 

dos mecanismos putativos compreendidos pelas excitações e inibi 

ções diferenciadas em pools neuronais, não substantivM~nte di 

ferentes, embora reconhecidamente muito pouco conhecidos, dos 

implicados pela organização funcional inter-hemisférica. Consi~ 

tente com esta perspectiva estaria, por exemplo, a proposlçao 

feita por Luria (1966), seguindo a linha estabelecida por Vi-

gotsky (1965), de que as atividades cognitivas conformar-se-iam 

como sistemas funcionais que atingiriam suas metas por meio de 

uma complexa organização incorporando a atividade de diferentes 

zonas cerebrais, cada uma das quais contribuindo com seu modo 

pr6prio para o desempenho global. 

A extensa psicologização a que, 
.... ~. 

em varIOS nlvelS, tem 

sido submetido o cérebro humano no marco da assimetria funcio-

nal inter-hemisférica parece que vem sendo propiciada de modo 

significativo não apenas pela assunção em si da 6ptica do duplo 

cérebro mas também pelo recorte a que esta óptica tem conduzido 
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do problema da ~ssimctria fllncional deste contexto mais amplo r~ 

presentado pelo c6rebro em todas as suas tr~s dimensões; psicol~ 
. -

glzaçao esta que, por sua vez, parece estar realimentando posit! 

varnente este recorte. 

Por um lado, a simplificação do problema da organizaç~o 

cerebral de funções resultante, parece ter fortalecido a crença 

de que o cérebro divide suas funções de acordo com categorias cor 

respondentes ao vocabul~rio e conceitos da psicologia; para o 

que, contudo, não há garantias (Bu110ck, 1965; t-.larshall, 1980, 

1985b). Em realidade, Lashley já apresentara argumentos nada 

desprezIveis contra a interpretação mentalista do princIpio da lo 

calização cerebral de funções, a embasar seu programa de pesqul-

sas destinado a definir mecanismos fisiológicos isolados corres-

pondentes, não a efeitos comportamentais, mas a processos neu-

rais associados com as diversas atividades integrativas discrimi 

nadas (Ilécaen e Albert, 1978). 

Por outro lado, o duplo cérebro submetido ~ extensa ps! 

cologização e posto em destaque com a ênfase na dimensão late-

ral do sistema nervoso, e consoante ainda com a visualização pe-

la psicologia cognitiva das dissociações neuropsicológicas como 

base para a conformação de divisões do complexo mental e com a 

propensao não rara nesta área de interpretar correlações como 

relações de causa e efeito, parece ter fortalecido a crença de 

que o complexo mental poderia ser acomodado no arcabouço consti

tuido pelo duplo cérebro caracterizado fundamentalmente em ter

mos de um duplo sistema de processamento da informação e a de 

que a assimetria funcional inter-hemisférica teria um importante 

significado para o desempenho cognitivo humano, conformador, in-
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clusi\·c, dc difcrcnç;ls inJividuais na capaciJaJc cognitiva, com 

base nos fatores "gêmeos", como postos pelo cérebro dividido,de 

especialização hcmisférica ou de conectividade calosa. 

N50 obstante, o fortalecimento destas crenças 

conformar-se a um enfoque restritivo do problema das 

entre o cérebro e os processos psico16gicos humanos, 

parece 

relações 

propicia-

dor, inclusive, de acomodações recíprocas, e PleSIllO coalescên-

cias, não raro simplistas e inadequadas quando remetidas ao re

re re II ci: tl c o n s t i t LI i do 11 e 1 o c é r e b r o em s LI a s t rês d i Il1 e n s õ e s e c n -

quanto sistema integrado subjacente aos processos descritos pe

la psicologia, levando a crer que a "descentração" do problema 

da assimetria funcional inter-hemisf~rica da 6ptica do duplo ci 

rcbro, até pelo incremento de complexidade requisitado, possa 

nao apenas minimizar o significado atribuido ~ assimetria fun

cional para a din5mica cerebral ou mental, como também propici

ar a explicitação de teorias sobre a assimetria funcional in

ter-hemisférica que permitam sobrepassar a pobreza te6rica iden 

tificad;l naárea por autores diversos (Allen, 1983, Berte1son , 

1982; Harnad e Doty, 1979; Hellige, 1983; Kinsbourne e Hiscock, 

1983b; ~larsha11, 1981; Zaide1, 1983b) e o desânimo, por parte 

de alguns, que têm acompanhado este tipo de avaliação do produ

to mais desejável da pesquisa científica,se bem todas as di

ficuldades implicadas pelo incremento na comp~exidade do prob1~ 

ma. 

De fato, um quadro particular delineado sobretudo pela 

pesqUIsa com o paciente comissurotomizado, reforçado pela anat~ 

mia do cérebro humano, parece ter conduzido a rliversas ordens 
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dc il1(,OIl~istên('i;lS no pCIlS;llllcnto sobrc ti assimetria funcional 

dos helnisf~rios cerebrais humanos com significativos reflexos 

em v~rias disciplinas cientificas e na filosofia, enquanto arre 

gimentadas para o tratamento deste problema, o que parece con

sistente, afinal, com a suposição de Wittgenstein de que pro

blemas filos6ficos (e cientfficos, acrescenta-se) frequenteme~ 

te emergem Jlorque nós temos modos crús, embora compelidores, de 

representar fen6menos complexos. 



CAPfTULO 11 

A CONFO~~ÇÃO NEUROPSICOL6GICA DAS RELAÇOES ENTRE 

DIFERENÇAS NA LATERALIZAÇAO CEREBRAL DE FUNÇOES E 

DESEMPENHO COGNITIVO NO ÂMBITO DA NORMALIDADE 

o extraordin5rio interesse contempor~nco pcla dimensio 

lateral do sistema ncrvoso, como já rcferido, envolvc ccrtamcn

te a suposição de que a assimctria funcional dos hemisf6rios ce 

rebrais vcm a tcr importantcs implicações para o funcionamento 

cerebral e o comportamcnto humanos. 

o quadro relativamcnte simplificado da assimetria fun

cional inter-hemisf~rica associado ao privilegiamento do hemis

f~rio cerebral como unidade b5sjca de an51ise, emergente das In 

vestigações neuropsico16gicas modernas, acoplado ~ ~nfase na di 

mensão lateral do sistema nervoso, embora as diverg~ncias sign! 

ficativas no que concerne ~s dccomposições conceituais visuali

zadas para o sistema comportamcntal que possam ser correlacioná 

veis de modo mais apropriado aos hemisf~rios, ~s distribuições 

funcionais inter-hemisf~ricas e ao funcionamento conjunto dos 

dois hemisf~rios. encontra-se na base da conformação de um am

plo espectro de cOIljeturas em que variações da organização fun

cional inter-helJlisf~rica são correlacionadas a diferenciaçõcs em 

aspcctos diversos do comportamento humano. 

Neste contcxto, onde não tem sido raro interpretar cor 

relações como relaçõcs de causa c efeito, como j5 apontado, as 

conjcturas lcvadas a cfcito não infrequcnte~ente cOllfiguram-sc 

como uma pronta e simplista adesão ao reducionismo onto16gico , 
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C\1\ quc a organlzaçao funcional inter-hemisférica assume um sta-

tus explicativo para uma ampla variedade de fatos comportamen-

tais, nos ~mbitos da normalidade e da patologia. E como seria 

de se esperar, n~o poucas dentre estas conjeturas parecem gua! 

dar uma relaç~o sobremaneira tangencial com os dados que prete~ 

samente as sustentariam. 

De fato, parece encontrar-se na base da conformaçio do 

vasto número de especulações concernentes às implicações da as-

simetria funcional inter-hemisférica no comportamento hwnano uma 

compelidora expectativa gerada pela articulação da suposição de 

que a organizaçio funcional assimétrica dos hemisférios cere-

brais é fundamentalmente importante para o desenvolvimento e u-

tilização das faculdades mentais com a idéia de que o comport! 

mento depende da organização e ação do cérebro, devendo as va-

- . ri ações nos padrões neuro16gicos ter consequenclas comporta-

mentais. 

Na constituição do amplo espectro contempor~neo de cor 

relações diferenciais incluem-se v~rias inst~ncias de diferen

ças cognitivas putativas entre indivíduos ou entre grupos de in 

divÍduos na habilidade para a execução de vários tipos de tare-

fas comportamentais, assim como de diferenças cognitivas asso

ciadas ao desenvolvimento ontogenético. Também já foi sugerido 

que diferenças individuais em atributos como a força do ego 

(Palmer, 1964), criatividade (Bogen e Bogen, 1969), estilo cog-

nitivo (Pizzamig1io, 1974), suscetibilidade hipn6tica (Bakan, 

1969). valores pessoais (Weitein e Etgauth, 1973) e em vários 

outros traços de personalidade (Levy et aI., 1983) estariam, de 

algum modo, relacionadas ao grau ou natureza das espccializa-
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çoes hemisféricas, à relativa preponderância de um hemisfério 

sobre o outro ou ao grau de comunicação entre eles. A assime-

tria funcional tamb~m tem sido implicada, aliás desde a déca-

da de trinta, em v~rios distGrbios da aprendizagem, particular-

mente em certos tipos de dislexias (Kinsbourne e Hiscock, 1983b), 

assim como na gagueira (Corballis, 1981). E tem havido ainda su 

gestões de sua relação com a vulnerabilidade ao autismo infan-

til (Blau, 1977), com as sfndromes esquizofr~nicas e .. 
manlaco-

depressivas de adultos (Flor-Henry, 1976), assim como com ou

tros fen6menos da esfera psicopato16gica (Galin, 1974; Parsons, 

1977; Gruzelier, 1981). Como disse Bryden: 

"A-6 a-6-6~metll~a-6 c.ellebll~-6 -6 ão agolla tomada-6 c.omo c.o-<.
-6a-6 dada-6 e ~dê~a-6 dellivada-6 do e-6tudo da a-6-6~metllia 
c.ellebllal -6ão ut~lizada-6 palla expl~c.all qua-6e que qual
quell e-6pêc.~e úllagin.ável de c.ompolltamen.to ... " (Bllljden., 
1982: 1). 

Apontada a possibilidade da exist~ncia de varlaçoes na 

organização cerebral inter-hemisf~rica consigna-se a neuropsi-

cologia a tarefa de evidenciar o quanto de variação neurológica 

existe no âmbito da normalidade e de determinar suas assocla-

ções com as funções psico16gicas. Nas palavras de 11arshman e co 

laboradores: 

"Um dO-6 ma~-6 de-6a6~adolle-6 e e-6qu~vo-6 objetivo-6 da n.eu-
1l0p-6~c.olog~a c.on.tempOllan.ea ê a de-6c.obellta de llelaç5e-6 
-6~-6tem~t~c.a-6 en.tlle valliaç5e-6 n.ollmai-6 n.a ollgan.ização c.e 
Ilebllal e d~6ellen.ça-6 in.dividuai-6 em habilidade-6 c.ogn.it~ 
va-6. A detec.ção de tai-6 llelaç5e-6 podellia ampliall n.0-6-
-6a c.omplleen.-6ão do modo c.omo a opellação de vâll~o-6 ~i-6t~ 
ma-6 de pIlOc.e-6-6amen.to, vellbal, e-6pac.ial e outIlO-6, e am
pli6~c.ada ou Pllejudic.ada pOIl mudan.ça-6 n.a pllox~m~dadede 
-6 C-U-6 -6 ub-6 tllatO-6 n.eulla~-6, e (.lo dell~a pilO vell .in6.iglu.ú -6 0-

blle 0-6 t~pO-6 de ollgan.izaç~e-6 n.eullai-6 5t~ma-6 palla di6e
llente-6 c.la-6-6e-6 de at~vidade-6 c.ogn.~t~va-6. Fin.almen.te 
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i6to rode~ia auxilia~ a elucida~ a ~azao evolutiva 
d~6 e~pccial~zaç~e6 6unci~nai6 atuai6 d06 doi6 hemi66i 
~-<"0-6 ce:!:e b ~a-<"-6, como tamb em p~o ve~ in.6i9h.t6 6 o b~e a".6 
c~/l6equencia6 cognitiva6 de di6e~ença6 de 6exo e p~e6e 
~e/lcia manipulat6~ia na o~ganizaçao ce~eb~al. -

H~ v~:!:ia6 ~a~~e6 pa~a e6pe~a~-6e que va~iaç~e6 /la o~ga 
n-<..zaçao do ce~eb~o no~mal cont~ibuam pa~a di6e~ença:6 
individuai.6 e de g~up06 de indivZdu06 na6 habilidade6. 
P~imei~o, h~ evidincia .6ub6tancial pa~a he~edita~ieda
de mode~ada de habilidade6 cognitiva6 e.6pecZ6ica6 (Hen 
de~60n, 1982; Plomin e Ve F~ie6, 1980); i lógico 6U=
pO~-6e que alguma de6ta va~iaç50 he~edit~~ia p066a .6e~ 
devida a va~iaçao geneticamente dete~minada na e6t~utu 
~a neu~016gica. Pa~ece, do me6mo modo, que tal va~ia=
ção deve, de 6ato, oco~~e~ uma vez que 06 cé~eb~06 hu
man06 ~econhecidamente di6e~em mo~6010gicamente e em 
te~mo.6 da localização de ce~ta6 6unç~e.6 cognitiva6. Vi 
6e~ença6 tllO'Lnológica6 ent~e cé~eb~06 individuai6 tê.m 
6 ido n~eq ueHtel/1 evde ~elatada.6 (L an d6 del.e e Vavie., 1972; 
Wac1a, C,ea~ke. e. Hamm, 1975; Wite.160n, 1980), muLta6 da6 
quai6 po de.m te.~ co n6 e.q uê. ncia6 6 uncio nai6 IWdwon, 1980). 
Vi6e.~e.nça6 de. localizaç50 ou late.~alização e.6tao be.m 
e6tabe.lecida6, uma ve.z que. h~ um amplo co~po de. dad06 
demoIHt~a/ldo va~iaç~e.6 na o~ganização ce.~eb~al !T.e.lacio 
nada6 ~ p~e.6e.~~ncia manipulató~ia (Hécae.n, Ve Ag06ti=
rLi e. Monzon-Monte.6, 1981; Ra6mu66e.n e. Miúle~, 1977; 
Wa~~ingtoH e. P~att, 19 73; Zu~i6 e B~yden, 1969), e. 
e.6t~-6e to~nando cada ve.z mai.6 apa~ente que pode tam
bém have.~ va~iaç~e..6 ~e.lacionada6 ao 6e.XO (Kimu~a, 1983; 
McGlone, 1980). E6ta6 di6e.~e.nça6 .6ão o ba6ta.nte. am
pla6 que. .6e.~ia de.ve~a6 6u~p~e.e.nde.nte. 6e. e.la6 nao tiVe.6 
6e.m cOll6equüLcia6 pa~a a6 habilidade.6 coglútiva6." -
( H a~6 rUII an e.:t aI., 1 9 83: 1 45 ) . 

De fato, estas considerações tecidas por Harshman e c~ 

laboradores são bem representativas do modo como são apresenta-

dos, atualmente, os fundamentos l6gicos da questão no ãmbito da 

neuropsicologia, remontando com nitidez as razoes pelas quais 

tornou-se uma grande preocupação para os estudiosos da irea,ai~ 

da mais quando ~ levado em consideração o problema pertinalte do 

binômio genética - influências ambientais, a idcntificação na 

população normal, atrav~s de caractcrrsticas facilmente mensuri 

veis. de sub-grupos com diferentes padrões de especialização h~ 

misférica, para que se pudesse proceder, nesta população, a ve-
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rificações de problemas teóricos relacionados à neuropsicologia 

da cognição e a genese da organização funcional dos hemisf~rios 

cerebrais humanos. 

Um numero crescente de vari~veis com este perfil corr~ 

lacionadas ao padrão de lateralização tem sido proposto desde a 

sugestão apresentada por P. Broca, em 1865, de uma relação sis

tem~tica entre lateralização para a linguagem, com proemin~ncia 

para a fala articulada, e prefer~ncia manipulat6ria, tais como 

a história familiar da prefer~ncia manipulatória, o grau da pr~ 

ferência manipulatória, a postura da mão ao escrever e o sexo. 

De especial importãncia neste contexto, a direcionarem 

a grande maioria das pesquisas levadas a efeito na ~rea, estão 

as hipóteses que reivindicam haver correlações diferenciais en

tre organização topológica ou proximidade do substrato neural 

e habilidade cognitiva face a consequ~ncias cognitivas putati

vas para a representação de funções fracamente lateralizada em 

contraposição à altamente lateralizada. 

A conformação deste tipo de hipótese, no quadro mode! 

no da assimetria funcional inter-hemisf~rica, acha-se vinculada 

; pesquisa realizada com o paciente comissurotomizado e em con

formidade com a suposição então emergente da configuração do d~ 

pIo c~rebro assim~trico de que a maior lateralização de funções 

representa uma organização cortical superior (Sperry, 1973; Le

vy, 1969, 1972, 1974). 

Levy (1969, 1972), em seus trabalhos iniciais, sugeriu 

que a segregação em hemisf~rios diferentes dos dois processos 

bisicos do funcionamento intelectual, verbal-analítico e visuo-
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espacial-halÍstico, teria evoluielo por causa de uma incompatibi. 

lidade fundamental entre os dois modos de processamento, a bila 

teralidade cerebral levando, então, a alguma depressão da fun

ção cognitiva. 

Considerou Levy, a partir de resultados ele estudos de 

lesão unilateral (Goodglass e Quadfasel, 1954), anestesia hemis 

férica unilateral (Branch et aI., 1964) e de disfasia paroxlsti 

ca (Hécaen e Piercy, 1956), que uma substancial proporção de i~ 

dividuos normais canhotos e ambidestros deveriam ter algum grau 

de representação bilateral para a linguagem. Especificamente a~ 

gumentou ela, então, que nos indivíduos bilateralizados para a 

linguagem haveria no hemisfério direito sistemas apropriados p~ 

ra o processamento verbal e visuoespacial. O componente lin-

guistico deste hemisfério, em competição com o sistema especia-

lizado para o processamento visuoespacial, "com ele interferi-

ria", em detrimento deste último, uma vez que a nossa cultura 

enfatiza a linguagem. 

Neste caso, os canhotos e ambidestros deveriam exibir 

pior desempenho em testes de inteligéncia não verbal ou em tare 

fas visuoespaciais dependentes do hemisfério direito em con-

traste com os destros que teriam uma representação "mais pura" 

em cada hemisfério das habilidades para as quais aquele local 

seria especializado. Por outro lado, o desempenho de canhotos 

e ambidestros em testes de inteligência verbal deveria ser simi 

lar ao dos destros uma vez que o hemisfério esquerdo a serviço 

da linguagem não estaria estorvado em ambos os grupos. 
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Levy (1909) aplicou, então, em seu trabalho inicial 

Escala de Intelig~ncia de Wechsler para adultos (WAIS) em 10 

a 

ca 

nhotos e 15 destros, aSSIm autoclassificados, tendo em vista, 

ainda, que trabalhos anteriores (Reiten, 1955) haviam verifica 

do serem a escala verbal e a de performance diferencialmente a

fetadas pelo comprometimento hemisf6rico unilateral nos destros, 

com a lesão do hemisf6rio esquerdo levando a uma diminuiçio dos 

escores verbais maior do que os de performance, enquanto o re

verso se verificava para a lesão do hemisf6rio direito. Em ter

mos das subescalas do WAIS, previa Levy que os destros e canho

tos deviam ter um QI verbal igualmente alto, mas que o QI de 

performance dos canhotos devia ser significativamente menor do 

que o dos destros. Esta predição foi confirmada com a amostra 

por ela utilizada. 

Os trabalhos iniciais de Levy tiveram um 

heurístico pois que deram partida a uma expressiva 

grande valor 

quantidade 

de pesquisas, cujos resultados, foram, não obstante, contradi

tórios. 

Alguns estudos obtiveram como resultado estar a prefe

rência manipulatória pela mão esquerda associada com uma habili 

dade não verbal (perceptiva, espacial) diminuida (Berman, 1971; 

Gi1bert,1973; Gregory et aI., 1980; Hicks e Beveridge, 1978; 

McGlone e Davidson, 1973; Miller, 1971; Nebes, 1971; Nebes e 

Briggs, 1974; Yen, 1975); outros ~ncontraram a preferência pe

la mão esquerda associada com um incremento na habilidade espa

cial ou instãncias da habilidade espacial (Beaumont,1974;Cohen, 

1972; Deutch, 1978; Dimond e Beaumont, 1973; llerrman e Van Dike, 

1978; Peterson e Lansky, 1974, 1977; Porac c Coren, 1981; Pro-
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VIIlS e Jeever, 1975); e ainda outros estudos, talvez os maIS nu 

merosos, nao obtiveram efeito de prefer~ncia manipulatória para 

a habilidade espacial (Birkett, 1980; Byrne, 1974; Fagan-Dubin, 

1974; Fenne1 et alo, 1978; Gibson, 1973; Hardyck, 1977; Hardyck 

et aI., 1976; Heim e Watts, 1976, Kutas et aI., 1975; McKeever 

e Van Deventer, 1977; Newcombe e Ratcliff, 1973). 

Há que se observar que a controvérsia concernente à as 

sociação da prefer~ncia manipulat6ria pela mão esquerda com dé

ficits cognItivos é bem anterior às proposições de Levy (1969, 

1974), tendo sido de há muito estimulada pela sugestão persis-

tente de que a sinistralidade é frequentemente o resultado de 
~ 

patologia individual, isto e, de trauma cerebral precoce. A so-

brerepresentação putativa de canhotos em certas populações c1í 

nicas com dano cerebral conhecido ou suspeito, tais como as 

constituidas pelos indivíduos com defici~ncia mental,epilepsia, 

dislexia, distúrbios da fala como a gagueira, paralisia cere-

bral, etc, tem sido citada na literatura como suporte para esta 

posição. Não obstante, a análise desta ampla literatura tem le-

vado, com frequ~ncia, os autores a considerarem não ser a SlnIS 

tralidade, na grande maioria dos indivíduos, patológica (Har-

dyck e Petrinovich. 1977; llarris, 1980; Porac e Coren, 1981), 

embora seja admitido que lateralizações an6malas possam ser um 

correlato destes distúrbios em nlgumas pessoas, sendo o quadro, 

em geral, visto como complexo e mal compreendido (Harshman et 

alo, 1983). 

Resultados de escores menores de canhotos, em compara-

çao com destros, em medidas de intelig~ncia geral (Berman,197l; 

Bradshaw et a1., 1981; Briggs et aI., 1976; Gi1bert, 1977) ou 
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de habilidade verbal (Cohen e l-'reeman, 1978; Bradshaw et aI., 

1977; Bradshaw e Taylor, 1979~ Sherman et aI., 1976) têm sido, 

por um lado, relacionados a esta literatura e, por outro, cote-

jados com a posição de Levy (1969), quer em termos da sugestão 

que fez de que os canhotos poderiam representar um retrocesso 

evolutivo, quer em termos das predições que fez a respeito da 

intelig~ncia geral e verbal nos canhotos, em relação is quais 

estes resultados seriam negativos. Entretanto, tamb6m no que 

se refere a medidas de intelig~ncia geral e habilidade verbal, 

os estudos em que diferenças significativas entre destros e ca-

nhotos não foram observadas parecem ser mais numerosos (Gregory 

et aI., 1980; Hardyck e Petrinovich, 1977; Harris, 1980; Porac 

e Coren, 1981; Swanson et aI., 1980). 

Por vezes, a verificação de certas instãncias de dese~ 

penhos superiores em canhotos levou os autores a interpretações 

post hoc no sentido de imputarem vantagens para certas tarefas 

em termos de maior efici~ncia ou de velocidade de processamento, 

i bilateralização putativa dos canhotos, em geral, sem maIores 

elaborações (Beaumont, 1974; Berger e Perret, 1986; Burnett et 

aI., 1982; Davis e Schmitt, 1971,1973, etc). 

Quando os autores vao adiante, procurando justificati-

vas para a vantagem observada, tem-se, por um lado, a bilatera-

lização vista fundamentalmente em termos de redundãncia, com 

uma conformação de processamentos paralelos e a integração do 

output suposta facilitada pela similaridade dos c6digos utiliza 

dos na transfer~ncia informacional inter-hemisf~rica. Nestas 

instãncias, não tem sido, de modo geral, estendida a discussão 

para a questão das vantagens consignadas ao funcionamento assi-
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métrico considerado prevaleIlte na população em geral. 

Por outro lado, tem-se a bilateralização vista basica

mente como uma organização menos focal, mais difusa, corno, por 

exemplo, o propos Beaumont (1974). E, neste caso, explicita-se 

urna configuração inter-hemisf~rica similar i sugerida por Sem

mes (1968) para a organização do hemisf~rio direito da grande 

maioria das pessoas i qual são atribuidas vantagens para o pro

cessamento de tarefas que requerem integração de unidades dissl 

milares; em conformidade, tamb~m, com as consequ~ncias vistas 

por Semmes para este tipo de organização cerebral. E não deixa 

de ser interessante observar que Semmes (1968) considerou nao 

ser seu modelo passível de oferecer urna explicação satisfat6ria 

para a organização cerebral bilateral. 

De fato, corno Hardyck e Petrinovitch (1977) assinala-

ram, as varlaçoes putativas no grau das especializações hemisf~ 

ricas não parecem enquadrar-se na quase totalidade dos modelos 

sugeridos para a assimetria funcional inter-hemisf~rica. 

Não obstante, os autores t~m atualmente expressado, em 

regra, a convicção de que os resultados contradit6rios, e por

tanto, não conclusivos, no que concerne ã associação suposta e~ 

tre prefer~ncia manipulat6ria e funcionamento cognitivo, devem

se principalmente a problemas metodol6gicos, sendo com frequ~n

cia assinalados os diferentes testes e medidas empregados para 

a determinação das habilidades cog~itivas; as diferenças entre 

os sujeitos constituintes das amostras no que diz respeito i fa~_ 

xa etária, sexo, nível intelectual, etc; o tamanho das amostras 

utilizadas; e, sobretudo, as diferenças entre os estudos no que 
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diz respeito aos crit6rios de classificação dos canllotos e des 

tros e ~ sofisticação na an~lise dos canhotos. A falta de so-

fisticaç50 nesta an5lise, vale observar, tem sido, não infre-

quentemente, apontada como o problema mais fundamental da vasta 

maioria das pesquisas. 

De fato, atualmente 6 amplamente aceito que os canho

tos constituem um grupo bem mais Ileterog~neo do que o dos des

tros no que diz respeito A lateralização funcional, as habili

dades cognitivas e is prefer~ncias laterais (Bradshaw e Nettle

ton, 1982; Herron, 1980; Porac e Goren, 1981; Satz, 1980). 

A Suposlçao da exist~ncia de diferenças na habilidade 

cognitiva entre subconjuntos seleciollados de canhotos tem leva

do os autores a sugerirem que uma grande parte dos frequentes 

relatos de resultados conflitantes poderia ser devido a diferen 

ças na proporção do subconjunto crítico contido nas amostras de 

canhotos utilizadas (Gregory et aI., 1980: Harshman et al~, 1983; 

Sealerman et aI., 1984). 

A análise de vários fatores relacionados i prefer~ncia 

manipulat6ria, vistos como passíveis de modificar os efeitos 

desta prefer~ncia na organização cerebral e na cognição, tem C! 

nalisado, então, o foco da atenção dos pesquisadores contempo

raneos. E tem sido sistematicamente expressa a convicção de 

qlle as aparentes contradições existentes na literatura e as di

ficuldades representadas pelos achados negativos de correlações 

poderão ser resolvidos se fatores adicionais vierem a ser ade

quadamente considerados. 
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De fato, lIa medida em que o objetivo de descobrir rela 

çoes sistemáticas entre diferenças individuais ou de grupos de 

indivíduos em habilidades cognitivas e variações normais na or

ganização de funções cerebrais depende criticamente da idcntifi 

caça0, na população normal, de subgrupos com variações sistem~-

ticas na organização cerebral, ressaltam, em primeira instãncia, 

os problemas relacionados ~ identificação mais precisa destes 

subgrupos. Em especial, os problemas relativos ~ identifica

ção dos subconjuntos de indivíduos com maiores fndices de bila-

teralização em contraposição aos indivíduos mais lateralizados, 

tendo em vista o enfoque privilegiado nas variações da organi

zaçao funcional inter-hemisf~rica associado a crença bastante 

generalizada no ãmbito da neuropsicologia de que o maior grau 

de bilateralização deve implicar em diferenças nas habilidades 

cognitivas, embora não necessariamente nos moldes propostos por 

Levy. 

o correlato da organização funcional inter-hemisf~rica 

mais amplamente estudado, especialmente no que diz respeito -a 

lateralização para a linguagem, continua a ser a preferência ma 

nipulat6ria e, embora a grande quantidade de dados disponíveis, 

persistem ainda dificuldades substanciais na determinação, com 

maior precisão, da variação neurolinguística associada com es-

ta variável. 

o corpo de dados proveniente dos estudos de comprometi 

mentos Ilemisf6ricos unilaterais tem constituido a base princi-

paI das discussões contempor5neas sobre esta quest~o. D, desde 

a emerg~ncia dos resultados dos estudos sistemáticos de lesões 

unilaterais realizados com s6ries de canhotos ap6s a segunda 
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guerra mundial, tem sido reconhecido não pOSSUlrem estes pacie!.!. 

tes uma domin~ncia invertida para a representação da linguagem 

no c~rebro, como conjeturara Broca, mas que uma organização CO! 

tical diferente. Estes estudos foram sumarizados por Goodglass 

e Quadfasel (1954), os quals concluiram não ser possível esta

belecer urna correlação direta e necessária entre preferência ma 

nipulatória e representação para a linguagem. 

Várias tentativas de integrar a literatura sobre a re

lação entre preferência manipulatória e disfasias consequentes 

a comprometimentos hemisf~ricos unilaterais, onde resultados 

contraditórios não são raros, seguiram-se ao trabalho de Good

glass e Quadfasel, cabendo destaque às levadas a efeito mais 

recentemente por Annett (1975), por Satz (1980) e por Segalo

witz e Bryden (1983) . 

. A preocupaçao de Annett (1975), nao obstante, foi maIS 

em mostrar a relação entre a lateralização da fala e sua teoria 

sobre a preferência manipulatória do que estabelecer valores p~ 

ra a incidência de várias formas de lateralização nos indivi

duos canhotos. Outrossim, Annett não fez previsão para a possi

bilidade da representação bilateral da fala, requerendo seu mo

delo a lateralização para o hemisf~rio esquerdo ou direito, o 

que, corno apontaram Ilardyck e Petrinovitch (1977), demandou por 

de lado um considerável corpo de evidências para a representa

ção bilateral da fala em muitos canhotos. 

Conquanto Satz (1980) e Segalowitz e Bryden (1983) te

nham concluido, como ~ mais aceito atualmente, que os canhotos 

constituem um grupo bem mais heterogêneo do que o grupo dos des 
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tros, compreendido por três tipos, pelo menos, de organização 

para a linguagem: dois grupos com representação unilateral (he

misf~rio esquerdo ou direito) e um grupo com representação bila 

teral, as estimativas feitas das proporções de canhotos na pop~ 

lação normal pertencentes a cada um destes subgrupos são signi

ficativamente diferentes. 

Naturalmente, as estimativas levadas a efeito por es

tes autores dependeram, em grande parte, dos dados selecionados 

pois que as avaliações emergentes dos muitos estudos realizados 

com pacientes neurol6gicos são bem dispares, situando-se em um 

extremo desta controv~rsia Penfield e Roberts (1959) que estima 

ram, a partir de seus resultados de estimulação el~trica em pa

cientes epil~pticos cirGrgicos, que cerca de 72% dos canhotos 

teriam a representação da linguagem no hemisf~rio esquerdo, co

rno os destros, e no outro extremo Gloning e colaboradores (1969), 

os quais consideraram, a partir dos resultados obtidos sobre a 

frequência de afasia em pacientes com lesão unilateral, que a 

maior parte dos canhotos teria representação bilateral. 

Segundo Satz (1980), em nenhum destes estudos foi com

putado o limite superior especifico de ocorrência de afasia que 

seria esperado com lesões unilaterais dos hemisf~rios dominan

tes para a fala (esquerdo, direito ou bilateral), e quando is-

to ~ feito afigura-se como melhor estimativa da lateralização 

em destros um modelo "llnilateral" e nos canhotos um modelo mais 

complexo de representação "bilateral e unilateral variâvel",co~ 

sonantc com a posição assumida por lI~caen e Sauguet (1971), e 

com frequências postuladas de representação para a fala de: 40% 

para a representação bilateral, 40% para a representação no he-
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misf6rio esquerdo e 20\ para a representação no hemisf6rio di

reito. 

Segalowitz e Bryden (1983) estimaram a distribuição 

da lateralização da linguagem nos destros em 95,5% para o hemi! 

f~rio esquerdo e 4,5% para o hemisf~rio direito e nos canhotos 

em 61,4% para o hemisf6rio esquerdo, 18,8% para o hemisf~rio di 

reito e 19,8% para a representação bilateral; uma estimativa, 

portanto, muito similar i feita por Rasmussen e Milner (1977) a 

partir de seus estudos com anestesia hemisf6rica pelo amital só 

dica em pacientes epil~pticos pr~-cirfirgicos. 

Segalowitz e Bryden fizeram suas estimativas com base 

em apenas quatro estudos selecionados, em contraposição aos do

ze utilizados por Satz, e preferiram somar as m6dias das inci

d~ncias das afasias para cada combinação mão-hemisf~rio atrav~s 

dos quatro estudos, ao inv~s de somar os casos atrav~s dos estu 

dos como preferiu Satz. 

Na opinião de Segalowitz e Bryden, Satz poderia ter su 

perestimado a incid~ncia de afasia em canhotos ao incluir em 

sua análise dados de alguns estudos onde foram reportados ape

nas casos de canhotos e ainda os estudos de ll~caen e AjuriagueE 

ra (1964) e de Gloning e Quatember (1966) em que as altas inci 

d~ncias de afasias relatadas seriam indicativas, segundo aque

les autores, da utilização de um crit6rio sobremodo generoso pa 

ra a classificação dos sujeitos como canhotos. Não obstante, os 

critérios utilizados por Segalowitz e Bryden para a seleção dos 

estudos incluidos em seus cálculos são, tamb6m, passíveis de 

críticas, em especial a eliminação dos amplos estudos de Hêcaen 
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na suspeição dos altos índices relatados, tendo em vista a des

crição detalhada dos crit&rios de classificação dos canhotos 

nestes estudos e as Jiscuss6es concernentes is relaç6es entre o 

grau de prefer~ncia manipulat6ria e a lateralização para a lin

guagem existentes na literatura atual. 

De todo modo, a consideração das distribuiç6es putati

vas da lateralização para a linguagem apresentadas por Satz 

(1980) e por Segalowitz e Bryden (1983) revela dificuldades in

terpretativas de resultados de pesquisas que utilizam amostras 

pequenas e nao selecionadas de canhotos para estudos sobre fun

ção cerebral. 

Segundo Satz (1980), uma explicação parcial para o fa

to de algumas, dentre as medidas mais indiretas de lateraliza

ção para a linguagem, falharem em detectar diferenças robustas 

ou fidedignas entre os grupos de prefer~ncia manipulat6ria pela 

mao direita e pela esquerda poderia ser a de que cerca de 80~ 

dos canhotos t~m, pelo menos, uma representação parcial da lin

guagem no hemisf6rio esquerdo. Outrossim, j~ foi sugerida a 

exist&ncia de um efeito da prefer~ncia manipulat6ria sobre as 

medidas de assimetrias comportamentais de indivíduos neurologi

camente íntegros, possivelmente mediado pela distribuição late

ral da atenção, independente das associaç6es destas medidas com 

a lateralização cerebral (Bryden, 1978; Warrington e Pratt, 1981); 

o que adicionar-se-ia is quest6es postas pelas fidedignidade e 

validade das medidas de diferenças laterais em indivíduos nor

mais, consideradas baixas no que concerne i lateralização de 
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funçõcs, mesmo quando se trata de comparaçocs entre grupos de 

destros. 

No que se refere ~s variações dos padrões de laterali

da de quanto às funções visuoespaciais o desconhecimento ê bem 

maior. De fato, conquanto os estudos clfnicos tenham investiga

do uma grande variedade de sindromes, tanto constituidas de dis 

túrbios verbais como de distúrbios não verbais, a distribuição 

dos padrões de lateralização entre destros e canhotos para ou-

tras funções que não a fala -c, reconhecidamcnte, pouco conheci. 

da. Em termos gerais, tem sido conclufdo que nos destros a re-

lação entre funções espaciais e o hemisfério direito é mais fra 

ca do que a existente entre a linguagem e o hemisfério esquer-

do e que os canhot.os, como um grupo, sao mais bilateralizados do 

que os destros tanto para as funções linguísticas quanto para 

as funções visuoespaciais (Hardyck e Petrinovich, 1977; Hécaen 

e tal., 1981; B ry de n e t aI., 1 9 8 3) ; sendo a maior heterogenei-

dade da organização cerebral de funções putativa dos canhotos a 

ambas concernentes. 

Por certo, as conclusões emergentes das tentativas de 

integração da literatura sobre a relação entre prefer~ncia man! 

pulatória e síndromes neurológicas consequentes a comprometime~ 

tos hemisféricos unilaterais, como as levadas a termo por Satz 

(1980) e por Segalowitz e Bryden (1983) têm enfatizado a impor-

tância dos esforços dirigidos para a identificação dos subgru

pos de canhotos na população normal enquanto relacionados i la

teralização cerebral e a competência comportamental. 

Sob o referencial constituído pela contraposição da or 
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gani:.açüo cerebral mais lateralizaJa com a mais bilatera1izaJa , 

especialmente no que concerne i linguag~m, e pela possibilida

de da exist~ncia de uma associação sistemitica da ambilaterali

dade com um subgrupo especific~vel de canhotos na população no! 

mal t~m sido, então. investigados fatores relacionados ~ prefe

r~ncia manipulatória vistos corno passíveis de modificar os efei 

tos do uso diferenciado das maos sobre a organização cerebral e 

a cognição. 

Levy e Reid (1976,1978) formularam a hipótese de que 

a postura da mão ao escrever poderia ser usada para diferenciar 

os indivíduos com a lateralização para a linguagem ipsilateral 

ã mão utilizada Ila escrita daqueles com a representação da lin

guagem contralateral. Os resultados relatados dos estudos ta

quistoscópicos por eles realizados para testarem a hipótese sus 

tentaram a distinção e foram considerados, al~m disso, indicati 

vos de que os canhotos com a postura invertida (aqueles com a 

linguagem ipsilateral) 

lateral. 

teriam um menor grau de especialização 

Smith e Moscovitch (1979) obtiveram dados compatíveis 

com as predições de Levy e Reid com medidas taquistoscópicas de 

lateralização mas não o obtiveram com medidas de audição dicot~ 

mica. Os dados de Smith e Moscovitch (1979) e os dados obtidos 

por Ilerron e colaboradores (1979) com registros eletroencefalo

grificos, vieram a ser considerados como sugestivos de que a 

postura da mão poderia estar indexando, não a lateralização pa

ra a linguagem, mas um aspecto da organização cerebral associa

do com o funcionamento visuomotor. 
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Segundo Ilarshman e colaboradores (1983), os dados obti 

dos por Milner, em 1982, a partir de estudos com a anestesia he 

misf6rica pelo amital s6dico seriam indicativos da inexist~ncia 

de qualquer relaç~o entre a postura da mão ao escrever e a late 

ralização da fala. \Veber e Bradshaw (1981) também avaliaram, a 

partir de uma revisão da literatura, não serem os dados disponi 

veis consistentes com o modelo de Levy e Reid sobre a relaçãoe~ 

tre a postura da mão ao escrever e a organização cerebral. 

Peters e McGrory (1987) consideraram, ainda, que a in

terpretação de Levy (1982, 1984) dos relatos de diferenças em 

desempenhos motores entre indivíduos com posição invertida e 

nao invertida da mão para escrever (Gregory e Paul, 1980; Par

lowe Kinsbourne, 1981; Todor, 1980) como constitutivos de su

porte indireto para o modelo formulado por Levy e Reid (1976) 

não seria consistente com os resultados negativos, por eles ob

tidos, de diferenças entre estes grupos de sujeitos na tarefa 

ele escrever que requer alto grau de habilidade motora. 

Deste modo, as hip6teses formuladas por Levy e Reid 

(1976,1978) concernentes às relações entre postura da mão ao es 

crever e organização cerebral parecem ter sido infirmadas pela 

pesquisa subsequente, embora seja considerado estar ainda em a

berto a questão do que, se alguma coisa, pode a postura da mão 

indicar sobre a organização cerebral de funções. 

Levy (1982, 1984), inclus Ive, ve io a reconhece r ser a 

complexidade da questão das diferenças individuais na laterali

zação cerebral maior do que a entrevista por Levy e Reid (1976, 

1978), face às implicações para esta questão das dissociações 
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cm paurõcs de latcralização na população de canhotos sugeridas 

pelas pesquisas, tais como as sugeridas pela dissociação das m~ 

didas taquistoscópicas e de audição dicotômica verificada por 

Smith e Moscovitch (1979); pela dissociação lateral para duas 

diferentes tarefas verbais taquistoscópicas observadas por Mc

Keever et aI. (1973); e, principalmente, pelas dissociações a

pontadas por dados clínicos, como os de Gloning e colaborado-

res (1969) e os de H~caen e Sauguet (1971). Nas palavras de Le-

vy: 

"0-6 dado-6 di-6pon.Zve.i-6 mO-6t/tam que. a -6uge.-6tão de. Le.vy e. 
Re.id (1978) de. que. o ~on.t/tole. da mão e.m in.divlduo-6 CI 
(~an.hoto-6 in.ve./ttido-6) pode./tia -6e./t me.diado po/t via-6 ip
-6ilate./tai-6 e./ta muito ge./tal, a-6-6im ~omo o e./ta muito ge.-
/talo pe.n.-6ame.n.to de.le.-6 de. que. a-6 óun.çõe.-6 n.0-6 domZn.io-6 
ve/tbal e n~o-ve/tbal -6e/tiam ~olate/talizada-6 pa/ta o me-6 
mo hemi-66~/tio n.0-6 ~anhoto-6. Uma modi6i~ação de -6uai 
e-6pe~ulaçõe-6 ~ a de que 0-6 in.divldu06 CI podem eon.ta/t 
~om via6 ip-6ilate/tai-6 pa/ta /te.açõe6 vi6uomoto/ta6 ma6 
n.~o pa/ta /teaçõe.-6 audiomoto/ta-6 ou tatilmoto/tM." (Le.vy, 
1982: 601). 

o grau da prefer~ncia manipulat6ria tem sido tamb~m es 

tudado como uma possível variável moderadora do uso diferencia-

do das mãos, embora os resultados sejam contraditórios. 

A expectativa de encontrar diferenças no padrão de la

teralização entre canhotos com forte e com fraca prefer~ncia ma-

nipulatória veio a ser particularmente reforçada, ao que pare-

ce, pela argumentação desenvolvida por Annett (1967, 1972),qua~ 

do da proposição de seu modelo de distribuição continua da pre-

fer~ncia manipulatória, no sentido de que muitos dos canhotos 

auto-classificados -- aqueles com fraca prefer~ncia pela mao es 

querda -- pertenceriam (como os menos frequentes destros fra-
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COS) mais apropriadamente ri sua categoria de "mistos". 

A maIor parte destes estudos é constituida de pesqui

sas realizadas com sujeitos neurologicamente íntegros através 

do paradigma da audição dicotômica em que a preferência manipu

lataria foi medida através de invent~rio. A partir dos resulta

dos obtidos veio a ser sugerido que os canhotos "fracos" teriam 

mais provavelmente uma lateralização anômala para a linguagem, 

isto é, exibiriam mais provavelmente uma superioridade do ouvi 

do esquerdo para estímulos verbais do que os canhotos "fortes" 

(Dee, 1971). Outros, a partir de resultados inversos, sugeri-

ram que seriam os canhotos "fortes" os que mais provavelmente 

nao teriam a dominãncia para a linguagem no hemisfério esque~ 

do (Knox e Boone, 1970; Satz et aI., 1967; Searleman, 1980). 

E ainda houve estudos de audição dicotômica em que nenhuma cor

relação foi encontrada (McKeever e Van Deventer, 1977b). 

Os resultados do amplo estudo clínico realizado com p! 

cientes portadores de lesão hemisférica unilateral por Hécaen 

e colaboradores (1981), onde a preferência manipulatória foi 

também determinada através de invent~rio, levaram os autores a 

excluirem a existência de qualquer relação entre a força da pre 

ferência manipulataria de canhotos e o padrão da organização c~ 

rebral; em concordãncia, portanto, com as conclusôes de Mc

Keever e Van Deventer (1977b). 

Com base em uma possfvel contribuição genética para a 

determinação da preferência manipulataria (Annett, 1967, 1972, 

1975; Fallek, 1959; Levy e Nagilaki, 1972), começou-se a pen

sar ser a histaria familiar da preferência manipulat5ria um Po! 
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sfvcl indicador de uma orgaJlizaç~o malS bilateralizada da lin

guagem. 

Não obstante certas inconsistências no expressivo cor

po de dados acumulados, a história familiar da preferência mani 

pulatória tem-se mostrado, at~ o momento, como a vari~vel rela

cionada ao uso diferenciado das mãos mais significativa para a 

categorização de subgrupos de canhotos quanto ~ lateralização 

para a linguagem. 

No que concerne aos estudos clinicas, sobressaem as in 

vestigações realizadas por Hécaen e colaboradores (Hêcaen et aI., 

1981; Hêcaen e Sauguet, 1971; Bryden et aI., 1983) de défi

cits af~sicos e visuoespaciais com amplas amostras de adultos 

com lesão hemisférica unilateral. Nestes estudos levados a 

efeito por Hécaen e colaboradores, os pacientes canhotos e com 

história familiar de canhotos positiva apresentaram evidências 

para uma bilateralidade das representações dos diferentes aspe~ 

tos da linguagem e para, possivelmente, uma menor focalização 

intra-hemisfêrica destas representações. 

Foi enfatizado pelos autores (Hécaen et aI., 1981) que 

a bilateralidade, todavia, não implicaria em uma igualmente bem 

distribuida representação de todos os desempenhos em cada hemi! 

f6rio. Dist~rbios de nomeaçao, por exemplo, sempre dependeriam 

significativamente de lesões no hemisfério esquerdo. 

A relação da bilateralidade para funções da linguagem 

com a história familiar de sinistralidade foi, mesmo, mais cla

ramente evidenciada a partir dos dados obtidos com as amostras 

maiores dos estudos publicados em 1981 e 1983 do que j5 haviam 
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evidenciado os dados obtidos na investigação anterior realiza

da por Hécaen e Sauguet (1971). Esta influência da história fa-

miliar de sinistralidade apareceu mais claramente nos canhotos, 

mas ela tamb~m pareceu a H~caen e colaboradores, atuar nos des-

tros, porque no grupo de destros com história familiar de canho 

tos positiva as diferenças entre os d~ficits no desempenho ver

bal ap6s lesões tanto direitas como esquerdas foram significat! 

vas apenas para os distúrbios de nomeação e para os distúrbios 

de compreensão verbal auditiva, enquanto no grupo com história 

familiar negativa, as diferenças entre as frequências dos d~fi 

cits com lesões esquerdas e direitas foram significativas para 

todos os desempenhos verbais, exceto para os distúrbios articu-

lat6rios. Em contraste, as funções espaciais nao lhes parece-

ram estar bilateralmente representadas, exceto no caso de canho 

tos não familiares, e mulheres em particular. 

Neste caso, segundo llécaen e colaboradores (1981),os 

resultados relativos aos déficits de linguagem poderiam ser in-

terpretados de acordo com o modelo de lateralização das fun-

ções cerebrais em um continuUDl relacionado R. preferência manip~ 

lat6ria de llardyck (1977) e llardyck e Petrinovitch (1977); mas 

não estariam de acordo com o modelo os dados obtidos quanto -a 

organização inter-hemisférica das representações espaciais. 

As dissociações entre as organizações cerebrais das 

funções da linguagem e das funções visuoespaciais foram objeto 

de análise mais detida no estudo realizado por Bryden e colabo-

radares (1983), os quais sugeriram que a complementariedade de! 

tas especializações cerebrais era mais uma questão estatrstica 

do que causal, tendo em vista, principalmente, que a incidência 
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suoespaciais após lesão elo hemisfério direito, mas que o estava 

após lesão do hemisf~rio esquerdo. Segundo os autores, a maior 

lateralização da linguageIll em relação 5s funções visuoespaciais 

não seria uma explicação cap,lz de dar conta de todos os elaelos 

verificados, embora haja autores que pensem o contrário (McNei-

lage et aI., 1987). 

Por outro lado, Newcombe e Ratcliff (1973), a partir 

de um estudo de pacientes com lesão hemisf~rica unilateral por 

proj~teis durante a segunela guerra munelial, concluiram o rever-

so de H~caen e colaboradores no que concerne aos efeitos da his 

tória familiar de sinistralidaele sobre a organização inter-he-

Inisférica da linguagem nos canhotos. Segundo estes autores os 

dados relativos ã recuperação de disfasias e à incidência de 

disfasias associadas ã lesão do hemisf~rio direito revelaram-se 

sugestivos de que seriam os canhotos com história familiar de 

canhotos negativa que mais provavelmente apresentariam bilater~ 

lização para a linguagem, enquanto os canhotos com história po-

sitiva exibiriam o padrão dos destros. 

Warrington e Pratt (1973), de outro modo,consideraram, 

a partir dos efeitos de eletrochoques.unilaterais em pacientes 

psiquiátricos com depressão, que a história familiar de prefe-

rência manipulatória não seria preelitiva da lateralização para 

a fala. 

Não o b s L! n te, - . como reconhecido pelos proprlos autores, 

a amostra de canhotos, quanelo consideraela a história familiar, 

foi muito pequena em ambos os estudos. Além do mais, na pesqui-
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S3 de Newcombe e Ratcliff nao foi observado o progn6stico maIS 

favor5vel quanto ~ recuperação de disfasias para o grupo de ca

nhotos como um todo e, corno eles mesmos apontaram, o relato ine 

quivoco de Luria (1974) neste sentido, 

maiores, nZio poderia ser menosprezauo. 

baseado em grupos bem 

De fato, Luria (1974) 

relatou haver uma substantiva remissão de sintomas af~sicos n50 

apenas em canhotos, JlIas também, nos destros com uma hist6ria fa 

miliar de sinistralidade positiva. E os resultados de Warring-

ton e Pratt para o grupo de canhotos como um todo contrastam com 

os referidos no estudo de Rassmussen e l\Iilner (1977) realizado 

com pacientes submetidos ~ anestesia unilateral pelo amital s6-

dica e ainda com os relatos de frequ~ncia de afasias (amplamen

te do tipo afasia de Broca) em canhotos, tendo em vista a per

centagem de 7% por eles encontrada para a representação bilate

ral da fala (Satz, 1980; Segalowiz e Bryden, 1983). 

Deste modo, nos estudos mais amplos os relatos susten

taram nao apenas urna correlação positiva entre a hist6ria fami-

liar de sinistralidaue e o maior grau de bilateralização para 

as funções da linguagem nos canhotos mas que também sugeriram 

ser a correlação entre a hist6ria familiar da prefer~ncia mani

pulat6ria e a organização cerebral de funções bem complexa a r~ 

querer a consideração da organização inter e intra-hemisférica 

de representações funcionais variadas. 

Por outro lado, o corpo de dados constituido pelos es

tudos de lateralidade perceptiva realizados com sujeitos neuro

logicamente normais ~, como seria de se esperar, bem mais incon 

sistente. 
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Em alguns estudos os canhotos com história familiar de 

sinistralidade positiva exibiram superioridades de ouvido ou de 

campo visu~ll para estímulos verbais de menor magnitude ou opos

tas, enquanto os canhotos sem hist6ria familiar mostraram o pa

drão mais habi tual dos destros (I3ryden, 1973; Hines c Satz, 1971; 

Piazza, 1980; Schmu1ler e Goodman, 1979; Zurif e Bryden, 1969). 

Em outros estudos foi considerado ser o canhoto com hist6ria fa 

miliar de sinistralidade positiva como o mais prov~vel de eXI

bir o padrão dos destros para a representação da linguagem (lIi

genbottam, 1973; NcKeever, 1979; McKeever e Van Deventer,1977b, 

c) . 

Em estudos realizados com sujeitos neurologicamente nor

maIS também foi observado um efeito da história familiar de si

nistr.:11idade em destros; com os destros detentores de uma his

tória familiar positiva exibindo reduzidas superioridades do ou 

vida ou campo visual direitos ou superioridades do ouvido ou 

campo visual esquerdos (Hannay e Malone, 1976; Hicks, 1975; Hi

nes e Satz, 1971; Ketterer e Smith, 1977; McKeever et a1.,1973, 

1975; Varney e Benton, 1975), embora haja, também, relatos de 

resultados contr~rios (Briggs e Nebes, 1976; Hines e Satz,1974). 

Segundo Springer e Sealerman (1978), onde valores absolutos fo

ram relatados a despeito da direção, os destros com sinistrali

d:ldc LlIIli1inr mostrarnm-se menos lateralizados elll termos absolu 

tos do que os destros sem história familiar de sinistralidade. 

As tentativas de examinar as inter-relações entre es

tas variáveis associadas ã preferência manipu1atória e vistas 

como passiveis de estarem relacionadas ã lateralização cerebral 

t~m. do mesmo modo, se encontrado com resultados mistos. Estas 
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inconsistências tcm, também, sido consideradas como devidas, em 

grande parte, a diferenças na maneira corno as vari~veis sao me

didas nos estudos. 

No que diz respeito ~ relaç~o entre sinistralidade fa

miliar e grau da preferência manipulatória, lIardyck e Petrino

vitch (1977), por exemplo, concluiram, a partir de uma revisão 

da literatura, que os canhotos sem história familiar de sinis-

tralidade seriam, provavelmente, canhotos mais pronunciados do 

que aqueles com história familiar positiva, assim como o conclu 

iram llécaen e Sauguet (1971) com base nos resul tados por eles 

obtidos no estudo conduzido com pacientes portadores de lesãohe 

misférica unilateral. Todavia, outros estudos não confirmaram 

esta relação (Birkett, 1981; Ilécaen et aI., 1981; t-IcKeever e 

Van Deventer, 1977c; Searleman et aI., 1979). Segundo llarshmilll 

e colaboradores (1983), se houvesse esta relação ela seria pe

quena. 

Harshman e colaboradores (1983) consideraram, ainda, 

com base nos resultados negativos do estudo realizado por Sear

leman e colaboradores (1979) que os pap~is da sinistralidade f~ 

mi1iar e da postura da mão ao escrever na predição da organiza

ção cerebral seriam, provavelmente, independentes. 

Bryden (1982) referiu um estudo por ele realizado com 

40 canhotos, em que as três vari~veis foram levadas em conside

ração e onde foram utilizadas tarefas verbais envolvendo a assi 

metria perceptiva. Ele concluiu que a história familiar seria, 

dentre os três fatores, o mais bem sucedido na predição da dir~ 

ção da lateralização. Aparentemente, não foi observada qualquer 

relação entre as trcis vari~veis. 
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Eln suma, frequentemente tem siJo avaliaJo nas revisões 

sobre esta literatura que o quadro das relações da postura da 

mão para escrever, do grau da prefer~ncia manipulat6ria e da si 

nistralidade familiar com a organização cerebral ~, ainda, pou-

co claro e pouco consistente, a demandar mais estuJos, sendo so 

bremaneira focalizadas as dificuldades implicadas pela caracte

rização da prefer~ncia manipulat6ria (compreendendo seu grau e 

sua hist6ria familiar) e as diferenças entre os estudos no que 

concerne ~s tarefas e aos paradigmas utilizados assim como 
, 
as 

vari~veis do sujeito consiJeradas e, principalmente, quanto aos 

crit~rios usados para a caracterização da prefer~ncia manipula

t6ria. 

De fato, a focalização na preferência manipulat6ria c~ 

mo comportando graus, tal como o propõe o modelo Je distribui-

ção continua de Annett (1967, 1972, 1975), tem sustentado, para 

muitos pesquisadores, o requisito de classificações dos destros 

e canhotos que compõem as amostras com base em medidas mais sis 

tem~ticas e quantitativas da preferência manipulat6ria. 

Este enfoque, contudo, tem implicado em muitas contro-

vérsias e diferenças entre os estudos no que diz respeito aos 

crit~rios utilizados para a extratificação dos grupos a serem 

comparados, ao destino dos individuos considerados como de "fra 

ca preferência" (particularmente os canhotos); e ~s medidas do 

uso diferenciado das mãos, comportando ou não subgrupos e, in

clusive, medidas Ja força da preferência manipulat6ria feitas 

independentemente da direção (com base na suposição de que seja 

a força e não a direção que ~ herdaJa) em contraposição ~s bem 
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mais frequentes medidas feitas em associaç50 com a mao prefe

rida. 

Como assinalou Bryden (1982). uma das dificuldades que 

tem afligido tanto a abordagem corrente constituida pelas medi

das de prefer~ncia reportadas para diversas atividades manuais 

através de questionários, quanto a representada pelas medidas 

de efici~ncia relativa no uso das mãos em atividades variadas, 

com suas distintas versões, p a falta de um critério externo,i~ 

dependente. Segundo Bryden (1982), nao se poderia afirmar que 

uma medida é melhor do que a outra quando a Gnica medida de va

lidade disponivel vem a ser a de que o teste distingue entre 

aqueles que se auto-proclamam canhotos e aqueles que não o fa

zem. 

Por outro lado, embora seja admitido que uma definição 

de prefer~ncia manipulat6ria familiar encontre certa dificulda

de, os estudos conduzidos atualmente t~m, em regra, definido a 

sinistralidade familiar como a presença de um ou mais parentes 

de primeiro grau, pais ou irmãos, com prefer~ncia manipulat6ria 

pela mão esquerda; as discrepâncias correndo mais por conta dos 

crit~rios utilizados para a determinação da prefer~ncia manipu

latória em si. 

A preocupaçao com o grau da prefer~ncia manipulatória, 

tem-se revelado, sob este prisma, bastante atenuada, uma vez que 

a própria focalização no modelo genético de Annett (1972, 1975), 

tem sustentado, inclusive, a alocação conjunta de ambidestros 

e canhotos para a conformação de um grupo a ser contrastado com 

o grupo de destros, assim como a inclusão de ambidestros na his 
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t6ria familiar de sinistralidade positiva (Casey et aI., 1986). 

Neste sentido, têm, também, sido mobilizados estudos onde veri

ficou-se que o destro, de modo geral, tende a ter uma preferên

cia manipulat6ria mais pronunciada do que a exibida pelos canh~ 

tos (llardyck, 1977; Hardyck e Petrinovitch, 1977; Satz et aI., 

1967) . 

Contudo, a definição de sinistralidade familiar corno 

presença de um ou mais parentes de primeiro grau com preferên

cia manipulat6ria pela mao esquerda, correntemente utilizada, 

pode consignar um critério ainda sobremodo frouxo; e nao deixa 

de ser surpreendente que isto seja tão pouco sublinhado nesta 

literatura que se tem caracterizado pelo acento nas questões me 

todo16gicas. 

Em primeiro lugar, h5 a considerar-se a dificuldade in 

terposta pela inexistência, até o momento, de um modelo genéti

co totalmente convincente para o uso diferenciado das mãos, do 

mesmo modo que para a organização cerebral. Crfticas substanti 

vas têm sido endereçadas aos dois modelos malS influentes, o 

formulado por Annett (1967, 1972, 1975), ali5s, por ela submeti 

do a v5rias revisões e o formulado por Levy e Nagylaki (1972) 

como as levadas a efeito por Hardyck e Petrinovitch (1977), por 

Corballis (l980b), por Bryden (1982) e por NcManus (1985a,b) p~ 

ra s6 mencionar algumas dentre elas. E não se têm revelado co 

mo mais consistentes em relação aos dados disponíveis as alter

nativas propostas. 

De acordo com o modelo de Levy e Nagylaki. apenas 50\ 

dos canhotos familiares teriam uma representação bilateral para 



195. 

a linguagem; o que, a propósito, pareceu a Ilaruyck e Petrino

vitcll (1977) suspeito e a Marshall (1973) como um esquema pro

blcm5tico para o enquadramento dos relatos (Weinstein e Sersen, 

1961; Annett, 1972) de que a prefer~ncia manipulat6ria da mae 

tem consequ~ncias mais profundas sobre os filhos do que a pref~ 

r~ncia manipulat6ria do pai. 

o modelo de Annett, por seu turno, nao fez previsão p~ 

ra a representação bilateral da fala, o que pareceu a diversos 

autores contrariar um expressivo corpo ue uados, COlIJO já mellci~ 

nado; a par de j5 ter sido apontado que as influ~ncias ambien

tais deveriam ter o efeito de um vi~s para a direita ao inves 

do efeito rand6mico postulado por Annett (Bryden, 1982; McManus, 

1985a,b); e h5 ainda os que assinalam n~o levar seu modelo a 

prevlsoes passiveis de teste (Levy, 1977; Bryden, 1982; McManus, 

1985a,b). 

Para complicar ainda mais o quadro, já foi sugerido 

(Satz, 1972; Levy, 1972) que uma reversão da lateralização da 

linguagem programada geneticamente poderia resultar de um insul 

to cerebral considerável, mas que interfer~ncias ou insultos de, 

relativamente, pouca monta seriam suficientes para reverter a 

prefer~ncia manipulat6ria de destros para canhotos e vice-versa. 

De acordo com Satz (1972), quando da descrição dos canhotos pa

to16gicos, qualquer estudo que viesse a utilizar nGmeros iguais 

de destros e canhotos conteria maior proporção de canhotos pat~ 

l6gicos do que de destros, dadas as frequ~ncias diferenciais da 

prefer~ncia manipulat6ria na população. Contudo, segundo Mar

shall (1973), alguns dos problemas associados com a sinistrali

dade "patológica" poderiam ser evitados quando a população de 
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sujeitos canhotos a scrcm testauos viesse a ter, pelo menos, in 

telig~ncia m~dia e, preferivelmente, superior. 

Nos Gltimos anos tem crescido muito o interesse pela 

pesquisa de diferenças na lateralização cerebral relacionadas 

ao sexo enquanto visualizadas como possfvel base para a explic! 

ção de diferenças presumidas nas habilidades cognitivas entre 

homens e mulheres. 

o importante significado que tem sido suposto poder 

ter a lateralização cerebral para o desempenho cognitivo veio, 

então, a recair sobre as superioridades putativas do sexo mascu 

lino em medidas de habilidade matem~tica e, em especial, de ha- ' 

bilidade espacial e a superioridade do sexo feminino na 
~ 

area 

das habilidades verbais; as três ~reas mais frequentemente men 

cionadas nas revisões feitas sobre possíveis diferenças no de-

sempenho cognitivo relacionadas ao sexo (Bryden, 1982; Harshman 

et aI., 1983). 

Diferentes ligações t~m sido propostas entre diferen-

ças putativas na habilidade cognitiva entre os sexos e noçoes 

Li e as s i 111 e t r i a [ u n c i o n a 1 in t e r - 11 e m i s [é r i c a, c a b e n d o a Le vy (19 7 2 ) 

mais uma vez, a formulação da hip6tese mais influente na area. 

Para esta autora as mulheres seriam inferiores aos homens no de 

sempenho espacial porque exibiriam,com maior probabilidade, uma 

representação bilateral para a fala, tal como o proposto para 

os canhotos em relação aos destros. Posteriormente Levy (Levy, 1980; 

Levy e Gur, 1980), face a certas observações ~s quais emprestou 

particular relev3ncia, veio a sugerir que as mulheres teriam, 

não apenas, uma bilateralização para a linguagem, mas que uma 
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organização cerebral, de modo geral, mais bilateralizada, mais 

difusa, determinada por fatores gen~ticos, a par de uma matura 

ç50 mais r~pida do hemisf~rio esquerdo devida a aus~ncia de uma 

influ~ncia do horm6nio masculino fetal. Este hemisf~rio, então, 

passaria a condicionar a maturação de funções no outro lado do 

c~rebro, de modo que estas viriam a desenvolver-se predominant~ 

mente ao serviço das funções com desenvolvimento mais precoce. 

E vice-versa para o sexo masculino. 

Mobilizando, tamb~m, uma suposta açao da testosterona 

fetal, Geschwind e Behan (1982) sugeriram, a partir de uma as

sociação putativa entre os canhotos, certos distGrbios do siste 

ma imunológico e certos "distGrbios da aprendizagem", como o a~ 

tismo, a gagueira e a dislexia, os quais seriam, segundo eles, 

mais frequentes no sexo masculino, que os homens teriam uma do

min~ncia do hemisf~rio direito sobre o esquerdo, devida a açao 

da testosterona fetal, a qual retardaria o desenvolvimento da 

córtex do hemisf~rio esquerdo, em especial de dois de seus gI

ros, de acordo com as observações de Chi e colaboradores (1977) 

de que dois giros do hemisf~rio direito desenvolver-se-iam uma 

a duas semanas mais precocemente, durante a gestação, do que 

seus homólogos no hemisf~rio esquerdo. Esta domin~ncia, por sua 

vez, resultaria, tamb~m, em talentos superiores com base no he

misf~rio direito, corno os talentos artfsticos associados a esp! 

cialidade, os talentos musicais ou os matem~ticos (Geschwind, 

1984) . 

Tem sido também sugerido que as conexoes inter-hemisfé 

ricas serIam mais robustas nas mulheres e, neste caso, a organ! 

zaçao de seus c~rebros seria mais bilateralizada ou menos detec 
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De Lacaste - Utamsing e Ilolloway (1982) , 

por exemplo, propuseram que as mulheres seriam mais sim~tricas 

para as funções visuoespaciais, o que se refletiria no cresci

mento mais acentuado do esp16nio do corpo caloso neste sexo em 

relação ao sexo masculino e responderia pelo pior desempenho do 

sexo feminino nos testes de habilidade espacial. 

Buffery e Grey (1972), concluiram, de outro modo, que 

as mulheres seriam mais lateralizadas do que os homens para os 

processos verbais e para os espaciais devido a uma especializa

çao precoce do hemisf~rio esquerdo no curso do desenvolvimento 

pós-natal; envolvendo este argumento a presunç~o de que seria 

ben6fico ter os processos da linguagem lateralizados em um he-

misf6rio. mas prejudicial ter uma representação mais lateral i-

zada dos processos espaciais. Segundo estes autores, a superio

ridade dos homens nas tarefas visuais apareceriam apenas quando 

manipulações de relações espaciais estivessem envolvidas, embo

ra não seja especificado o que deve ser computado como "manipu

lação". 

De fato, t~m sido muitas as publicações nas quais 6 as 

sumida a exist~ncia de uma correlação entre lateralização cere

bral e habilidade cognitiva e são postuladas bases no desenvol

vimento biológico ou na estrutura para as diferenças putativas 

entre os sexos ou entre grupos de prefer~ncia manipulatória no 

que diz respeito ~ lateralização e is habilidades cognitivas. 

u5, por outro lado, a sugestão de que as mulheres VI

riam a ser tão lateralizadas quanto os homens, decorrendo as di 

ferenças cognitivas putativas do uso mais frequente de estrat6-

gias verbais que as mulheres fariam face a experi~ncias diferen 
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ciadas entre os sexos durante o desenvolvimento, sociocultural-

mente determinadas; o que ainda não esgotaria todas as possib! 

lidades aventadas. Entretanto, na maior parte das instâncias 

em que a interveni~ncia de fatores socioculturais vem a ser a-

nalisada pelos autores, ela é contrastada com a possibilidade de 

que diferenças na lateralização cerebral respondam pelos dados 

focalizados; e preterida ou vista como uma interveni~ncia secun 

dária na explicitação das diferenças entre os sexos, ainda que 

reconhecida a dificuldade de afastar completamente uma explica-

ção centrada na interveni~ncia de fatores socioculturais. 

Na literatura neuropsicol6gica clfnica, relativamente 

pouca atenção tem sido dirigida para diferenças na lateraliza-

çao relacionadas ao sexo. A maior parte dos trabalhos realiza 

dos tem contrastado os efeitos da lesão cerebral direita e es-

querda em subtestes verbais ou de performance de testes de inte 

lig~ncia padronizados, em especial, o WAIS. No que a isto diz 

respeito frequentemente são mencionados os trahalhos de McGlone 

(1978,1980) em que é concluido serem os processos cognitivos m~ 

nos lateralizados nas mulheres do que nos homens. Nas palavras 

da autora: 

"E.6.:te e.6.:tu.do c.tafLamen.:te demOn.6.:tfLa qu.e o padfLão de de.6i 
c.i.:t.6 vi.6.:to apo.6 te.6õe.6 c.efLebfLai.6 u.nita.:tefLai.6 depende 
em c.on.6idefL~vet medida do .6exo do pac.ien.:te c.omo .:tam
bém do tado da te.6ão. Somen.:te 0.6 homen.6 na amO.6.:tfLa m06 
.:tfLafLam e.6pec.i6ic.amen.:te de.6ic.i.:t.6 vefLbai.6 apo.6 te.6ão do 
hemi.66e.fLio e.6qu.efLdo ou.d~6ic.i.:t.6 não vefLbai.6 apo~ te6ão 
do hemi66éfLio difLei.:to. PafLa a.6 mu.thefLe.6, 0.6 de6ic.i.:t.6 
c.ogni.:tiv06 .:tendefLam a .6efL men06 6evefL0.6 e meno.6 e.6pec.l 
6ic.o.6 c.ompafLado ao homem. 0.6 fLe.6u.ttado66u..6tetL.:tam a 
ide.ia de u.ma maiOfL a6.6ime.:tfLia 6u.nc.ionat em homen.6 adu.~ 
t06 de.6tfL06 do qu.e em mu.lhefLe.6 de.6!fLa.6, mai.6 c.lafLame~ 
te pafLa pfLOc.e6.606 vefLbai.6, ma.6 .:tambem pafLa pfLO c.e.6.60.6 
Hão vefLbai.6." (Mc.GloHe, 1978: 12.6) 
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N50 obstante, a par de relatos concordantes com este, 

há também relatos discordantes. lnglis e Lawson (1981) realiza

ram uma revisão dos estudos publicados sobre os efeitos de le-

s6es unilaterais no desempenho em testes de intelig~ncia. Em 

alguns dos estudos por eles revistos, a lesão do hemisfério es-

querdo seletivamente deteriorou o QI verbal e a lesão do hemis

fério direito o QI de performance, enquanto em outros estudoses 

ta interação não se evidenciou. lnglis e Lawson conc1uiram, a 

partir da meta-análise realizada, que o homem exibe um efeito 

de 1atera1idade especifico de teste e que as mulheres não o exi 

bem, o que estaria de acordo com as observações originais de Mc 

G10ne. Por outro lado, não haveria relação entre o sexo dos pa-

cientes e seus status relativos em termos da sub-escala ver-

ba1 do WAIS ap6s lesão cerebral, mas os sexos difeririam acentu 

adamente quanto aos efeitos do dano cerebral unilateral em tare 

fas não verbais, da espécie representada pelos itens da escala 

de performance do WAIS. Eles consideraram que os efeitos dife

renciados do dano cerebral unilateral sobre a inte1jgência ob-

servados poderiam resultar de diferenças nas estratégias empre-

gadas pelo homem e pela mulher na solução de tarefas nao ver

bais, ao invés de resultarem de qualquer diferença flagrante en 

tre os sexos em assimetrias cerebrais estruturais. 

No estudo levado a efeito por Hécaen e colaboradores 

(1981), já mencionado, a conclusão geral quanto i influência do 

fator sexo na organização cerebral foi a de que havia algumas 

indicações a favor da influência do sexo nesta organização, em

bora os autores tenham considerado impossivel especificar a in-

terferência deste fator. Não obstante, 

.rBUOTECA 
,.dfllOACÃO GETÚLIO V"'Í1u..-

quando da análise dos 
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dados com dissociação da influência da história familiar de ca

nhotos, foi observada urna percentagem similar de afasia entre 

homens e mulheres subsequente a lesões no hemisf~rio esquerdo 

e urna frequência significativamente maior de distúrbios espa-

ciais no caso de lesões di re i ta s entre os homens (53%) do que 

entre as mulheres (27%) ; o que, a par de outras an81ises efe-

tuadas, pareceu:lhes confirmar a existincia de uma bilatoraliza 

ção das repr6sentações espaciais na mulher. McGlone (1977,1980) 

e Kimura (1983) verificaram, por outro lado, uma percentagem 

significativamente maior de afasia~ associadas a lesões no he

misf~rio esquerdo entre os homens do que entre as mulheres. 

Por.fim, Kimura (1983), a partir de um estudo retros

pectivo sobre a incidência de afasia e de apraxia em pacientes 

destros com lesão unilateral, veio a concluir que haveria dife

renças entre os sexos na organização ~ntero-posterior do hemis

f~rio esquerdo para a fala e para a praxis, sendo as mulheres 

mais dependentes para ambas as funções das regiões anteriores 

e que provavelmente tamb~m haveria diferenças na organização ~~ 

tero-posterior do hemisf~rio direito; não sendo a fala simple~ 

mente mais bilateralmente organizada na mulher do que no homem. 

Consonante com as considerações então tecidas por Kimura, estes 

seus resultados têm sugerido a certos autores a conveniência de 

reavaliação de algumas das evidências previamente interpretadas 

como indicativas de maior bilateralização para a linguagem em 

mulheres (llarshman et aI., 1983). 

A maior parte das pesquisas sobre diferenças de latera 

lização relacionadas ao sexo consiste de estudos de lateral ida

de perceptiva com indivfduos neurologicamente normais,c são mui 
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tos os resultaJos contraJitórios. 

Na opinião de Bryden (1982), embora esta literatura se 

Ja repleta de inconsist6ncias e a conclus30 a que se chega ba

seia-se, em ampla escala, na escolha de quais os estudos a se

rem enfatizados e quais os estudos a serem ignorados, haveria 

uma tend~ncia prevalente nos estudos de audição dicot6mica com 

a utilização de estimulas verbais para o relato de maior latera 

lização nos homens, especialmente com material constituido de 

um só par e quanto aos estimulos não verbais haveria dois estu

Jos com relatos de maior lateralização em mulheres. Nos estudos 

da esfera visual, com a utilização de estimulos verbais, have

ria uma tend~ncia para o relato de maior lateralização nos ho

mens quando a tarefa ~ relacionada ~ linguagem complexa, e para 

os estimulas não verbais haveria uma tend~ncia fraca para o re

lato de maior lateralização, tamb~m, nos homens. Segundo Bryden 

(1982), a evid~ncia disponivel sustentaria a hipótese de Levy 

(1972,1974) de que o homem ~ mais lateralizado do que a mulher. 

Entretanto, considerou ele, tall1b~m, não ser esta evid~ncia des

tituida de problemas. 

De fato, a validade da evidência para diferenças rela

cionadas ao sexo tanto no que concerne ao funcionamento cogniti 

vo corno ~ lateralização cerebral permanece bastante controverti 

da, como as diversas revisões sobre esta literatura têm exausti 

vamente demonstrado. E não são raras avaliações muito severas 

do quadro configurado por estas reVlsoes. 

Blcier e colaboradores (1986), por exemplo, com a foc~ 

lizaç50 nas habilidades espaciais, consideraram que estas revi-
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soes teriam mostrauo que o corpo da literatura sobre uiferenças 

entre os sexos na habiliuade espacial ~ seriamente comprometido 

por achauos de signific5ncia estatistica marginal, se alguma; 

por resultauos conflitantes e falhas de replicaç50; por planej~ 

mentos experimentais pobres e falta de controle suficiente das 

vari5veis; por uma falta de consenso na definição do termo "ha

bilidade espacial" e, como consequência, a função sendo medido 

por uma variedade de testes (frequentemente incompar~veis) usa-

dos em diferentes estudos; e finalmente, pela escassez de evi-

dências de que a "habilidade espacial" seja um conceito unitá

rio, legítimo. 

Segundo Bleier e colaboradores, estas revisões teriam 

ainda demonstrado que há tantos estudos publicados que nao en

contraram diferenças entre os sexos quanto os que as encontra-

ramo Estes autores, acatando a meta-análise realizada por Hyde 

(1981), mencionaram que, quando diferenças relacionadas ao sexo 

foram encontradas, não teriam elas respondido por mais do que 1 

a 5°0 da variância da população e a diferença entre os escores 

m~dios teria sido de somente um quarto ~ metade de um desvio p! 

drão. As variações dentro de cada sexo seriam, então, muito 

maiores do que as variações entre eles. Al~m do mais, já teria 

sido demonstrado, na opinião deles, que diferenças entre os se

xos em um teste particular poderiam ser erradicadas em uma Gni-

ca sessão de prática. 

Bleier e colaboradores (1986) concluiram, então, com 

Fairweather (1976), que estas não seriam bases promissoras para 

a construção de teorias sobre diferenças entre os sexos. Na Op! 

ni~o de Fairweather, não existiriam dados convincentes para di-
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ferenças na -lateralização cerebral relacionadas ao sexo e nao 

poderia haver a pretensão de que se estivesse testando uma teo

ria de diferenças entre os sexos porque, no presente, nenhuma 

poderia existir. 

As correlações visua1izadas entre diferenças anat6mi

cas e funcionais encontram-se aqui, tamb~m, por um lado com as 

dificuldades teôricas de investimento das diferenças anatômicas 

com significado funcional e por outro, com relatos de observa

çoes aparentemente contradlt6rias. 

ASS~I, por exemplo, as medidas realizadas do espl~nio 

do corpo ca10so com a utilização de resson~ncia nuclear magn~t! 

ca por Bleier e seus colegas (B1eier et aI., 1986). a par de 

nao resultarem em diferenças significativas relacionadas ao se-

xo, evidenciaram grandes variações no tamanho e forma do 

ca10so entre os individuos a despeito do sexo e da idade. 

telson (1985), em um estudo realizado com c~rebros obtidos 

corpo 

Wi

de 

necropsias em maior nGmero do que o utilizado por De Lacoste-U

tambsing e Ho1laway (1982), também não verificou em sua amostra 

a cxist~ncia ~e espl~nios mais volumosos no sexo feminino. Por 

outro lado, relatou Witelson que o corpo caloso de canhotos e 

ambidestros era 11% mais volumoso do que o de destros; um acha

do que aponta para contradiç6es existentes entre as proposições 

de De Lacoste-Utamsing e Hol10way (1983) e de Geschwind (1984). 

Sugeriu Geshwind que a prefer~ncia manipulat6ria pela mão es

querda. considerada ser mais frequente nos homens, estaria asso 

ciada com habilidades superiores visuoespaciais, a par de mate

m5ticas e musicais, e De Lacoste-Utamsing e Hol10way fizeram s~ 

por que um espl~nio menor, por eles observado como mais freque!!. 
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ll:í que se notnr, t:llllhélll, :1 contr:ldi~?ío represent:ld:1 

}1<1ra :1 :Irglllllent:lçuo desenvolvida por Gesclnvind e Behan (1982) 

em defesa da associação proposto entre preferência manipulató

ria pela mão esquerda e domin~ncia do hemisf€rio direito no se

xo masculino, em que é ci tado o OCh:Hlo de um adi antalllento no de 

senvolvimento de dois giros do hemisf€rio direito de cérebros 

fetais masculinos no estudo reolizado por Chi e colaboradores 

(1977), por uma outra verificação contida neste mesmo estudo 

m~s que, aparentemente, não foi notada por Geschwind e Behan. 

qual seja, a de que Chi e colllborodores não encontraram,em suas 

medidas, diferenças significativas entre os sexos. 

Al€m do mais, comO assinalaram Bleier e colaboradores 

(1986), não parece haver evidência para o tipo de efeito da tes 

tosterona sobre o desenvolvimento cortical sugerido por Levy 

(1980) e por Gesclnvind e Behan (1982); consignando-se di ficulda 

des adicionais para a suposição de uma ação seletiva do horm6-

nio fetal sobre apenas dois giros de um só hemisf€rio. 

Diversos estudos têm sido realizados em que sao focali 

zadas inter-relações entre variiveis constitucionais dos sujei

tos em seus efeitos nas habilidades cognitivas, principalmente 

a preferência manipulatória, sua história familiar e sua força 

e o sexo em relação às habilidades espaciais, conformando um 

quadro complexo, onde, também, não são raros resultados conside 

rados contraditórios. 

lnterações de efeitos do sexo e preferência manipulat.§. 
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ria em relação ã habilidade espacial foram relatadas por vários 

autores, embora os dados sejam inconsistentes. Por exemplo, Yen 
• 

(1975) observou em sua amostra que a sinistra1idade estava as-

saciada com escores espaciais lIlenores nos homens, mas nenhum e-

feito foi verificado para as mulheres. Sanders e colaboradores 

(1982) verificaram que as diferenças no desempenho espacial en-

tre os sexos estava aumentada nos canhotos; com os homens ca-

nhotos apresentando escores mais elevados do que os homens des-

tros e as mulheres destras escores mais elevados do que as ca-

nhotas; os mais altos escores associados aos homens canhotos e 

os menores ~s mulheres canhotas. Sherman (1979) encontrou um 

ligeiro incremento na habilidade espacial em mulheres canhotas. 

Finalmente, NcKeever e Van Deventer (1977a) encontraram pouca 

evidência para qualquer efeito da preferência manipulatôria, em 

bora tenham examinado os dois sexos separadamente. 

Os estudos nos quais foram, tamb~m, examinados fatores 

moduladores putativos da preferência manipulat6ria deram lugar 

a um quadro sobremodo complexo em que não faltam, do mesmo mo-

do, resultados contraditórios. 

Briggs e colaboradores (1976) obtiveram um desempenho 

pior na escala total do WAIS para canhotos fortes e fracos em 

relação aos destros, não sendo verificadas diferenças no desem

penho entre os dois grupos de canhotos. Por outro lado,nos três 

grupos, os sujeitos com uma história familiar de sinistralida

de positiva exibiram desempenho inferior. A preferência manipu-

lat6ria e a história familiar n~o afetaram diferencialmente as 

sub-escalas verbal e de performance, nem tiveram um efeito Slg-

nificativo nos outros testes cognitivos utilizados; e nao foi 
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cncontrLldo qu~lqller efeito do sexo. 

Bradshaw e colaboradores (1981), com uma amostra cons 

tituida de canhotos e destros fortes, verificaram um desempenho 

pior, tanto para a escala verb~1l qu:mto para a de performance do 

KAIS, nos canhotos com hist6ria familiar de sinistralidade em 

relação aos canhotos sem hist6ria familiar de sinistralidade e 

em relaç~o aos destros com e sem hist6ria familiar; sendo a de

p re s s ~o mai s acentuada no Q I de pe rfo rmance dos canho tos com 

hist6ria familiar de sinistralidade, especialmente nos hOIllC'lls. 

Bryden (1986), por sua vez, verificou em testes de ha

bilidade espacial escores mais elevados nos homens do que nas 

mulheres, mas nenhum efeito da prefer~ncia manipulat6ria ou da 

hist6ria familiar de sinistralidade. Ji nos testes de habilida

de verbal ele observou interaç~o entre sexo, prefer~ncia manip~ 

lat6ria e hist6ria familiar. No grupo de destros, os melhores 

escores foram obtidos pelas mulheres com hist6ria familiar neg~ 

tiva e pelos homens com hist6ria familiar positiva, com o inver 

so para o grupo de. canhotos. Entre os homens, o melhor grupo 

foi o constituido pelos canhotos n~o familiares e.o pior pelos 

destros n~o familiares, enquanto o oposto foi observado para as 

mulhe res. 

Por outro lado, Burnett e colaboradores (1982), com a 

utilizaç~o dos testes da seç~o de visualizaç~o espacial do In

ventário de Aptid~o Guilford - Zimmerman, verificaram, na amos

tra, estar a habilidade espacial sistem<1ticamente relacionada 

a medidas de prefer6ncia manipulat6ria, hist6ria familiar de si 

nistralidade e sexo. Observaram eles uma relaç~o curvilínea en-
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tre preferência m:mipulatória e h;!bilidnde espacial. com os pi~ 

res escores sendo provenientes dos destros e canhotos mais for

tes. Os escores mais elevados foram obtidos por sujeitos com 

preferências manipulatórias classificadas de mista ou ligeira

mente destra e com história familiar de sinistralidade positiva. 

Para a maior parte dos canhotos. aqueles com história familiar 

de sinistralidade obtiveram escores piores do que aqueles sem 

esta história; enquanto o inverso foi observado para a maior 

parte dos destros. Os homens obtiveram escores superiores aos 

das mulheres em todos os nfveis de preferência manipulatória. 

Sealerman e colaboradores (1984), com a utilização dos 

escores verbais e de matemática obtidos por canhotos não gradu~ 

dos no Teste de Aptidão Escolar, verificaram urna interação en

tre sinistralidade e força da prefer~ncia manipulatória: para 

os canhotos fracos e moderados não houve relação entre sinistrQ: 

lidade familiar e desempenho, enquanto para os canhotos fortes, 

uma história familiar de sinistralidade estava associada com 

uma aptidão significativamente menor quando comparada com suje! 

tos sem história familiar. Adernais, o grupo constituido de ca

nhotos fortes sem história familiar mostrou-se superior aos ou

tros tr~s grupos, particularmente quanto ã aptidão verbal. 

Harshman e colaboradores (1983) sugeriram,a partir dos 

resultados obtidos no estudo por eles realizado com a utiliza

ção de uma amostra tripla e de um planejamento de multi-medida, 

que a habilidade de raciocfnio poderia ser uma outra variável m~ 

deradorano que concerne ã habilidade espacial. Para ossujeitos 

com habilidade de raciocfnio acima da m~dia (medida diferente

mente nas tres amostras). os escores espaciais de homens canho

tos foram menores do que os de homens destros e os escores esp~ 
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Clals de mulheres canhotas foram malores do que os das destras; 

o oposto sendo verificado para a habilidade de raciocínio abai

xo da m~dia. J5 para as habilidades verbais, os resultados fo

ram considerados menos consistentes no que diz respeito aos e

fei tos da habilidade de raciocínio; o que para os autores pod~ 

na ser devido ã complexidade dos processos subjacentes aos te~ 

tcs verbais ou poderia a habilidade de raciocínio não se consti 

tuir em uma vari5vel moderadora 6tima para os escores das tare

fas verbais. Por outro lado, não foi observado qualquer efeito 

do grau da prefer~ncia manipulat6ria. 

Por fim, tem sido ainda relatadas interaç6es entre es

trat~gias espaciais e vari5veis constitucionais quanto ã habili 

dade espacial. Casey e colaboradores (1986), por exemplo, veri

ficaram, com uma tarefa de rota<JlO mental e com instruç6es para 

o uso de uma dentre duas estrat~gias espaciais em uma amostra 

constituida de sujeitos com história familiar de destros e de 

sujeitos com história familiar de não-destros, que os sujeitos 

com história familiar de destros n~o se beneficiaram com qual-

quer uma das duas instruç6es de estrat~gias. Em contraste, os 

n~o-destros familiares beneficiaram-se significativamente com 

instruç6es para rotação mental quando comp~lfados tanto com seu 

próprio grupo de controle (sem instruç~o de estrat~gia) quanto 

com o grupo de destros familiares com a mesma instruç~o; mas a 

instrução de orientaç~o espacial não beneficiou os n~o-destros 

familiares. Os autores consideraram estes resultados sugesti-

vos de que os não-destros familiares poderiam ser mais efici

entes na habilidade de usar uma estratégiél espacial. a transfo! 

mação de imagen~ mentais, e mais fracos em uma segunda, a reorl 
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cntação Clll rclação a pistas "Jireita-esquerda". 

Em suma, a medida em que novos fatores putativos sao 

introduzidos e investigadas suas possibilidades de interações, 

llIalS acumulam-se resultados contraditórios, assim como formula-

çoes teóricas discrepantes, tornando-se cada vez mais claro ser, 

de fato, um objetivo sobremodo esquivo a descoberta de relações 

sistem~ticas entre diferenças individuais em habilidades cogni

tivas e variações normais na organização cerebral de funções, 

mesmo na condição simplificada da focalização nas variações da 

organização funcional inter-hemisf~rica, em que são contrapos-

tas a maio r e meno r 1 ate rali z ação de funções. De fato, um núme 

ro crescente de autores tem-se manifestado no sentido da confi-

-guraçao deste quadro como sobremodo complexo e resistente a ten 

tativas de interpretação unificadora (Bryden, 19 86 ~ Harshman 

et aI., 1983). 

De modo particularmente claro parece expressar-se nes-

te contexto o paradoxo representado pelas parcim6nia e dificul-

dade teóricas concernentes à assimetria funcional inter-hemis-

f~rica e pelo seu privilegiamento como locus explicativo para 

aspectos diversos da cognição humana e variações individuais a 

ela referentes. Contrapõe-se aqui uma ampla converg~ncia quan-

to à assunção, explícita ou implícita, do referencial constitui 

do pelo duplo c~rebro e consequente ~nfase no significado supo~ 

to da lateralização cerebral para o desempenho cognitivo e rei-

vindicações divergentes, muitas vezes incompatíveis, relativas 

a diferenças na organização cerebral entre canhotos e destros e 

entre homens e mulheres (com os crescentes subgrupos discrimi-

nados) e ~s suas consequ~ncias sobre as habilidades cognitivas. 
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Em realidade, t~o pouco ~ conhecido sobre quais os 

mecanismos e estruturas cerebrais envolvidos e sobre o 1I10do co

rno poderiam eles responder por qualquer uma das habilidades in

telectuais rccortadas pelas abordagens psicológicas, a incluir 

as peculiares dificuldades e discord~ncias, neste ~mbito, con

cernentes ao fracionamento do complexo mental, que o próprio fu!! 

damcnto lógico para a proposição de teorias sobre diferenças i!! 

dividuais em habilidades cognitivas com a mobilizaçio de dife

renças na lateralização cerebral parece permanecer corno urna 

questão em aberto, comportando articulaç6es frouxas entre afir

maçoes com base em dados empíricos no mínimo contraditórios e, 

não infrequentemente, sobremodo tangenciais; tanto mais' quando a 

própria explicitaçio de um quadro consistente das varIaçoes en

tre indivíduos ou grupo de indivíduos neurologicamente íntegros 

quanto i lateralizaçio cerebral de funç6es encontra-se com se

rias dificuldades. 

De fato, na medida em que o objetivo de descobrir rel~ 

çõcs sistemáticas cntre diferenças individuais em habilidades 

cognitivas e variações normais na organizaçio cerebral de fun

çõcs depende criticamcnte da identificação com maior precIsa0 

de subgrupos com variaç6es sistem~ticas na organizaçio cere-

bral, ressaltam, em primeira inst~ncia, as dificuldades compre

endidas pela identificaçio, na populaçio normal, dos subgrupos 

com maiores índices de bilateralizaçio de funç6es em contrapo

Slçao ~ organização mais lateralizada, consoante a ~n[ase con

temporânea na dimensão lateral do sistema nervoso, e, ipso facto, 

pela utilização dns variiiveis constitucion:lis putativas corno í!! 

dices de lateralização cerebral na consecução deste objetivo. 
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Contudo, mesmo se correlaç.ões sistemáticas entre para

metros de variáveis constitucionais e diferenças na organização 

cerebral fossem claramente demonstradas, requisitar-se-ia, ain

da, evid~ncias consistentes quanto a correlações entre os pa

drões de lateralização descortinados e as habilidades cogniti-

vas em pauta. E, como já assinalado, há urna quantidade ainda 

mais significativa de inconsist~ncias no que a isto diz respei

to. Em realidade, parece que a maIor parte dos estudos endere-

çados ao escrutínio de correlações entre parâmetros de variá-

veis constitucionais putativas e diferenças em habilidades cog

nitivas tem encontrado alguma diferença correlacionada de modo 

sistemático com qualquer urna das variáveis escolhidas ou dispo

níveis para exame, mas falhado em confirmar resultados de pes

quisas prévias; de modo que diferenças t~m sido discriminadas 

entre grupos classificados pela prefer~ncia manipulat6ria, pelo 

grau da prefer~ncia manipulat6ria, pela hist6ria familiar desta 

prefer~ncia, pela posiç~o da m~o ao escrever, pelo sexo, pela 

idade, pela domin~ncia ocular, pela hemisfericidade individual, 

pela habilidade de raciocínio, etc, com interações putativas d! 

versificadas entre as variáveis classificat6rias, dando lugar 

a um numero crescente de subgrupos com diferenças supostas no 

desempenho cognitivo e no padrão de lateralização, cujas incon

sist~ncias, entretanto, não parecem estar preenchendo a expect~ 

tiva de que a consideração de fatores adicionais possa resolver 

as contradições remanescentes ãs insufici~ncias metodol6gicas 

vislumbradas em estudos previamente realizados. 

Além do mais, as implicações das diferenças visualiza

das na organização cerebral para o desempenho cognitivo t~m si-
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do interpretadas de modo variado; a comportar inclusive, que a 

um mesmo padrão de lateralização sejam imputadas consequências 

bem di ferentes e até inversas para um aspecto particul ar do pr~ 

cessalllento cognitivo ou meSlllO para todo o processamento. 

E isto sem falar das dificuldades adicionais quando en 

tram em pauta correlações feitas com variações morfológicas do 

sistema nervoso, principalmente quando consequências funcionais 

destas variações sao acrescentadas, das discussões concernentes 

~ hereditariedade de habilidades cognitivas específicas e dos 

problemas consignados ao possIvel uso diferenciado de estraté-

gias pelos indivíduos na abordagem das tarefas para a avalia-

ção das proposições, não in frequentemente incompatíveis, sobre 

diferenças na lateralizaç~o cerebral e/ou suas consequências so 

bre habilidades cognitivas. 

Deste modo, torna-se aparente que a ligação entre as 

suposições mais gerais de que o sistema nervoso e o substrato 

dos processos psicológicos e que variações neste substrato de-

vem redundar em diferenças na cognição, que aparece, em regra, 

como uIlla premissa a sustentar a conjetura de que deve haver co-

"ariações entre lateralização cerebral e desempenho cognitivo, 

demanda, de fato, muito mais qualificações do que o entrevisto, 

em geral, a partir da rede conceitual com que tem sido tecida a 

problem~tica da assimetria funcional inter-hemisférica em seus 

v~rios aspectos. Outrossim, torna-se evidente que um fosso na-

da desp rezível interpõe-5e, ainda, ent re estas suposições mais 

g e r a i s e a 5 e s p e c uI ;] ç õ E' S t E' Ó r i c a 5 III a i s e s p e cÍ f i c a s c o n c e rn e n t e s 

~s variações na ]atpralizaç~o cerebral e 
~ 

as conscquenclas des-

tas variações p;:lr~l os desempenhos cognitivos, parecendo, na ver 
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dade, ser a ponte que interliga estas duas ordens de proposi

ções construida, em grande parte, pela dotação de importante 

significação diferenciadora para o desempenho cognitivo ao du

plo c€rebro assim~trico, origin~ria da investigação com o paci

ente comissurotomizado e sustentada pela consent~nea sobre~nfa

se na dimensão lateral do sistema nervoso e resultante minimiza 

ç~o ou colocaçio entre parenteses de suas duas outras dimensões. 

Sem bem o significado desta restritividade no enfoque 

da problem~tica da assimetria funcional inter-hemisf€rica para 

a teorização e a pesquisa empírica correntemente levadas a efei 

to j~ tenha sido aqui analisado,conv€m enfatizar que os estudos 

de lesão focal descortinaram, tamb€m neste contexto das dif~ren 

ças individuais, variações intra-hemisféricas na organização ce 

rebral de funções (Bryden et aI., 1983; Hécaen et aI., 1981; Ki 

mura, 1983) que podem ser tão significativas quanto as muito 

maIs investigadas variações inter-hemisféricas. Aponta-se, en

tão, para a possibilidade de que existam muito mais tipos de or 

ganização cerebral de funções do que o sugerido pelo enfoque do 

duplo cérebro. 

As implicações dessas possibilidades de varlaçao aos 

níveis te6rico e metodo16gico-inferencial para a pesquisa de 

correlações sistem~ticas entre diferenças de habilidades cogni

tivas e de padrões de organização cerebral de funções, mesmo 

quando sao focalizadas diferenças de padrões inter-hemisféricos, 

são de grande envergadura e, aqui também. não deixa de ser sur

preendente que, com os indicadores dessas possibilidades varia

cionais j5 existentes, seja ainda tão ampla a tend~ncia a subs

sumí-lns ã óptica do duplo cérebro, reduzindo o alcance de suas 
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implicações ou simplesmente colocando-as entre parenteses. 

A começar, torna-se substancialmente mais complicado o 

problema representado pela possibilidade de alocnç6es rand6mi-

eis de um número crítico de sujeitos nos grupos classificados 

em funçio de variaç~es sistemiticas putativas na organizaçio c~ 

rebral a serem comparados quanto aos seus desempenhos cogniti

vos, pois requisitar-se-ia a evidenciaçio de indicadores de di

ferenças de organizaçio intra-hemisféricas, a par dos indicado 

res de diferenças inter-hemisréricas c, ainda, de indicadores 

de relações típicas entre padrões intra e inter-hemisféricos,se 

tais houvesse. 

De s te mo do, revel am- se, também, sob remo do re s t ri ti vaS 

as tentativas de submissio dos resultados sugestivos de exist~~ 

Cla de variabilidade organizacional intra-hemisférica ao enfo

que do duplo c~rebro, pois que eles assinalam muito mais do que 

o requisito de reavaliar certas evidências previamente interpr~ 

tadas como indicativas de maior bilateralizaçio para urna função 

em dado grupo de indivíduos, como o sugeriram Harshman e colabo 

radares (1983) no que concerne ~ bilateralização da linguagem 

nas mulheres, ou de que devam ser mais circunscritas as habili

dades cognitivas sobre as quais recaem os efeitos de uma dada 

variivel constitucional, corno o sugeriu Levy (1982) no que diz 

respeito aos efeitos da pOSlçao da mão para escrever sobre habi 

lidades cognitivas. Não parecem, então, fadadas ao sucesso, ta~ 

b~m, as tentativas de ajustamentos. post-hoc dos modelos corren 

tes sobre diferenças individuais na organizaçio inter-hemisféri 

ca de funç6es e sobre suas relações com os desempenhos cogniti

vos e as tentativas de interpretações unificadoras dos resulta-
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dos complexos emergentes Jus pesquisas correntes enquanto dire

cionadas pela 6ptica do duplo c€rebro. 

De fato, não parecem acomodar-se facilmente aos mode-

los construidos com o arcabouço do duplo c~rebro sequer as dif~ 

renças apontadas de organização cerebral inter-hemisf~ricas en-

tre grupos de indivíduos, consoante a dificuldade entrevista p~ 

ra o enquadramento das variações putativas do grau das especia

lizações hemisf€ricas dos canhotos na quase totalidade dos mode 

los sugeridos para a assimetria funcional inter-hemisf~rica (H a! 

dyck e Petrinovich, 1977; Oliveira, 1984). Nas palavras de Oli-

ve ira: 

"A inade.quaç.ão da .6impli6ic.aç.ão da pnoble.mâtic.a c.onc.e.n 
ne.nte. ã. onganizaç.ão c.e.ne.bnal, ne.pne..6e.ntada pe.la atltibu 
iç.ão de. .6igni6ic.aç.ão di6e.ne.ttc.iadona da..6 pe.n6onmanc.e.:6 
c. e. !te. b nal e. c. o 9 ni ti va ã. a..6.6 i m e. tlLi a 6 un c.,L o n a..t, e. vi de.n c.i a 
-.6e. na di!Jic.uldade. não .6upe.nada, c.on.6ub.6tanc.iada pe.la 
o ng al1.i zaç.ao b.ilate.nal p ana 0.6 mode.lo.6 que. .6 ubl.il'lham a 
.impontânc.ia da c.ol'lce.ntnaç.ão de. óunç.õe..6 e.m um he.m.i.66i
n.io, c.anac.ten.izado c.omo uma un.idade. 6unc.iol1al e.m COI1-

tnapo.6.iç.ão ã. outna un.idade. 6unc.ional ne.pne.6e.l'ltada pe.lo 
outno hem.i.66éJt.io." (Ol.ive..ina, 1984: 58,59). 

No que diz respeito aos modelos "de semelhança", na 

acepçao de Hardyck (1983), representados fundamentalmente pelo 

modelo do duplo processador de Friedman e Polson (1981), para 

o qual € reivindicada, pelas autoras, a possibilidade de acomo-

dação das diferenças visualizaJas nos canhotos, h5 que se obse! 

var que isto ~ suposto factível atrav~s, basicamente, de um aco 

plamento a um alto grau de paralelismo inter-hemisf€rico de uma 

"bi lateralização generalizada", o que, por sua vez, parece con

trariar um grande corpo de evid~ncias para a exist~ncia de sig-

nificativas assimetrias funcionais inter-hemisf€ricas, apesar 
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das inconsist~ncias nas pesquisas correntes. E nao deixa de ser 

interessante observar que, nio obstante a minimizaçio das dife

renças nas eSRecializações funcionais inter-hemisféricas e as 

reivindicações de que o modelo poderia acomodar as diferenças 

individuais quanto às organizações inter-hemisféricas, Friedman 

e Polson (1981) enfaticamente recomendaram a necessidade de que 

os investigadores da especialização cerebral adotassem a estra

tégia de utilizar populações que exibissem as mais amplas e co~ 

sistentes diferenças de performance entre os hemisférios, como 

homens destros, sem história familiar de canhotos, etc, o que 

parece implicar, por sua vez, urna suposiçio de que esta popula

çio seja homog~nea quanto à utilizaçio de composiçio de recur

sos; e tal, além do mais, nio parece prov~vel. 

De fato, como referiu Hardyck (1977), as diferenças o~ 

se rvadas no canhoto têm s i do freq uen temen te ut i I i z adas para de

monstrar o padrio de funcionamento cerebral supostamente carac

terístico da maioria dos destros, a par de efeitos supostos de 

diferenças na lateralizaçio sobre a capacidade cognitiva, en

quanto as relações das diferenças putativas do canhoto com os 

modelos de assimetria funcional inter-hemisférica nio têm sido 

usualmente delineadas. 

Em suma, a análise da literatura sobre diferenças indi 

viduais na organizaçio cerebral de funções e de suas relações 

com as habilidades cognitivas parece revelar com nitidez a ina

dequaçio dos modelos sobre lateralizaçio cerebral de funções em 

que o cérebro humano é visto como a soma de duas partes repre

sentadas pelos hemisférios cerebrais, quer sejam enfatizadas di 

ferenças ou semelhanças nas especializações inter-hemisféricas 
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ou independência, cooperaçao ou interferência em suas relações, 

assim como a inadequaç~o da tendência consentinea havida de um 

isolamento da pesquisa sobre lateralizaç~o cerebral, em seus vi 

rios aspectos, do referencial mais amplo constituido pelo -cere 

bro em sua integralidade, que parece ter propiciado a crlaçao 

de conceitos independentes e de acomodações psicologizantes que 

podem, sob este referencial mais amplo, revelar-se inadequados. 

Al€m do mais, hi que sublinhar-se a enorme sobreposi-

-çao de desempenho que parece haver entre os grupos ou subgru-

pos discriminados para a comparaç~o de habilidades cognitivas 

com base em padrões putativos de organizações inter-hemisf€ric~ 

diferenciadas nos testes diversificados de habilidades cognitl 

vas a que tem sido submetidos, como entre homens e mulheres ou 

entre destros e canhotos; o que n~o parece ser levado na devida 

conta pela abordagem corrente, que tem-se concentrado na busca 

de diferenças e, naturalmente, tendido a enfatizar as poucas su 

postamente verificadas. 

E h~ que considerar-se a possibilidade de que a origem 

destas poucas diferenças transcenda a dimens~o lateral do siste 

ma nervoso e mesmo o nível neuropsicol6gico de anilise, poden

do estar aqui implicados fatores neurofisiol6gicos, neuroquími

cos ou fatores relativos à experiência individual a comportarem 

determinantes socioculturais. 

Por outro lado, ao nível neuropsicol6gico, hi que cote 

Jar-se a aparente variedade com que se podem revestir os pa-

drões de organizaç~o cerebral de funçBes e a aparente grande s~ 

breposiç~o nos desempenhos cognitivos entre os grupos putativos 
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de diferenças nos padr6es de organizaç~o, o que parece apontar 

para a inexistência de características inerentes únicas nos cé

rebros de cada um dos grupos contrapostos que necessariamente 

limitem as rcalizaç6cs intelectuais dos indivfduos que os com

p6em e também apontar para a necessidade de reavaliação dos 

pressupostos neuropsico16gicos subjacentes i ênfase posta nas 

di fe renças. 

o quadro emergente é, sem dúvida, sobremaneira comple

xo, a requerer, ao que parece, de fato, um novo enfoque. 


