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UM ENFOQUE DE SISTEMA COMPLEXO PARA O PROBLEMA DA 

LATERALIZAÇÃO CEREBRAL DE FUNÇOES E SUA IMPLICAÇÃO PARA AS 

RELAÇOES ENTRE DIFERENÇAS NA LATERALIZAÇÃO CEREBRAL E 

DESEMPENHO COGNITIVO NO ÂMBITO DA NORMALIDADE 

Tendo em vista o teor das dificuldades do paradigma do 

duplo c~rebro e da consent~nea sobre~nfase na dimensão lateral 

do sistema nervoso enquanto conformadores do esquema te6rico b~ 

sico ao qual t~m sido subsumidos as pesquisas e os modelos co~ 

tempor~neos sobre lateralização cerebral de funções,revestidos, 

com frequência, do caráter.de formulações teóricas gerais acer

ca da organização cerebral de funções, sugere-se que a constru 

ção de um enfoque mais profícuo para o problema d~ assimetria 

funcional inter-hemisférica vem a requerer, de fato, em primei

ra inst~ncia, urna "descentração" da dimensão lateral do siste

ma nervoso e urna submissão da organização lateral à urna perspe~ 

tiva mais global concernente à problemática da organização cere 

bral de funções,centkal à neuropsicologia. 

Com isto, ~$pera-se, ao menos, reinvestir o problema 
, 

da lateralização de funções de uma ordem de complexidade bem 

mais substantiva do que a entrevista pela 6ptica do duplo c~re-

bro, a demandar, em conson~ncia, um nível de teorização mais 

apropriado para o nível de complexidade da empresa neuropsicol~ 

glca. 

Há que reconhecer-se as incomensuraveis dificuldades 

com que se têm defrontado os esforços dirigidos para a constru-

çao de teorias integrativas concernentes à neuropsicologia da 

1 , 
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cogniç~o e as persistentes controv~rsias quanto 
, 
as complexas 

questões envolvidas, que arregimentam, inclusi ve , - . ... varl0S nl-

veis de discurso. 

Conquanto se esteja ainda muito distante da construçio 

de urna neuropsicologia te5rica que atenda i complexidade de seu 

objeto, passos importantes neste sentido têm sido dados e par~ 

cem apontar para a conveniência de um enfoque de sistema compl~ 

xo para o problema da lateralizaçio cerebral de funções. 

Sob este enfoque ressaltam, em primeira instincia, os 

requisitos da análise neuropsicológica fundada, nao apenas em 

duplas dissociações laterais, mas em m~ltiplas dissociações e 

associações concernentes às três dimensões do sistema nervoso, 

da utilização de conceitos mais elaborados de localização e de 

função; do incremento de complexidade quanto i natureza conce

bida das leis de conexão entre os domínios cerebral e mental; 

e da mobilização da perspectiva evolutiva em aspectos aparente

mente negligenciados pelo enfoque do duplo c~rebro. E, dadas 

as imbricações entre os níveis teórico e metodol6gico do discur 

so científico, hi que se sublinha~ as dificuldades e limites dos 

m~todos e t~cnicas disponíveis para o estudo das relações entre 

estrutura e função nas ciências neurocomportamentais, exponenci 

almente amplificados no âmbito da neuropsicologia humana. Nunca 

~ demais assinalar que cada m~todo ou t~cnica disponível ~ ine-

rentemente associado com vantagens e desvantagens que, de certo 

modo, definem e lirni tam os modelos da organização cerebral deri 

vados das observações e, sob este prisma. recortam-se as impli

cações desejiveis da anilise multivariada e as dificuldades re-
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presentadas pela integraçio de dados de naturezas tio diversifi 

cadas. 

A an~lise neuropsico16gica fundada em mG1tip1as disso

ciações verificadas a partir de paradigmas que têm a potencia1~ 

dade de explicitar diferenciações intra-hemisféricas, a par de 

inter-hemisféricas, parece propiciar concepçoes que sublinham, 

ao invés de dois, uma multiplicidade de subsistemas funcionais 

cerebrais, cujas propriedades, inclusive enquanto subsistemas, 

parecem diversificadas e bastante difíceis de precisar. 

De fato, na abordagem neuropsico16gica em que o princi 

pio da dupla dissociaçio de Teuber (1955), cuja lógica Shallice 

(1979) considerou an~loga a das interações cruzadas na anilise 

da variincia, vem a ser utilizado fundamentalmente para susten-

tal' o isolamento de componentes do complexo mental, apresenta-se 

, - . de modo particularmente agudo o problema relativo a proprla na-

tureza destes componentes enquanto tais, remetido na atualidade 

principalmente para o referencial constituido por Fodor (1983), 

em que a essência dos dois mais tradicionais sistemas concei-

tuais da neuropsicologia, representados pelas abordagens de 

Ga11 / Lichteim e de Flourens / Lashley, aparecem associados, 

respectivamente, aos sistemas de input e ao sistema central fo 

dorianos (Shallice, 1985). 

Por um lado, assinala-se que módulos de domínio especi 

fico podem ser seletivamente afetados pela 1es~0 cerebral. Cons 

tituiriam evid~ncia neste sentido as verificações de dissocia-

ções tais como: as afasias severas que podem ser encontradas em 

pacientes com inteligência nio verbal, habilidades visuoespa-
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ciais e funç6es de mem6ria e de aprendizagem nio verbais bem 

preservadas; as severas agnosias visuais que podem ocorrer em 

pacientes sem deterioraçio intelectual ou perda sensorial geral 

e que podem realizar, inclusive, excelentes cópias de desenhos 

geom~tricos complexos ou croquis a mio livre de cena em frente 

a eles; os severos comprometimentos da habilidade espacial e 

topologia que podem ser observados em casos com as habilidades 

da linguagem, a inteligência verbal e a percepçio de figuras pr~ 

servadas; os distúrbios isolados de expressio e de percepçio mu 

sicais já encontrados em pacientes sem alterações afásicas; os 

distúrbios de habilidades aritm~ticas em casos onde a memória 

a curto prazo e as funções da linguagem são normais, etc (Mar

shall, 1985b). 

Por outro lado, aponta-se a dificuldade de encontrar 

exemplos totalmente convincentes de faculdades horizontais na 

literatura neuropsicológica. Segundo Gross (1985: 18), nio have 

ria evidência adequada para a alteraçio seletiva e isolada por 

lesão cerebral (por droga ou estimulação el~trica) de "um único 

atributo ou faculdade horizontal corno memória, atençio, percep-

ção ou vontade". Tomando a memória como exemplo, Marshall 

(1985b) argurrenta que sequer a síndrome amnésica pode ser vista corno 

um distúrbio "através do quadro" da aprendizagem e memória, ten 

do em vista que a amnésia retrógada nio destrói a linguagem e a 

habilidade motora e que a amnésia anterógrada pode poupar a 

aprendizagem percepto-motora, a leitura em espelho e tarefas cogni

ti vas de "p rocedimen to" como o p rob lema da Torre de Hanoy. E, 

embora reconhecendo os diferentes fenômenos referidos sob o ter 

mo atençio, considera Marshall que os modelos neuropsicológicos 
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correntes de atenç~o dirigida tamb~m nao seriam horizontais na 

medida em que lidam com a modulaç~o da atenç~o no espaço extra

pessoal, conquanto a proposiç~o de N. Geschwind de que os esta

dos confusionais poderiam ser vistos como distúrbios globais da 

atenç~o (mas que podem ser causados por infartos focais no he

misfério di rei to) . 

N~o obstante, Wood (1978, 1980) mostrou, nos estudos 

de simulaç~o que realizou, a possibilidade de ocorrência, sob cer 

tas circunstincias, de efeitos de lesio em um sistema equipote~ 

cial que seriam usualmente interpretados como evidência para a 

dupla dissociaçio. Segundo Shallice (1985), não existiriam, por 

outro lado, evidências de que duas lesões alternativas em um 

sistema basicamente equipotencial como o examinado por Wood Po! 

sam produzir as amplas diferenças de recursos do tipo que fre

quen temen te o co rrem na li te ra tura neurops i cológi ca. 

Em todo caso, na medida em que o sistema analisado por 

Wood, baseado em uma arquitetura distribuida, pode ser visto co 

mo o oposto de um contínuo cuja outra extremidade seria repre

sentada pelo módulo fodoriano, expressa-se a possibilidade, co

mo chamou a atençio Shallice, de que sistemas com característi 

cas intermediárias diversas possam produzir amplas dissocia

ções comportamentais quando lesionados os substratos. Neste 

contexto, vários candidatos em potencial e exemplos são aprese~ 

tados de subsistemas que violam uma, várias ou mesmo praticame~ 

to todas as propriedades identificadoras do módulo fodoriano 

(Marshall, 19S5b; Shallice, 1985; Schwartz e Schwartz, 1984; 

Putnan. 1985; Sternberg. 1985. etc), reduzindo-se o imbito re

coberto pelos seus processos centrais. Considerou Shallice (1985), 
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a1~m do mais, que nada poderia ser inferido sobre a estrutura 

de processos "centrais" a partir da falha de observação de de

composições específicas. Contrapõe ela aqui a exist~ncia de 

programas de planejamento altamente modulados e a inexistência 

de um isolamento neuropsico16gico convicente de parte de um 

sistema de planejamento (que ela, corno Luria associa 
~ 

as re-

giões anteriores do lobo frontal), o que veio a ser por Shalli

ce atribuido à dificuldade de especificação abstrata do tipo de 

d~ficit resultante do comprometimento de um componente putativo 

de tais programas e às dificuldades metodo16gico-inferenciais 

que ainda poderiam interpor-se i demonstração de sua realiza-

çao empírica em um paciente. 

Como se pode observar, conforma-se este tipo de discus 
- ~ 

sao a aparente redescoberta pela psicologia cognitiva contempo-

rânea, ocorrida como urna esp~cie de post hoc, da tradição neuro 

psico16gica representada pela abordagem de Gall/Lichteim, nela 

identificando o desenvolvimento de id€ias similares. 

~ 

Por um lado, ve-se a "organologia" e a "embriologia"de 

J.F. Gall revivificadas no contexto da abordagem atual da'modu

laridade. Apontam-se as similaridades da ess~ncia de seus pon-

tos de vista com perspectivas atuais na fisiologia, corno por 

exemplo a de Purves e Lichtman (1980), e na psicologia, como a 

de Chomsky (1980) e explicita-se, particularmente com Fodor 

(1983), que a estrutura dos 6rgãos mentais de Gall -- por Fodor 

configurados corno "faculdades verticais" -- é profundamente di

ferente das tradicionais faculdades da mente de cunho aristoté-

lico, consignando-se à elaboração do sistema conceitual de Gall 

a versão fodoriana do m6dulo, com um significativo número de au 
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tores explicitando a opiniüo de que Call estaria na direção cer 

ta no que concerne à divisão do complexo cognitivo, embora as 

inadequações, os exageros e as poucas idéias concernentes à es-

trutura interna das faculdades postuladas, sendo destacados den-

tre os talentos, habilidades, propensões ou capacidades que con

formaram as muitas faculdades propostas pelos frenologistas, os 

poderes primirios, sugeridos por Call, representados pelas fa

culdades da linguagem, do número, do lugar e espaço, da forma 

e da música, corno por exemplo o fizeram recentemente Chomsky 

(Beckwith e Rispoli, 1986), Gardner (Weinreich-Haste, 1985) , 

Narshal1 (198Sb) e Shal1ice (195) . 

. Por outro lado, remonta-se, corno já referido, a abord~ 

gem do processamento da informação à tradição que se desenvol-

veu na esteira de P. Broca com um background de organologia e 

associacionismo e que conformou urna abordagem bisica da neuro-

psicologia: o isolamento dos déficits, suas análises e seus re-

agrupamentos em síndromes de acordo com localizações particula-

res. Nas palavras de Moscovitch: 

liA abondage.m do pnoc..e . .6.6ame.nto da in60nmação ã 6unção 
c..ene.bnal não ê nova. Não .6e.nia uma gnande. di.6tonção da 
ve.ndade dize.n que 0.6 diagnama.6 6unc..iona..t.6 da c..ôntexque 
apanec..enam ao 6inal do .6êc..ulo XIX e. inlc..io do .6êc..ulo 
XX apne.6e.ntam ma..t.6 do que. uma .6e.me.lhança .6upen6ic..ial 
c..om 0.6 diagnama.6 de. 6luxo que. e..6tão ainda em voga e.m 
muito.6 c..Znc..ulo.6 na p.6ic..ologia c..ognitiva. Admitidame.nte., 
algun.6 do.6 pJtime.ino.6 li 10c..alizadone..6" ou "6aze.done..6 de. 
diagnama" tinham, pe.lo.6 no.6.6O.6 panâme.tno.6, vi.6õe..6 não 
.606i.6tic..ada.6 da p.6ic..ologia e uma noção .6~mpli.6ta do.6 
pnoblema.6 6ilo.6ô6ic..o.6 e 6i.6iolôgic..o.6 a ne.6peito da lo
c..alização de 6unção no .6i.6tema nenvo.6O ... Entnetanto, 
.6e. ignonanmo.6 0.6 de.talhe.6 de .6upe.n61c..ie e. a te.nm~nolo
gia daquele.6 pnimeino.6 modelo.6 6unc..iona..t.6 - anatomic..o.6 
e atendenmo.6, em lugan di.6.6o, ã.6 a.6.6unçãe.6 gena..t.6 c..on
c..ennente.6 ã onganização do.6 pnoc..e.6.6O.6 c..ognitivo.6 que 
e..6tão a e.le..6 .6ubjac..e.nte..6, notane.mo.6 um panente.6c..o com 
a mode.nna teonia do pnoc..e..6.6amento da in60nmação. 0.6 an 
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tigo~ n~u~ologi~t~ vi~am a Qogn~çao Qomo o p~oduto de 
inte~açoe~ ent~e ~ub~i~tema~ 6unQionalmente e e~t~utu
~almente ~epa~ãvei~ Quj~ ope~açõe~, pa~a QoloQa~ no~ 
~e~mo~ atuai~, t~an~6o~mam, deQodi6iQam, Qla~~i6iQam , 
~~te~p~etam, a~mazenam, ~eQupe~am e p~oduzem in6o~ma 
çao. O objetivo de ~ua~ emp~e~a~ e~a 6~aQiona~ o Qom~ 
po~tamento Qognitivo no~ ~ub~i~tema~ ap~op~iado~, de~ 
Q~eve~ ~eu~ modo~ de ope~ação, e dete~mina~ a natu~eza 
de ~ ua~ .inte~açõ e~ . E~ ta~ a~.6 unçõ e.6 e p~o g~ama de pe.6 
qu.i.6a ap!iQam-.6e .igualmente bem ao.6 p~oponente.6 da a~ 
bo~dagem do p~oQe.6.6amento da .in6o~mação i Qognição." 
(Mo.6Qov.itQh, 1979: 379,3801. 

De fato, a análise neuropsicológica fundada em múlti~ 

pIas dissociações parece apontar para uma conformação de múlti-

pIos sistemas funcionais, variados em suas características, in-

clusive enquanto sistemas, passíveis de decomposição em partes 

que podem, por sua vez, configurar-se como subsistemas e que p~ 

deriam requerer, como sugeriu Lashley, diferentes maquinárias 

de processamento e ainda diferenciadas formas de interação. 

Mas há que se assinalar as substantivas dificuldades 

aos níveis teórico e metodológico quando a pretensão é o isola 

mento de módulos cognitivos neuropsicologicamente. Pretensão es 

ta que se articula com a assunção explícita ou implicitamente 

feita pela maioria dos neuropsicólogos contemporineos, do mesmo 

modo que pelos conexionistas do século XIX, de que as síndromes 

dissociadas seriam capazes de expressar fracionamentos ao longo 

de limites ou divisões naturais do sistema normal de processa-

mento e, em decorrência, com a consignação ã neuropsicologia de 

um lugar privilegiado, a par da psicologia do desenvolvimento e 

da psicologia cognitiva experimental vinculada ao estudo da po

pulação adulta normal, para a "atual elaboração de construções 

teóricas concernentes ã estrutura e ao funcionamento de proces-

sos mentais elaborados" (Seron, 1982: 155). 
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Dificuldades metodológico-inferenciais tais como o ca

rater seletivo da semiologia, o problema das diferenças indivi

duais e suas repercussões na organização cerebral, os fenômenos 

da restauração cerebral pós-Iesional e a sensibilidade diferen

ciada dos testes neuropsicológicos ji apontam para um caminho 

bem mais longo a ser percorrido entre o déficit e a função e vi 

ce-versa, a requerer uma estrutura de inferências bem mais com-

plicada, do que o privilegiado pelos fazedores de diagrama do 

século XIX e muitos de seus modernos descendentes. 

Como viu-se, se bem a degradação de um sistema modular 

possa resul tar em síndromes dissociadas ou "puras", como L. LicQ 

teim designou, no século passado, o que se lhe afigurava como 

padrões específicos de alterações, a existência de síndromes p~ 

ras nao garante que o sistema cognitivo seja modular. Por outro 

lado, a falha em observar decomposições específicas também nao 

garante que o sistema não seja modular. Nio hi mesmo qualquer 

garantia de que sintomas e sinais que se agrupam subsequentemeg 

te à lesio focal sejam diagnósticos de mecanismos unificados.De 

fato, conforme já se encontra na crítica feita por F.E. Beneke, 

há mais de um século, aos poderes mentais inventados pelos fre

nologistas que lhe pareciam estranhos, a postulaçio de uma fa

culdade discreta justifica-se apenas na extensio em que princi 

pios operantes de modo intrínseco à faculdade sejam distintos 

daqueles operantes em algum outro domínio hipotetizado (Mar-

shall, 1982). Seguindo esta linha, acrescenta Marshall: 

"Se. a te.oltia (Vle.ultopl.>ic.olôgic.a) há. que. apJte..6e.Vltalt pltO
glte..6.60, de.ve.mo.6 pe.lo me.VlO.6 iVl.6il.>tiJt e.m que. a.6 6UVlÇÕe..6 
pO.6tulada.6 VlO.6 mode.lol.> p.6ic.olôgic.o.6 ac.omode.m-.6e. jUVlta.6 
nOltmalme.Vlte. c.omo paJtte. de. um .6i.6te.ma c.omputac.ioVlal que. 
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pode demon~t~avelmente de~empenha~ o que ~ pa~a ele ~e 
iVÚldic.ad~ (F~i~~ e Ma~~ha{{, 1979; A~bib e Caplan-; 
1979). Nao e~ta c.la~o que e~te c.on~t~angimento ~eja 
atendido pelo~ 6azedo~e~ de diag~ama do ~~c.ulo XIX, a~ 
~im c.omo po~ ~ eu~ mode~no~ de~ c.endente~." (Ma~~hall-; 
1982: 13). 

De todo modo, remonta-Se este problema a toda a gama 

de dificuldades e às extensas controvérsias que têm caracteriza 

do as tentativas de fracionamento do comportamento cognitivo 

nos subsistemas mais apropriados para a empresa em curso e de 

descrição de seus modos de operação, para não falar da natureza 

das interações entre os subsistemas discriminados e da restriti 

vidade de uma abordagem fundada estritamente na decomposição a

nalítica; o que, por sua vez, aponta para o que pode ser consi 

derado como uma justificada crença na perspectiva sistêmica a 

questão da determinação da mais adequada teoria de sistemas. 

Além do mais, a considerar-se as divergências teóricas 

existentes, as diversas abordagens utilizadas na interpretação 

das síndromes e as diferentes utilizações do termo função, nao 

se revela fácil a discriminação de quando se trata de uma de com 

- .. 
unidades funcionais de quando está posiçao inequlvoca em e se 

frente ao problema da complementariedade. E , como assinalou 

Glassman (1978), funções, qualquer que seja o modo como são de-

finidas, têm muitos aspectos passíveis de serem comprometidos e 

produzirem efeitos surpreendentemente grandes ou pequenos. 

Mas, o nível psicológico é apenas um dos dois níveis 

definidos de representação que têm sido caracteristicamente po~ 

tulados pelas teorias neuropsicológicas. 

Constituindo-se a neuropsicologia como a mais molardas 
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abordagens científicas sobre as relações entre o comportamento 

e o sistema nervoso humanos e seu desenvolvimento enquanto na 

dependência da integração de seus objeto de estudo, métodos e 

técnicas de pesquisa e sistemas conceituais b~sicos,explicitam

se no seu ~mbito, de imediato e de modo sobremaneira contunden

te, as dificuldades compreendidas pela precariedade dos conheci 

mentos disponíveis acerca dos pr6prios caracteres,não apenas da 

mente mas, também, do cérebro e, ipso facto, mais ainda quanto 

à natureza das relações entre os dois domínios com importantes 

implicações da esfera da filosofia. 

o nível neuropsico16gico de discurso tem-se recortado 

e fundamentado principalmente com base nos fatos de que compro

metimentos de regiões diferentes do sistema nervoso com frequê~ 

cia afetam diferencialmente os processos psíquicos e de que as

pectos substantivos da expressão funcional do sistema nervoso 

são descritos e submetidos à teorização pela psicologia. E como 

se tem verificado no longo percurso hist6rico dos domínios mais 

estreitamente implicados, as formas preferidas de interpretação 

constantemente mudam no que concerne às teorias psico16gicas, ~ 

natômicas e fisio16gicas; e quanto elas mudam também se altera 

a natureza concebida das leis de conexão entre os domínios cere 

bral e mental. 

Ao nível da "anatomia interpretada", para utilizar a 

configuração dada por Marshall (1982) ao segundo nível definido 

de representação característicamente postulado pelas teorias 

neuropsico16gicas, é remetida, em primeira inst~ncia, a tradi

cional questão da localização cerebral de funções que deixa de 

parecer uma questão trivial quando se atende para a crença bas-
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LlJlte gcncr~lli::lda de que a descoberta da localização cerebral 

de uma função pode constituir-se em um primeiro passo no cami

nho da descoberta de outros fen~menos que possam estar com ela 

relacionados, tais como outros processos comportamentais e pr~ 

priedades fisio16gicas e anat~micas. Sobretudo, a noção de loca 

lização de função, não obstante a amplitude de significado e a 

ambig~idade com que se tem revestido no contexto das neuroci~n-

cias, tem constituido, em suas várias formas, a base paradigmi 

tica para a maior parte dos estudos bioquÍmicos, eletrofisio16-

gicos e de lesão do sistema nervoso central dos mamíferos (Lau-

rence e Stein, 1978). 

Na análise neuropsicológica realizada sobre a questão 

da localização de funções disse Marshall: 

"Se. há. que. Jte.l1ul1c..iaJt--6e. ao e.-6 piJtLtuaii-6 mo , a-6 ÓUl1çõe.-6 
c..ogl1itiva.-6 de.ve.m e.-6taJt de. aigum modo Jte.pJte.-6e.l1tada.-6 em 
um ,óub,ótJtato mate./tiai. A ioc..aiizaçã.o pe.1l. .6e. l1ão ,óe./tia 
ne.,óte. c.a,óo uma que.,ótão, ape.l1a-6 a l1atue.Jtza da ioc.aiiza
ç ã o." I M aJt-6 h ai i , 1 9 8 5 b : 1 8 ) • 

De acordo ainda com Marshall, C. Bastian teria pos-

to, em 1880, a questão em termos que são ainda correntes. Es-

creveu Bastian: 

"Se., 110 e.ve.l1to da. "loc.alizaçã.o" ,óeJt uma Jte.a.lidade., aI.> 
váJtia,ó ope.Jta~õe.1.> me.l1tai,ó ou óac..uidade.,ó -6ã.o de.pe.l1de.l1-
te.-6: la) de. aJte.a-6 -6e.paJtada.-6 da -6ub-6tâl1c..ia c.e.Jte.bJtai, ou 
Ibl óe. a ioc..alizaçã.o é aque.ia c..aJtac..te.Jtizada pOJt me.Jta 
diótil1tividade. de. c..éiuiaó e. óibJta-6 que., 110 e.l1tal1to, a
té ol1de. a pOóição é c.ol1óide.Jtada pode.m -6 e.Jt me.ó c...iada.-6 c.om 
o utJta.-6 te.l1do di fi e.Jte.l1te.,ó fi UI1ÇÕ e.-6 . T e.mO-6, de. 6 ato, que. 
110-6 have.Jt c..om áJte.aó topogJta6ic..ame.l1te. -6e.paJtada-6 do te.c..~ 
do c.e.Jte.bJtai ou me.Jtame.l1te. c..om me.c..al1iómoó de. diótil1ta-6 c.e. 
iuia.-6 e. 6ibJta.-6 e.xióte.l1te.1.> e.m um modo mai,ó ou me.l1o,ó di-:-
6uóo e. mutuame.l1te. me.,óc..iada-6?" IApud MaJt,óhaii, 1985b: 
1 8) • . 



232. 

Ao nível das inte r pretaç6es neuropsicol6gicas das cor

relaç6es anatomoclínicas, a dupla dissociaç~o de funç~o (Teu

ber, 1955), tem sido usualmente considerada como evidência para 

a existência de localizaç6es topográficas em areas separáveis 

de funç6es mentais superiores. 

Não obstante a advertência feita por H. Jackson de que 

les6es mas n~o funç6es, seriam localizáveis, as observaç6es de 

relaç6es sistemáticas entre les6es nas mesmas localizaç6es com 

padr6es de d~ficits considerados como do mesmo teor, pelo menos 

a grosso modo, têm encorajado muitos a tirarem conclus6es sobre 

o modo como o c~rebro funciona; o que tem sido ainda considera

do como parecendo ter recebido suporte adicional de investiga

ç6es modernas que tem combinado experimentos de les~o com t~cni 

cas histoquímicas e fisio16gicas (Kertesz, 1983). 

Para muitos neuropsic6logos modernos, como para Gall, 

de fato, a independência computacional ~ suposta tornada mais 

fácil pela separabilidade de processos físicos no c~rebro, sen-

do esperado que les6es apropriadamente alocadas seletivamente 

venham a perturbar o desempenho de qualquer tarefa que faça um 

uso consistente do subsistema afetado enquanto deixando intacto 

o desempenho de outras tarefas. Nesta linha, aliás, tem-se ex

plicitado uma considerável fragmentação semiol6gica tendo em 

vista que as dissociaç6es predizíveis na medida de suficiente 

independência entre as operaç6es putativas são teoricamente mui 

to numerosas. 

De acordo com Lashley, como referido anteriormente, a 

localização separada de funç6es ocorreria na medida da existêp-
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cia de diversos tipos de mecanismos neurais integrativos que 

-nao poderiam funcionar no mesmo campo neural sem interfer~ncia; 

o que tem sido considerado como um dos mais poderosos argumen

tos para a localização topográfica de funções em áreas separa

das, embora se contraponha à interpretação mentalista do princi 

pio da localização cerebral, ainda tão corrente na neuropsicol~ 

gia. De fato, tem-se verificado, e nao apenas no contexto da 

lateralização de funções, que quando tentativas de localizações 

de funções mais específicas são feitas muito do que os autores 

dizem é expresso em termos cognitivos e é relevante a este ní-

vel. 

No caso de estar Lashley na direção certa, aponta-se 

o problema fundamental da descoberta das funções bio16gicas que 

seriam permitidas ou facilitadas pela localização topol6gica e 

que não poderiam ser levadas a efeito se as células fossem uni-

formemente distribuidas através do sistema. Na síntese que re~ 

lizou, em 1937, de muitas de suas investigações, concluiu Lash-

ley: 

" Há e.vidê.nc.ia.6 o ba.6tante. palta indic.alt que. a di.6-
tltibuição e..6pac.ial de. e.xc.itaçõe..6 e.m um c.e.ntlto ne.ltvo.6O 
pode. 60ltmalt a ba.6e. de. váltio.6 tipo.6 de. inte.gltação, tai.6 
c.omo a Ite.gulação da inte.n.6idade. da de..6c.altga, o e..6tabe.
le.c.ime.nto de. c.ampo.6 de. 60ltça de.te.ltminando a oltie.ntação 
e..6pac.ial e. o c.ontltole. do te.mpo .6e.ltiado de. atividade..C~ 
da uma de..6.6a.6 6unçõe..6 implic.a um di6e.lte.nte. me.c.ani.6mo 
de. oltganização e., c.on.6e.que.nte.me.nte., uma .6e.paltação e..6p~ 
c.ial de. c.ampo.6 1'10.6 quai.6 0.6 di6e.lte.nte..6 pltoc.e..6.60.6 ope.
Itam. Vado.6 c.IZnic.o.6 e. e.xpe.ltime.ntai.6 indic.am que. a di~ 
.62c.iação de. 6unçõe..6 1te..6u{ta~te. da.6 1e..6õe..6 c.e.~e.blt~i.6 e..6 
ta e.m haltmonia c.om a a.6.6unçao de. que. a loc.al~zaçao c.e.
Ite.bltal ~ de.te.ltminada pe.{a .6e.paltação de..6.6e..6 me.c.ani.6mo.6 
inc.ompatZve.i.6" (Apud H~c.ae.n e. Albe.ltt, 1978: 407l. 
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llá que se observar que Lashley, por esta altura, nota 

ra em suas pesquisas experimentais, que defeitos funcionais si

milares podiam resultar de lesões focais em diferentes partes 

do cérebro e que defeitos funcionais comportamentalmente dif~ 

rentes podiam resultar de lesões em um Gnico campo cortical. 

De todo modo, com base nas observações anatomoclíni

cas interpretadas i luz do princípio da dupla dissociaçio tem 

sido apontada a existência de arquiteturas relativamente fixas 

em termos topogr~[icos associadas a m6dulos cognitivos, ainda 

que, para muitos autores, elas se configurem como estendidas a

través de diferentes áreas corticais e subcorticais, do que o 

exemplo tradicional é a representaçio da linguagem, recobrindo 

diversas áreas corticais e subcorticais do hemisfério esquerdo, 

podendo emergir no hemisfério direito após lesões extensas e 

precoces daquele hemisfério, ao menos no que concerne ã maio-

ria das pessoas. De acordo com Marshall (1985b), o envolvimen-

to de uma variedade de locais seria esperado na medida em que 

uma variedade de interníveis de representaçio devem ser comput~ 

dos. Considerou, ainda, Marshall, que as proposições de Lash-

ley, acima referidas, seriam sugestivas de que Gall poderia es

tar correto na alegaçio que fez de que as faculdades verticais 

não seriam totalmente isoladas, mas que incorreriam em famílias 

de capacidades relacionadas, as quais ele tipicamente colocava 

umas próximas às outras no cérebro~ 

Para autores diversos, a conformação de arquiteturasr~ 

lativamente fixas, em termos topográficos, recobrindo amplas 
~ 

a-

reas estaria em linha com a perspectiva localizacionista, ainda 

que não de um ponto de vista atomístico e a requerer a introdu 
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çao de noçoes mais complexas, tais como a de sistema funcional 

complexo (Luria. 1966), a de localização protuberante (Glassman, 

1978) ou a de gradiente de campos funcionais (Hécaen e Albert, 

1978), n~o obstante a revivesc~ncia, com grande efeito, do mode 

10 associacionista dos fazedores de diagrama do século XIX, com 

sua arquitetura de centros computacionais interligados por lon

gas fibras, feita, principalmente, por Geschwind (1965) e refor 

çada pelos estudos experimentais e quase experimentais de Spe~ 

ry e colaboradores com o cérebro dividido. 

De fato, os antilocalizacionistas t~m, desde o início, 

apontado as numerosas dificuldades com que se encontram a pers

pectiva localizacionista estreita e o conceito de centros de 

função, embora para a grande maioria dos neuropsic6logos moder

nos as críticas dos antilocalizacionistas seja vista como tendo 

servido para refinar a posição localizacionista, não para deslo

cá-la. 

De fato, e não obstante as divergências teóricas exis

tentes, este refinamento tem sido visto pela perspectiva atual

mente dominante na abordagem neuropsicol6gica do processamento 

da informação ã função cerebral, predominantemente no sentido da 

análise psicológica mais elaborada, que vem a compreender uma de 

composição das funções cognitivas em componentes distintos cada 

vez menores. As funções complexas sao vistas como mediadas por 

um sistema funcional em que cada um dos componentes tem uma ope

ração específica a realizar a qual contribui para aquela função 

e cada um dos quais presumido pela maioria como podendo ser loc~ 

lizado em uma porção específica do cérebro. ~ assumido, então, 

que funções localizadas consistem de componentes básicos de pro-
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cessamento que t~m um status independente na teoria cognitiva. 

O curso seguido por este refinamento é suposto como havendo pa~ 

sado pelo modelo de processo hierárquico de Luria (1966, 1973), 

sendo dele enfatizado que as tarefas cognitivas sio apresenta

das como realizadas por vários componentes remetidos a regiões 

cerebrais particulares, agindo em paralelo e de modo sequencial. 

Sob este enfoque não haveria, por conseguinte, uma linha divis§ 

ria bem definida entre Luria e os localizacionistas clássicos 

(Arbib e Caplan, 1979 e comentaristas subsequentes ao artigo d~ 

les), por um lado, e entre ele e os localizacionistas atuais 

que remetem seus módulos cognitivos a uma porçio específica do 

cérebro, apresentando-se, em conson~ncia, como um objetivo da 

pesquisa neuropsicológica contempor~ea para muitos o mapeame~ 

to neuroanatômico dos componentes individuais do processamento 

(Caramazza e Martin, 1983). 

No contexto contemporaneo, holistas como H.Jackson; H. 

Head e K. Goldstein nio in frequentemente sio vistos como haven

do evitado a questio central de realmente localizar e descrever 

as estruturas biológicas requisitadas e os processos presumidos 

como mediadores da funçio mental (Arbib e Caplan, 1979; Hécaen 

e Albert, 1978). 

Por um lado, e apesar das divergências de opiniio so

bre a adequação das hipóteses psicológicas e anatômicas dos fa-

zedores de diagrama, é inquestionável que os modelos das a[a-

sias, apraxias e agnosias por eles desenvolvidos, motivados, em 

parte, para a conformaçio de uma taxonomia das síndromes neuro

lógicas que tivesse um significado prático de localizaçio cere

bral, resistiram até surpreendentemente bem, como pode ser ates 
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tado pela sobreviv~ncia at€ os dias atuais na literatura neuro-

16gica, não apenas da classificação das afasias proposta por L. 

Lichtheim com base em sua representação diagramitica, como tam

bém de outras classificações realizadas sob esta orientação. De 

fato, frequentemente é enfatizada na literatura neuropsicológi

ca como uma das principais características da história da neuro 

psicologia humana a descoberta de uma ampla variedade de défi

cits altamente seletivos que teve nos fazedores de diagrama do 

século XIX sua fonte inicial mais importante. 

Mas, ainda que pareça haver, de fato, uma significati

va correlação estatística entre a forma qualitativa do distúr

bio cognitivo e o locus da lesão quando são utilizadas medidas 

grosseiras ou apressadas da extensão do dano cerebral e defini

ções pouco precisas de síndromes funcionais, a um nível mais 

fino de anilise o que se encontra, para utilizar a expressão de 

Marshall (1985b: 19), sao "todas as formas de anomalias, con

tra-exemplos e mistérios cabais", com frequ~ncia sobrepassados 

como exemplo de diferenças individuais. E a correlação anatomo

clínica, com suas inerentes dificuldades, apenas coloca a ques

tão. 

Ji os primeiros críticos dos fazedores de diagrama, cQ 

mo H. Jackson e S. Freud, enquanto reconhecendo o valor médico 

da localização de sintomas, assinalavam que a hipótese do mape~ 

mento direto frequentemente levava a uma confusão de sintomas 

com funções. De fato, a correspond~ncia direta que era demanda

da pelo modelo de C. Wernicke entre os termos dos aspectos psi

c016gico e anatômico da teoria, que se refletiu em uma localiza 

ção pontuada de funções em centros e tratos, se contrapos nao 
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apenas que as unidades funcionais da an~lise clínica cl~ssica 

não seriam apropriadas para o desenvolvimento de modelos expla

nat6rios de processamento da informaçio (Caplan, 1981), a serem 

fundamentados por teorias psico16gicas abstratas,mas tamb~m que 

a cadeia representada pelo requisito da correspondência direta 

entre os dois termos psico16gico e anatômico deveria ser rompi

da (Marshall, 1982) e, ainda, que as propriedades de sistemas 

complexos nio podem ser compreendidas pela simples extrapola

ção das propriedades de seus componentes elementares (Marr e 

Poggio, 1977), o que, por sua vez, remete, outrossim, a certo 

tipo de dificuldade que se apresenta para a empresa do process~ 

mento de informaçio concernente ao aspecto integrativo de comp~ 

nentes discretos. Se a pretensão é ir além das aquisições dos 

fazedores de diagrama, h~ que se responder ao refraseamento fei 

to por K. Goldstein, em 1946, da tradicional questão posta na 

neuropsicologia, como bem exprimiu Marshall (1982). Disse Golds 

tein: 

"A que..6.tã.o da. JLe.ia.ç.ã.o e.rt.tJLe. o c.ompie.xo de. .6il1.toma..6 e. 
uma. ie..6ã.o c.om ioc.a.iiza.ç.ã.o de.üirtida. rtova.me.rt.te. .tOJLrta.-.6e. 
um pJLobie.ma., rtã.o ma.i.6, e.rt.tJLe..ta.rt.to, rta. 6oJLma.: onde. e..6ta. 
uma. ÜUrtç.ã.o de.6irtida. ou um .6irttoma. ioc.a.iiza.do? ma.6: c.o
mo pode. uma. ie..6ã.o de.üirtida. modiüic.a.JL a. 6urtç.ã.o do c.éJLe.
bJLO de. modo ta.i que. dê. iuga.JL a. um .6irttoma. de.6irtido?" 
(Apud Ma.JL.6ha.ii, 1982: 13). 

Lashley, outrossim, em sua contraposiçio ã interpret~ 

çao mentalista do princípio da localização cerebral de funções, 

conquanto tenha provido argumentos para a existência de funções 

alocadas em ~reas separadas no c~rebro, sugeriu um modelo que 

se confrontava com a noção de que o c~rebro seria como um mosai 

co de centros claramente delimitados, cada um dos quais respo~ 
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siível por ullla funçZlO psicológica precisa. Segundo lIécaen e AI 

bert (1978), emergeriam do modelo proposto por Lashley pelo me

nos dois princípios neuropsicológicos básicos. O primeiro diria 

respeito à possibilidade de haver, subjacente à constelação de 

distGrbios comportamentais resultantes de uma Gnica lesão focal 

o déficit de um Gnico mecanismo neural que responderia pelos vá 

rios defeitos comportamentais. O segundo, ~ possibilidade de 

acreditar-se estar lidando com um ~nico defeito comportamental 

com uma ~nica causa subjacente, quando seria possível fracionar 

o desempenho anormal em elementos separados, cada um dos quais 

relacionado a diferentes localizações de lesões. Para Hécaen e 

Albert esta configuraçio apontaria para um sistema compreenden

do relativamente amplas regiões cerebrais, cada uma das quais 

possuindo diversas potencialidades funcionais, ainda que possa 

haver predominância de uma "habilidade comportamental" particu

lar, que no cérebro funcionante normal seriam combinadas para 

prover as bases para uma dada "habilidade comportamental". 

Sob este enfoque, ganha realce a controvérsia existen

te quanto ao privilegiamento da abordagem sindrômica para aque~ 

tão da localização funcional em contraposiçio ao privilegiamen-. 

to do exame analítico de comportamentos isolados. Segundo Ker

tesz (1983), fenômenos psicológicos puros seriam difíceis de en 

contrar ou de testar e ainda mais difíceis de localizar e seria 

frequentemente impossível traçar a linha divisória entre uma 

funçio pura e uma síndrome de funções relacionadas. 

De todo modo, há que lembrar que nos estudos de simula 

ção realizados por Wood (1978,1980) explorando a linha da equi

potencialidade sugerida por Lashley, verificou-se, como já refe 
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rido, que duplas Jissociaç~es podem, sob certas circunst~ncias, 

ser encontradas ap6s lesio de um sistema neuronal cuja funçio € 

distribuida através de todos os seus elementos neuronais; a exa 

ta [ormà do d€[icit dependendo do numero e localizaçio dos ele

mentos danificados. 

Embora o substrato neural absolutamente homogêneo que 

se encontra na simulação de Wood não seja compatível com as con 

cepções correntes sobre a estrutura do sistema nervoso central, 

a observaçio de que algumas arquiteturas distribuidas podem le

var a dupla dissociação comportamental de funções quando lesio

nadas sugerem. ao contrário do que tem sido frequentemente su

posto e não obstante as ambigUidades existentes na interpreta

ção dos compartimentos e setas utilizados nos diagramas cognit! 

vos, nio serem tão fortes os constrangimentos imrostos pela du

pla dissociação ao modo como os compartimentos funcionais devem 

ser representados no cérebro e ao modo como eles devem ser in

terconectados. 

Por outro lado, como chamou a atençio Marshall (1979), 

estas observações de Wood seriam tamb€m sugestivas de que pode

ria não ser verdadeira a conclusão de que seria altamente imprQ 

v~vel que lesões cerebrais possam dar lugar a constelações de 

comportamentos com alguma coer~ncia interna em termos de repre

sentações e algorítmos necess~rios para caracterizar o funcion~ 

mento normal, com base no argumento de que lesões naturais, me! 

mo "pequenas", são capazes de destruir um grande numero de célu 

las e de perturbar a formação de padrões neuronais em amplas 

áreas, tendo em vista a densa interconexão cerebral. 
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Segundo, ainda, Marshall (1979), estes estudos de Wood 

seriam também indicativos de que a compreensão das formas de re 

presentação das funções cognitivas no cérebro dependeria,outro~ 

sim, da condução de estudos intensivos sobre o processo de recu 

peraçao que facultassem modelos consistentes ao nível do net

work, os quais poderiam auxiliar a visão do modo corno altera

ções qllalitativas no comportamento podem se seguir a altcraç6es 

quantitativas no hardware neuronal. Os tradicionais fazedores 

de diagrama sendo vistos como não havendo lançado muita luz so-

bre a questão dos efeitos comportamentais de "alterações 

dias" no sistema nervoso. 

tar-

Se bem seja indisputáve1 que a noçao de localização c~ 

rebral de funções deva adquirir dimensões adicionais na exten

sao em que sejam considerados os fenômenos da plasticidade cer~ 

bral e da recuperação de funções, o amplo nGmero de complexos e 

interdependentes fatores que parecem influenciar o fenômeno da 

recuperação (Isaacson, 1975) e a variabilidade dos efeitos com 

portarncntais relatados, especialmente na literatura clínica 

(Geschwind, 1974), t~m-se mostrado extremamente refratários a 

generalizações e, como assinalaram Laurence e Stein (1978), 

as interpretaç6es realizadas sobre os fenômenos de recuperaçao 

têm dependido em larga medida da posição assumida quanto ã lo

calização cerebral de funções, verificando-se considerável dis

cordância sobre as implicações da recuperação de funções para 

as teorias sobre localização. Alguns têm visto o fato da recu

peraçao como um desafio direto ao princípio da localização 

(Stein, 1974), enquanto outros têm visto a recuperaçao como con 

sistente com a doutrina da localização e por ela explicável 
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(GeschwinJ, 1974; Rosner, 1970). 

De acordo com Laurence e Stein (1978), os fenômenos 

da recuperaçio de funçio nio constituiriam um desafio para a 

doutrina da localização se, por um lado, os efeitos das lesões 

fossem vistos como passíveis de prover mais informações sobre o 

modo como o dano altera as operações das áreas intactas remanes 

centes e, por outro, se a doutrina da localização fosse concebi 

da em termos de operaçoes neuronais especificáveis ou se se peg 

sasse em termos de localização de sintomas ao inv€s de funções 

psicológicas ou comportamentais. Para eles, o fenômeno da recu 

peração de função, de modo geral, requereria uma abordagem maIS 

holista, mas o nIvel de organização ou complexidade escolhido 

deveria ser apropriado para o tipo de questão em pauta. 

De fato, um argumento frequentemente mobilizado contra 

os localizacionistas tem sido o de que a nova performance obse! 

vada após a lesão tem pouco a ver com a função da área lesiona

da, mas que é sobretudo a função de uma nova combinação das es-
~ 

truturas remanescentes; um argumento que se aplica a outros me-

todos, como a estimulação elétrica, a aplicação de neurotrans-

missores e, mesmo, ao registro de unidades celulares, na medi-

da em que elas estão conectadas ao sistema global (Glassman, 

1978). Na opinião de Glassman, seria perigoso levar em conta 

muito seriamente a crItica holista, que se teria conformado co-

mo uma sobrereação à sobre interpretação dos dados de lesão que 

levou a falar de centros e que teria,como o localizacionismo es 

treito, um viso de realismo ing~nuo. Para este autor, assim co 

mo para vários outros (Kertesz, 1983), este tipo de considera

ção formulado segundo uma perspectiva anti-localizacionista se-
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ria, at~ certo ponto, fitil para a interpretação de qualquer me-

todo, mas não justificaria a eliminação de qualquer 

da procura da causalidade. 

abordagem 

De todo modo, e em linha com as verificaç5es de Wood 

(1978, 1980), apresenta-se a crítica holista assinalando que, 

se há, por um lado, um amplo corpo de informaç5es concernentes 

a relações entre complexos de sintomas e lesões localizadas, 

ainda que a fidedignidade não seja grande, por outro, muito há 

por fazer para relacionar complexos de sintomas com a interação 

das regiões cerebrais remanescentes ao invés de propriedades 

dos loei de les5es. 

Neste contexto, ressalta o difícil problema para a a

bordagem neuropsicol6gica constituido pela configuração de que 

quase todo processo psico16gico que se queira examinar parece 

envolver a interação complexa de muitas regiões do sistema ner

voso. De fato, amplas redes neuronais parecem ser arregimenta

das na realização das tarefas cognitivas, mesmo as simples, a 

se considerar os dados provenientes dos estudos com a t~cnica 

do fluxo sanguíneo cerebral, as t~cnicas eletrofisiológicas ou 

as de distribuição de neurotransmissores, não obstante as subs

tantivas dificuldades metodológico-inferenciais inerentes a ca

da uma delas. Neste sentido,tamb~m apontariam observaç5es tais 

como as sugestivas de efeitos difusos da atividade de vários n~ 

cleos reticulares, da existência de projeç5es ubíquas talamocor 

ticais ou de múltiplas e redundantes conex5es límbicas e corti

cais. 

Ao nível mesmo de áreas motoras e sensoriais e de pro-
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priedaJes funcionais mais simples em relaçio is quais se tem ob 

tido as evidências de localizações mais precisas e diferencia

das, como por exemplo as correlações da organizaçio colunar da 

córtex visual com a anilise de propriedades visuais simples (H~ 

bel e Wiesel, 1962,1965,1968) ou as correlações da . -organlzaçao 

colunar da córtex motora com movimentos de articulações indivi

duais de extremidades, além de uma precisa e sistemitica rela-

çio entre o input perif~rico e o efeito eferente nas colunas 

(Rosen e Asanuma, 1972), hi também resultados indicativos de 

que o fen6meno da localizaçio cerebral é, neste nível, inclusi-

ve, sobremodo complexo. 

Verificou-se, por exemplo, que os neurônios da córtex 

visual que respondem especificamente a certos est!mulos vi

suais podem, também, responder inespecificamente a outros estí-

mulos e que este efeito inespecífico pode modificar a habilida-

de destas células na resposta a estímulos visuais específicos 

(Norrel, 1967); ao que se poderia acrescentar os complexos fe-

nômenos observados nos experimentos de privaçio sensorial reall 

zados com gatos. compreendendo um período cr!tico (Hirsch, 

1972) e as discrepâncias observadas, nestes estudos, entre os 

d~ficits e recuperaçõeS ao nível comportamental e as alterações 

fisiológicas (Layton et aI. , 1978). 

Por outro lado, os dados disponíveis têm apontado sis-

tematicamente para a existência de uma estreita relaçio entre 

processos sensoriais e motores desde o nível medular, onde o p~ 

pel desempenhado pelos motoneurônios gama veio a sugerir para 

diversos autores a conveniência da substituiçio do conceito de 

arco reflexo pelo de círculo reflexo, passando pelos níveis in-
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terlllcoiários, até o nível cortical. No nível cortical, por e

xemplo, os dados apontaram para a necessidade de uma aproxima

ção funcional das áreas motoras e somestésicas, revelando-se mais 

apropriaoo falar-se de áreas scnsoriolllotoras com vários graus 

de predominância motora ou sensorial, o que seria válido nao a

penas para as áreas primárias como também para as secundárias e 

c6rtex motora suplementar; em cada uma das quais parecendo ser 

diferente a representação corporal. No estudo de Buser e 1mbert 

(1971), realizado com gatos, foi observado ao nível cortical 

que a convergência polisensorial afetava 92~ dos neurônios na 

area motora e, pelo menos, três níveis de correlações funcio

nais diferentes das células motoras piramidais foram sugeridos 

pelos trabalhos de Brooks e colaboradores (1961a,b). Neste sen-

tido, muitos outros dados poderiam ser ainda mobilizados tais 

como os indicadores de mecanismos complexos de feedback inter e 

intraníveis e as observações de déficits significativos na es

fera motora por comprometimentos sensoriais e vice-versa, espe

cialmente quando o comprometimento e precoce. 

Na opinião de Hécaen e Albert (1978) as complexas in

terrelações entre neurônios corticais descortinadas nestes e em 

outros tipos de estudos não negariam o conceito de localização 

funcional mas que seriam indicativas de que as regiões cere-

brais não funcionam em isolamento. Por outro lado, apontaram e! 

tes autores haver urna significativa discordincia entre as duas 

linhas principais de dados ncuropsicol6gicos - humana e animal; 

a evidência proveniente de estudos conduzidos com animais sendo 

indicativa da existência de um padrão de localização cerebral 

mais altamente focalizado, a demandar, naturalmente, extrema 

cautela na mobilização de dados provenientes da pesquisa reali-
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zaJa com animais para a conformação ou sustentação de teorias 

da neuropsicologia humana. 

Há que se observar ainda que, conquanto a idéia de ma

pas mfiltiplos que diferem em estilo representacional, apresent! 

da inicialmente por H. Jackson, tenha ganho terreno na investi

gação neurofisiológica, a metáfora do holograma óptico "hetero

gêneo" que aqui se tem apresentado tem sido considerada por al-

guns ainda como altamente especulativa (Glassman, 1978). Segun

do Bogen (1976), esta noção viria sendo explicitada como uma g~ 

neralização na qual o holograma óptico e um sistema de centros 

compartimentalizados se apresentariam como casos extremos, que, 

por ser mais geral, poderia levar a expectativas de acomodação 

de um maior nfimero de fatos, mas que nao poderia dizer-nos o 

que está representado no heterograma. Em todo caso, tem-se com 

esta idéia de mapas mfiltiplos mais uma instância em que nao -e 

postulado um mapeamento um-para-um entre os níveis psicológico 

e anatômico. 

Al~m do mais, se bem algumas correlaç6es entre efeitos 

de les6es e an~lises arquitet~nicas do tecido cortical tenham 

sido relatadas, onde sobressaem as referentes a áreas cl~ssicas 

da linguagem (Braak, 1980; Galaburda e Sanides, 1980), como cha

mou a atenção Marshall (198Sb), o parcelamento da córtex humana 

em areas amplas não ~ propriamente o conceito de modularidade 

corrente entre neuroanatomistas e neurofisiologistas. E há que 

se levar em consideração tamb~m as muitas dificuldades que se 

interpõem ~ definição de unidades neurais, principalmente a um 

nível mais filigranado de an~lise, como bem assinalou Uttal 

(1978), existindo diversificados meios de estabelecer mapeamen-
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tos Jc JifcrClltcs rcglocs corticais, nao havenJo total concor-

dância entre os vários critérios utilizados e nenhum deles mos-

trando-se como destituido de problemas ou unicamente válido. 

No que concerne, por exemplo, -a concepçao modular da 

arquitetura da c6rtex cerebral~ em que sio identificadas peque-

nas colunas neuronais como unidades básicas que se repetem em 

uma estrutura quase cristalina, sugeriu Mountcastle (1978) que 

assembléias de m6dulos básicos seriam interligados por suas co-

nexôes de input-output para formar unidades mais amplas que se

riam refletidas em diferenças citoarquitetanicas entre áreas ce 

rebrais e que os mesmos subconjuntos de m6dulos multiplamente 

interconectados poderiam ter um papel em muitos sistemas funcio 

nais diferentes; tal sistema distribuido servindo, naturalmen-

te, a uma funçio distribuida. Nio obstante, há que se apontar 

os problemas compreendidos pelos mecanismos a conformarem os 

subconjuntos e seuS reflexos na citoarquitetura a par de perma

necer em aberto a questio do modo como cOleç6es de tais m6dulos 

poderiam ser implicadas em funç6es de alto nfvel como a identi-

ficaçio de objeto ou o processamento da linguagem. Mesmo no que 

diz respeito ao sistema visual, em que se obteve certo detalha 

mento das propriedades funcionais das colunas e hipercolunas CO!! 

figuradas como os m6dulos básicos do sistema (Hubel, 1981), pe-

lo menos no que diz respeito a propriedades simples, como detec 

ção de linhas, especificidade de orientação e representação es-

pacial, m6dulos, aliás, um pouco maiores do que as colunas de 

Mountcastle, nao parece haver sugestôes consistentes neste sen-

tido. 
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Em realidade, conforme assinalou Marr (1980), a moder

na neurofisiologia, embora possa ter aprendido muito sobre as 

operações de células nervosas individuais, aprendeu desconcer

tantemente pouco sobre o significado dos circuitos que elas com 

poem no c~rebro. Por certo, as propriedades neuronais relevan-

tes, quando implicações em funções de alto nfvel est50 em pauta, 

n~o dever~o ser completamente dedutfveis daquelas de c€lulas i~ 

dividuais. Sobre esta questão, escreveram Mountcastle e Poggio: 

"O el.>tudo do c.éJtebJto do pequen.o ao gJtande n.ão Jtevela 
qualqueJt ~n.ovação óilogen.étic.a n.otável n.a moJtóologiac.e 
lulaJt ou n.O-6 mec.an.i-6mo-6 -6in.áptic.o-6. O que é admiJtável 
ao longo de-6ta e-6c.ala é o n.úmeJto c.Jte-6c.en.te de un.idade-6 
neuJton.ai-6, a exten.-6iva elaboJtação do n.úmeJto e c.omplexi 
dade de -6ua-6 in.teJtc.on.exõe-6 e o óloJte-6c.imen.to de múlti~ 
plol.> -6il.>temM e -6ub--6i-6te.ma-6 in.teJtc.on.ec.tado-6. Ve-6te mo 
do, a6 c.omplexidadel.> emeJtgen.te-6 da óun.ção c.eJtebJtal en.~ 
c.on.tJtaJtão explic.ação, ac.Jtedita--6e, n.a-6 c.apac.idade-6 6un. 
c.ion.ai-6 emeJtgen.te-6 de amplM populaçõe-6 de elemen.to~ 
n.euJtai-6, pJtopJtiedade-6 n.ão imediata e c.ompletamen.te de
dutZvei-6 daquela-6 de c.élula-6 -6in.gulaJte-6 ... " I Moun.tc.a~ 
tle e Poggio, 1974: 227). 

Como expressou Hubel (1978), novos e emergentes 
.. 

nl-

veis de relações fisiológicas precisam ser descobertos e talvez 

jamais seja encontrada uma soluç~o geral para os principais as-

pectos do funcionamento do c~rebro, uma vez que cada região do 

sistema nervoso parece ter uma problemática específica a exi

gir soluções específicas. Al~m do mais, raramente se sabe que 

operações cada região está realizando, isto ~, o que relaciona 

seus outputs aos inputs. 

Em concordância com a sugest~o feita por Hubel (1978) 

com base na an5lise neurofisiológica estaria a possibilidade a~ 

mitida por Hécaen e Albert (1978), a partir da análise neuropsi 
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col6gica do problema da localização cerebral de funç6es por 

eles levada a efeito, da existência de diferentes princípios 

de localização operantes dentro de cada hemisfério e na intera

ç~o inter-hemisférica de acordo com o tipo de funç~o em pauta. 

De fato, a se considerar os dados das correlações ana

tomoclínicas, assim como das correlações psicofisiológicas, sUQ 

metidos a uma focalização mais abrangente em que são levadas em 

consideração múltiplas dissociaç6es e associações, revela-se a 

questão da natureza da localizaç~o cerebral de funções bem mais 

complexa do que a configuração polar apresentada por C. Bastian, 

uma vez que aparenta conformar-se um contínuo de possibilidades 

nas correlações ao longo da dimensão anat6mica, desde as local i 

zações altamente regionalizáveis até as formas altamente distri 

buidas, passando por posiç6es intermediárias, dependendo do ti

po de função considerada e da análise a que for submetida, cu

ja 16gica, não obstante, est~-se longe de conhecer. Por outro 

lado, não parecem estes dados favorecer modelos neuropsicol6gi

cos gerais que advoguem uma correspondência direta entre os "mó 

dulos" funcionais recortados pelas teorias psicol6gicas e as es 

truturas anatomicas subjacentes. 

Em realidade, a assunçao de uma perspectiva sistêmica 

vê-se de pronto frente às dificuldades de individualizaç~o e de 

caracterizaç~o dos sistemas e subsistemas e de suas interações, 

nao apenas ao nível psicológico como também ao nível cerebral 

neuroanatômico, neurofisiol6gico e neuroquímico - em que ta~ 

bém se apresentam os problemas concernentes à identificação de 

unidades inequívocas e da complementariedade, com importantes irn 

plicaç6es para a natureza visualizável das leis de conex~o entre 
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os domfnios mais estreitamente envolvidos. 

Autores diversos, no âmbito das ciências neurocomport~ 

mentais, têm assinalado a diversidade e a ambigUidade no signi

ficado e no uso do termo função, assim como de outros termos e 

conceitos utilizados nas descrições e interpretações das opera

ções putativas do sistema nervoso e dos mecanismos supostos su~ 

servientes a fenômenos tais como a deterioração e recuperaçao 

de função; e variadas tem sido as sugestões quanto ã elabora

çao do conceito de função, assim como de outros conceitos vis

tos como pertinentes, na dependência do enfoque do autor, para 

o progresso teórico na área (Caplan, 1981, Glassman,1978; Gre-

gory, 1961, 1981; Laurence e Stein, 1978; Luria, 1966, 1973, 

Thatcher e John, 1977; Uttal, 1978; Vigotsky, 1965; Weiskrantz, 

1968). 

Em várias instâncias tem sido enfatizado o problema re 

presentado pelo que se afigura como uma falta, não infrequente, 

de suficiente discriminação das implicações do uso de diferen

tes sistemas de categorias para investigar e/ou explicar um fe

nômeno particular ou dos diferentes níveis de análise que qual

quer objeto pode ser submetido. 

Quando a questão é colocada sob este prisma, parecem 

ressaltar, também, inconsistências concernentes aos equaciona

mentos muito diretos entre os níveis explanatórios envolvidos, 

que não apenas os fazedores de diagrama do s~culo XIX,corno mUl

tos de seus modernos descendentes e mesmo holistas levaram a 

efeito; cabendo, na neuropsicologia atual, ã óptica do duplo 

cérebro, com toda probabilidade, as explicitações mais cabais 

deste tipo de equacionamento. 
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Por exemplo, de acordo com Laurence e Stein (1978), se 

rIa a falha de muitos autores em serem explícitos a respeito do 

uso que fazem do termo "função" quando aplicada ao cérebro que 

tem levado a uma boa parte da confusão conceitual existente nos 

contextos da localização e da recuperação de funções. Para eles, 

a distinção mais importante ê a que se refere a "fins" que 

diria respeito a um processo ou função em refer~ncia ao objeti

vo que ê cumprido, aos resultados ou efeitos que t~m em um con-

texto particular ou ao papel que t~m em um sistema mais amplo -

e "meios" que enfatizaria o modo pelo qual o objetivo ê cumpri

do, não havendo relações rígidas ou necessárias entre meios e 

fins; isto é, um objetivo particular poderia ser cumprido atr! 

vês de um nGmero de diferentes meios e meios id~nticos poderiam, 

em diferentes contextos, consumar fins inteiramente diferentes. 

Na opinião destes autores esta distinção entre meios e 

fins seria crucial para a compreensão da localização uma vez 

que se a função ê entendida como implicando o cumprimento de de 

terminados fins seria muito difícil ou frequentemente sem senti 

do falar de localização de função e, por outro lado, se está im 

plicada por função a descrição "pura" de processos cerebrais 

particulares, então, a localização seria simplesmente tautológ! 

ca. Argumentaram Laurence e Stein: 

"E 6nequentemente hem hentido 6alan-he de uma 6unç~o 
~onhtnuida teleologi~amente ~omo lo~alizada em uma eh
tnutuna panti~ulan do ~~nebno uma vez que vintualmente 
todo~ o~ objetivo~ podem ~en ~umpnido~ de modoh ampla
mente diven~i6i~adoh e ponque cada objetivo nequen u~u 
almente a onque~tnaç~o himultanea e hequen~ial de mui~ 
to~ pno~e.~~o~ hepanado~. Centamente, uma vez que há. 
di6enença~ entne objetivo~ de acondo ~om hU~ genenal{ 
dadeh, ~omplexidadeh, gnauh de abhtnaç~o ou himplehmen 
te nOh tempoh e.m que. tnanh ~onnem, algumah a6inmaçõe.h hE.. 
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b/tc. .eoc.ae~zação -6a.o ma-t-6 pJtoblemâtic.M do que outJtM; 
quanto ma.{.oJt a gene/talidade, menoJt a pJtobabLt-idade de 
que -6e tJtate de uma 6unção altamente loc.aliz~vel ... 
Quando uma 6unção ~nic.a vem a -6e/t -6ubmet-ida a um ma-ioJt 
e-6c./tutIn-io, tOJtna--6e c.ada vez menO-6 pO-6-6Ivel ve-la c.o
mo um pJtoc.e-6-6O -6imple-6 e elementaJt e ela c.omeça a a66U 
m-i/t o c.onto/tno -6ombJt-io de um 6,(6te.ma amplamclltc. Jtami{Z 
c.a~o. O objetivo c.ientI6ic.o aqui i, natu/talmente, ~ 
p/tat-t c.a al/lplamente ac.eita de pItO c.u/ta/t pela.6 un-tdade.6 bá 
-6ic.a-6 ou bloc.o-6 de c.on-6t/tução do .6i.6tema ne/tvo.6O; é a~ 
.6umido que .6ão e.6ta.6 unidade . .6 bâ-6ic.a.6 que -6ão ve/tdadeI 
/tamente loc.al-izáve-t-6, e que nO-6-6a p/te.6ente Ltnguagem-; 
emba/taço-6a e -inc.o/t/teta c.omo é, /te6lete uma ve/tdadeiJta 
óilo-606ia do -6-i.6tema ne/tvO-6o. 

Se o c.onc.eito de óunção é pen-6ado em -6ua c.onotação de 
me-io.6 ou ope/tac.ional, loc.alização de 6unção tOJtna-.6e 
uma noção tautolóf,l.ic.a ao útvé.6 de ullla 1l0çã06elll .6<?lIti
do. Ne-6te c.a.6O nao e.6tamO-6 aó-i/tmando nada ma-i.6 que um 
p/toc.e.6-6o bioquImic.o ou elet/toói-6-iol6gic.o exi.6te e que 
ele é um pJtoc.e-6.6o c.onhec.ido ou ident-ióic.ável. (I-6to 
-6-ign-ió-ic.a que ele tem c.e/tta qualidade -invaJt-tante ou 
que não e.6tâ .6ubmetido a um óluxo c.ompleto e c.on.6tante. 
N6-6 u.6ualmente ident-t6-tc.amo-6 "a.6" ope/taçõe.6 de uma .6ub 
e-6t/tutu/ta ou de um -6ub.6i-6tema pa/ttic.ula/t c.om e-6ta qua~ 
lidade útva/tiante, um 6ato que /teque/t a adoção de óo/t
ma.6 de de-6c.Jtição ab-6t/tata.6 ou óo/tmalizadM -6emp/te c./te-6 
c.ellte-6l. EmpJtega/t loc.alização de 6unção de-6te modo c.~ 
t/t-tbui POUc.o paJta nO-6.6a c.ompJteen.6ão da-6 /telaçõe.6 entJt~ 
ta-<..6 p/toc.e-6.6O.6 enquanto neu/tai.6 e evento-6 c.ompo/ttamen
ta,(-6, ma-6 ele é c.onc.eitualmente meHO-6 p/tejudic.ial a 
Hão .6e/t que c.atego/tia-6 -tmpJt6pJtia-6 .6ejam utilizadM pa
/ta de.6c.Jteve/t evento.6 neu/tai-6" (LauJteHc.e e Stein, 1978: 
396,397). 

Apontaram Laurence e Stein que M.Prince,em 1910,já bem 

expressara a confusio que estes dois conceitos diferentes de 

funçio poderiam trazer para as concepç6es sobre localizaçio ce 

rebral. De acordo com M. Prince, a doutrina da localizaçio ad-

quiriria significados muito diferentes conforme ela tenha em mi 

ra que o cérebro possa ser mapeado em várias áreas circunscri-

tas em cada uma das quais possa ser alocada uma faculdade psic~ 

fisio16gica definida ou se a pretensio é meramente a de que es-

tas áreas contenham elementos anat6micos que sao utilizados pa

ra a expressão de uma função; ou que uma dada área seja corno 
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Ulll elelllento integrante ue um mecanismo funcionante amplamente 

distribuido na córtex, de modo que uma lesão no "centro" nao 

apenas destruiria o elemento maS tamb~m desorganizaria o todo 

desta função por influências dinâmicas sobre outras áreas, as

sim produzindo um grupo de sintomas. 

Glassman (1978), ao abordar o problema da localização 

de "partes" conceituais em "compartimentos" espaciais, sugeriu 

a conveniência de uma cuidadosa distinção entre funções psico-

lógicas e funções cerebrais. Considerou ele que sistemas vi-

- . vos e maquInas em geral, embora possam ser decompostos de modos 

variados, apenas alguns dos modos seriam "razoavelmente modula-

res" em termos concretos, geométricos. Haveria sempre o perigo 

de que aspectos irrelevantes das metáforas utilizadas, algumas 

vezes derivadas de modos mais "concretos" ou familiares de ex-

pressao, possam assumir a direção. Então, quando da dissecação 

conceitual de um sistema em "partes", haveria o perigo de pen

sar-se que se está falando de partes concretas quando se está, 

realmente, referindo a padrões. A diferença seria, consoan-

te Glassman, a de que partes reais seriam demarcadas nas dimen-

sões espaciais enquanto as partes metafóricas, ou padrões, se

riam distinguidos ao longo de outras dimensões qualitativas. Me! 

mo quando uma parte geometricamente delimitada deve correspon-

der a uma parte funcional, nem todas as funções e interrela-

ções seriam óbvias a uma breve inspeção. Como consequência,ter-

se-ia que alguns conceitos psicol6gicos de função não seriam a

propriados para descrever a função e conectividade do cérebro. 

Mas, na opinião de Glassman, isto não quereria dizer que descri 

ções fisiológicas e anatômicas seriam precisamente o que ~ re-

querido para-descrever as funções cerebrais. o problema posto 
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-aqui C' que a anatomia e a fisiologia por si sós não parecem pr~ 

ver sequer as quest6es, quanto mais as respostas sobre o com-

portamento (Glassman, 1978; Kertesz, 1983). Uma complicada es

trutura de inferências a partir da observação de entidades lIlaiS 

molares se apresenta como possibilidade. E conviria levar em 

conta, segundo Glassman, que uma medida comportamental, por 

mais simples que seja, estaria lIa depend6ncia da atividade de 

um sistema complexo de partes interagentes. 

Gregory (1961, 1981), na sua focalização do cérebro co 

. -Ja mo um problema de engenharia,não muito distante de Glassman 

advertira que os termos utilizados para descrever o output de 

um sistema serialn.de um modo geral, nao adequados para descre-

ver os funcionamentos internos. De acordo com Gregory locali-

zação de função significa que algum aspecto do comportamento tem 

uma condição necess~ria (mas não suficiente) especificada em 

termos de mecanismos causais localizada em uma dada região do 

cérebro. Isto implicaria que precisar-se-ia conhecer, em termos 

gerais, como o cérebro trabalha antes que se possa especificar 

a condição ou condições necess~ria(s). 

Consoante ~1arshall (1982), um passo adiante quanto a 

esta questão, capaz, inclusive, de dissolver o conflito entre o 

holismo e o localizacionismo, estaria na desaprovação explrci

ta do estilo teórico no qual haja apenas dois nrveis definidos 

de representação o da psicologia e o da anatomia/fisiologia; 

isto é, a adoção de teorias de lIIultinrveis. Esta posição tem 

tido com D. f\larr e seu grupo de colaboradores a defesa mais in-

cisiva. Nas palavras de Marr e Poggio: 
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"0 C('f[Ill' do pJtoófema é que um .6,{.ótema tão comple.xo co
mo o J.:,iJ.:,te.ma ne.JtvoJ.:,o ou um e.mbJtião em de.6envolvimento 
devem .óeJt anali.óado.ó e. c.ompJte.endido.6 em v~Jtio.ó nlve.i6 
di6e.Jte.l1te.ó. Palta um .ói.óte.ma que. Jte.óolve. um pJtoble.ma de 
pJtoc.eJ.:,.óame.nto da in60Jtmação, pode.mo.ó di.ótinguiJt quatJto 
impoJttante..ó nlvei.ó de. de..6c.Jtiçao. No in6e.JtioJt, h~ a an~ 
li.óe. de c.omponente.ó e. c.iJtc.uito.6 b~.óic.o.ó - como tJtaba~ 
lham tJt~n.ói.6~oJte6, neuJt~ni06, diodo.6 e. .óinap6e.6? O .6e
gUltdo "'t-<-ve.l e aque.le do.6 mec.ani.6m06 paJttic.ulaJte..6: ad
c.ionadoJte.6, multiplic.adoJte.ó e memôJtia.6 c.om ac.e.-H o pOJt 
e.l1deJteço ou pOJt c.onte.~do. O teJtc.eiJto nlve.l i aquele. 
do algoJtltmo, e. o nlve.l .6upe.JtioJt conte.m a te.oJtia da 
c.omputação global ... Em ge.Jtal, me.c.ani.6m06 .6ão 6oJtte
me.nte. de.te.Jtminado6 pelo h~dwa4e, a natuJteza da compu
tação i dete.Jtminada pe.lo pJtoble.ma e. 0.6 algoJtltm06 .6ão 
dete.Jtminado6 pela computaçao e pelo.6 mecani.6m06 di.6po
nlvei.ó ... NatuJtalme.nte, há Jtelaçõe.6 c.au.6ai.6 e lôgica.6 
entJte e.le..6, ma.6 o ponto impoJttante ~ que e6te.6 nlvei.6 
de de.6cJtição .6aO ape.na.6 6Jtouxamente Jtelacionado.6 (MaJtJt 
e Poggio, 1977: 470,471). 

Remontando-se i contribuiç~o de Marr e seus colaborado 

res no ~mbito do processamento da informação visual, considerou 

Marshall (1982) que outros aspectos das funç6es mentais superi~ 

res poderiam adequar-se i estrat~gia por eles adotada; a facul-

dade da linguagem, em particular, parecendo-lhe uma candidata 

promissora, em relaç~o i qual poder-se-ia identificar avanços 

pertinentes a cada um dos níveis, embora desiguais. Há que se 

notar que, conquanto na área da neurolinguÍstica tenham se ex-

pressado constrangimentos 6bvios de cima para baixo, a descober 

ta de constrangimentos que achados neurofisio16gicos tenham im-

posto aos níveis superiores revela-se particularmente difícil. 

A neurociência da "sinapse-c~lula-circuito", de fato, tem tido 

pouca influência no desenvolvimento da neurolinguística; requi-

sitando o crescente interesse em preencher esta lacuna, pelo m~ 

nos, o desenvolvimento de um vocabulário te6rico que possa ser 

utilizado para relacionar funç6es cognitivo-linguÍsticas a pro-

cessos neurofisiológicos. Como reconheceu Narshall (1982), ne-

nhuma das análises correntes da linguagem sequer aproxima-se d~ 
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teorias de quatro níveis vinculados requeridas pelo sistema de 

Jvlarr e seus colaboradores. 

~ 

No que concerne a questão do que está localizado no 

hardware neuronal, ter-se-ia, então, sob este enfoque, que se

riam os mecanismos particulares que implementam os a1gorftmos de 

processamento. Neste caso,ao nível dois,a adoção rigorosa da a

bordagem do fracionamento para as sÍndromes poderia ser vista co 

mo passível de revelar a existência de mecanismos independentes, 

suscetíveis de impor constrangimentos aos níveis superiores, não 

devendo estes mecanismos ser confundidos nem com as funç6es com-

plexas nas quais eles participam, nem com os elementos neurais 

dos quais eles são compostos (Marshall, 1982; Wood, 1980). 

Aliás, explicita-se bem, neste contexto, a dificuldade 

para as tradicionais correlações sfndromes-1es6es no que diz 

respeito tamb~m i vertente anat6mica, constituida pelo aspecto 

diferente que pode assumir urna lesão quando visualizada atrav~s 

de diferentes técnicas de localização. Ao nível mais inferior 

da hierarquia far-se-ia mister, segundo Marshal1 (1982) em sua 

focalização da linguagem, pelo menos, que a análise arquitet6ni

ca do tecido cortical revelasse que as "áreas clássicas da lin-

guage~t fossem estruturalmente distintas de suas regl0es cir-

cunvizinhas; o que, em sua opinião, apontaria, em 
. ... 

prlnclplo, 

para a existência de urna anatomia especializada para as funç6es 

da linguagem "habitarem", o que seria reforçador para a crença 

na existência de urna arquitetura relativamente fixa associada ao 

m6dulo da linguagem (Marsha1l, 1982,1985b). 

De todo modo, expressa este posicionamento a convicção 

de que não há que se obter muito procurando por uma realização 

fisio16gica direta de urna teoria de uma computação ou um algo-



257. 

rrtmo, embora ~l teoria concernente aos m~canismos formados de 

c~lulas e circuitos seja vista como deve rido refletir constrangi 

mentos impostos por estes n!veis superiores; em consonância, 

expressam-se nfveis de hierarquia em que se identificam limita

ções para a tese do reducionismo. Nas palavras de Marshall: 

"Há um .6ent'{do pe.to qua.t o c.ompoJttamento de um 
ma ~ ma.{.6 do que a .6oma de .6ua.6 paJtte.6, emboJta 
nha .6Á.-do "adÁ.-cÁ.-onado" ã.6 paJtte.6. TeoJt.{a.6 de 
ç~o e a.tgoJtZtmo.6 paJta Á.-mp.tementâ-.ta.6 de.6cJtevem 
"a.tg o ma.{.6"" (MaJt.6 ha.t.t, 1 982: 1 6 J • 

.6.{.6 te
nada te 
computa 

e.6te 

Como frizaram Marr e Poggio (1977) estes n!veis de des 

crição são apenas frouxamente relacionados, o que assinala para 

uma neuropsicologia que resolva adot~-los o requisito da nao 

coalescência dos três n!veis superiores; mesmo porque,em pri~ 

cfpio, uma computação pode ser implementada por algorftmos di-

versificados e cada um destes por diferentes arranjos de meca-

nlsmos. Sob este enfoque, então, o estabelecimento de equiva-

lência de leis que controlam funções não significa necessaria-

mente que tal equivalência possa se aplicar aos pr6prios meca-

nismos. 

De fato, a perspectiva do "design top-down" com multi-

n!veis de an~lise significativamente independentes aponta para 

a pretensão da construção de uma neuropsicologia te6rica uma or 

dem de complexidade bem maior do que a entrevista quando apenas 

dois níveis definidos de representação são postulados. Se há 

que eventualmente atingir-se um nível de teorização mais apro-

priado para o nfvel de complexidade do objeto, parece ser um 

passo importante a conformação de um sistema te6rico com multi 
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.. . 
nIVCIS definidos, nao obstante as diverg~ncias que possam haver 

quanto aos níveis importantes a compô-la. Pelo menos, esta con

formação metateórica parece mais apropriada para exprimir, en

quanto tal, propriedades de sistemas complexos. 

Para a crença na conveniência de uma abordagem sistêmi 

ca em que multiníveis de análise e de entendimento sao postul~ 

dos, apresentam-se, então, em primeira instância, amplificados, 

os problemas relacionados aos crit~rios de individualização dos 

sistemas a cada nível de análise visto como pertincnte, assim 

como dos seus subsistemas ou componentes, em que se Inscrevem 

os agudos problemas relativos aos constrangimentos de suas inte 

raç6es do mesmo modo que os pertinentes aos constrangimentos 

das relaç6es entre os níveis definidos de análise considerados 

importantes. 

Há que se notar que argumentos apriorísticos, cunhados 

em uma perspectiva de engenharia evolutiva, têm sido frequente

mente mobilizados no contexto desta problemática em defesa de 

urna construção modular, no que concerne tanto ao nível cognitl 

vo, corno aos níveis neuroanatômico e neurofisiológico, embora 

nio esteja claro que o termo modular retenha seu significado en 

tre os muitos autores atuais que o têm utilizado. Em especial, 

tem sido mobilizados os argumentos desenvolvidos por Marr (1976) 

em defesa do que ele explicitamente designou o "princípio do de 

sign modular "e os argumentos apresentados por Ashby (1960) e 

por Simon (1969, 1973) os quais, embora formulados com motiva

ç6es diferentes e não fazendo uso do termo modular, têm sido con 

siderados consistentes com a perspectiva modular. 
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Especuloll Ashby (1960)que qualquer sistema que ganhe 

organização por um processo evolutivo de seleção natural deve 

ser composto de subsistemas que sao o suficientemente indepen-· 

dentes UIlS dos outros de modo tal que urna perturbação aleatória 

em urna parte não venha a destruir a inteira organização existen 

te. 

Simon (1969,1973), por seu turno, conjeturou que siste 

mas complexos devem desenvolver-se mais prontamente a partir de 

sistemas simples se h~ formas est~veis intermedi~rias. Sistemas 

que S~IO baseados em hierarquias devem ser mui to mais est~veis wna 

vez que a falha na organização não destruiria todo o sistema mas 

que apenas o decomporia até o próximo nível de subsistema est~

velo Como consequência, ao invés de inicjar tudo novamente, o 

processo de incremento na complexidade poderia recomeçar do ní

vel de subsistema est~vel e reconstituir a perda em um período 

de tempo muito mais curto. Sistemas hier~rquicos seriam, então, 

os Gnicos com tempo para evoluir, o que explicaria sua proemi

n6ncia entre os sistemas naturais. 

Marr (1976), por sua vez, apontou como uma regra geral 

de engenharia, quer biológica ou artificial, o "princípio do 

design modular" de acordo com o qual qualquer computação ampla 

deve ser fracionada e implementada como urna coleção de pequenas 

subpartes que seriam tão independentes umas das outras quanto o 

permitisse a tarefa global. Se um processo nao fosse designa

do deste modo, ter-se-ia como consequência que uma pequena alt~ 

raçao em um local teria consequências em muitos outros locais. 

Isto significaria que o processo como um todo tornar-se-ia ex

tremamente difícil de se aperfeiçoar, uma vez que uma pequena 
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alteração para aperfeiçoar uma parte teria que ser acompanhada 

por muitas mudanças compensat6rias simultineas em outros lo

cais. 

Conquanto a mobilização destes argumentos no contex

to das ci~ncias comportamentais e das ncuroci~ncias caracterfs 

ticamente enfatizem a independ~ncia de subpartes do sistema em 

pauta e o princfnio de Marr seia amnlamente aceito como logica 

mente consistente e empiricamente válido, a extensão de sua a

plicabilidade, corno cuidadosamente assinalou Marr, vem a ser 

limitada pela estrutura global da tarefa. Al~m do mais, corno f~ 

calizado anteriormente, resta muito por fazer quanto i pr6pria 

construção te6rica da modularidade per se, de modo tal que a 

teoria permita, a cada domfnio a que se aplique, particulari

zar os aspectos do sistema envolvido que poderiam ser mais pr~ 

vavelmente "modulares" em algum sentido e a constelação de ca

racterísticas ou propriedades capazes de identificar com maior 

p rob ab i 1 idade os m6dulos "corretos" (Marshall, 198 Sb) . 

Uma possível fonte de confusão, no que se refere a es 

ta questão, a expressar-se na neuropsicologia, pode advir ain

da do fato de que a maioria dos psic6logos do processamento da 

informação que falam de m6dulos, não se referem, corno Fodor 

(1983) ou Chomsky (1981), em linha com Gall, a componentes ma! 

ores da cognição, maS que restringem o termo aos menores comp~ 

nentes dos sistemas conjeturados corno implicados na compreen

são de sentenças, no reconhecimento de objetos, etc. 

A rigor, amplifica-se enormemente a fonte de confusão 

quando nao ~ levado na devida conta o fato de que a noção am

plamente aceita de que a atividade mental envolve o processa

mento da informação vem a ser adotada por pesquisadores que 
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concordam com pouca COlsa mals e de que h5, efetivamente, um 

grande nGmero de ci~ncias que se empenham no estudo dos proces

sos cognitivos, como sublinhou Penna (1987). 

Possivelmente a focalização na questão representada p! 

las formas preferidas de interpretação ao nível das abordagens 

hodi e rna s do s processos cogni t i vos que t~m sus ten tado a maior pa.E 

te dos trabalhos neuropsicol6gicos atualmente levados a efeito 

encontre um nível de consenso mais significativo apenas quando 

limites de enquadramento bastante amplos são sugeridos, como, 

por exemplo, o fez Bever no contexto da anilise neuropsicol6gi-

ca. Disse este autor: 

"0 pe.n.6ame.nto humano e.nvolve. a tJtan.6noJtmação da -tnnoJt
mação Jte.pJte..6e.ntada .6ob uma nOJtma e.m outJta noJtma. Natu
Jtalme.nte, h~ contJtov~Jt.6-ta.6 .6obJte. a.6 60Jtma.6 da Jte.pJte..6e.n 
taç~o mental e 0.6 mecan-t.6mo.6 de .6ua.6 tJtan.660Jtmaçõe..6. -
Me.6mo no que conceJtvte a últ-tma que..6tão, cOl1quaHto haja 
concoJtdãncia geJtal de. que h~ do-t.6 t-tpO.6 de pJtoce.6.6ado
Jte.6: aquele..6 de. pJtopÔ.6-tto e.6pe.c-tal que. le.vam a e6e-t
to nuttçõe.6 hab-ttua-t.6 e aquele "centJtal" que. ut-tl-tza me 
cani.6mo.6 de Jte..601ução de pJtoblema.6 geJta-t.6 ... , a -tm~o~ 
tãttc-ta Jtelat-tva e a 60nte do.6 pJtoce.6.6adoJte.6 de pJtop~.6I 
tu C.6 pectal não .6ão co n.6 tante.6. Em alg uma.6 :te oJt-ta.6-; 
pJtoce.6.6adoJte.6 de pJtopO.6-tto e.6pec-tal de..6empenham um pa
pei .6ecund~Jt-to e. .6ão ba.6-tcamente depende.nte.6 da taJte6a 
(S-ttnOtl, 1979); e.m outJta.6 te.oJt-ta.6, e.le..6 dão conta de. 
qua.6e. toda a at-tv-tdade. Jtac-tonal e. .6ão gene.t-tcamente. 
pJtê-e.6tJtutuJtado.6 (Chom.6ky, 1980). QualqueJt que .6eja a 
Jte.601ução de ta-t.6 contJtovêJt.6-ta.6, ê geJtalme.nte Jte-tv-tnd-t 
cado que a mente humana opeJta, pelo meno.6 em paJtte, em 
"fÍaculdade.6" ou "modulo.6" .6em-tautônomo.6 que levam a 
e.6e-tto pJtoce.6.6o.6 complexo.6 ..• " (BeveJt, 1983: 25). 

De todo modo, no ãmbito da neuropsicologia, o princí-

pio do design modular tem sido articulado, com frequ~ncia, no 

que diz respeito ao gamut das capacidades cognitivas, a uma 

concepção do c~rebro em termos de um conjunto de dispositivos 

computacionais complexos, multifacetados, incluindo mecanismos 
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específicos para lidarem com diversas formas de representação 

simbólica, consoante a metáfora frenologista do "piano-forte", 

o que não tem afastado a possibilidade de discriminação de c~ 

pacidades que transpassem domínios. Para muitos esta perspe~ 

tiva seria fortemente sustentada pelas evidências neuropsic~ 

lógicas, conquanto isto não signifique necessariamente o re

metimento às dissociações neuropsicológicas do locus privil~ 

giado para a postulação de faculdades discretas. Sob o enfo

que neuropsicológico do design top-down, por exemplo, remete 

ela, em consonãncia com o proposto por Marr e Poggio (1977) e 

por Chomsky (1981), em linha com F.E. Benecke, -a expectati-

va de um desenvolvimento teórico mais consistente na neuropsi 

cologia relacionado a sistemas do complexo cognitivo recorta 

dos em termos de teorias computacionais dedutivas com um núme 

ro restrito de princípios e parãmetros a conformar um primei

ro nível de análise e de entendimento. Mas não se deve esqu~ 

cer que neste nível trata-se da especificação de uma teoria 

de computação que é agnóstica no que concerne às formas dos 

algorítmos e dos mecanismos que realizam a teoria. A propós~ 

to,~~arshall (1985b) contrapos-se à interpretação feita por 

Fodor (1983) da gramática universal considerando ser ela me-

lhor interpretada como urna teoria tipo I de Marr. 

Sob este prisma. a questão da modularidade pode ser 

articulada, como chamou a atenção Chomsky (1981), com a ques-

tão da essência e passível de compreender as implicações da 

epoché fenomenológica, e não há que se neglicenciar a possi-

bilidade de descrições alternativas vinculadas ã postulação 

de uma relação hierárquica. Os sistemas individualizados o 
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suo em termos de uma idealização apropriada a um certo nivel de 

discussão teórica, u~a questão que, sem dúvida, tem um conteú

do empirico, mas que só pode ser resolvida no contexto mais am-

pIo que contem, como parte integrante, o sistema idealizado em 

questão. Nas palavras de Chomsky: 

nA meu veh, o ca~o da 6aculdade linguZ~~ica nio levan
ta n~nhuma que~tio de phincZpio que não ~e coloque 
tambem no ca~o do apahelho vi~ual ou de qualqueh outhO 
~i~tema i~olado, pOh convenção, paha ~eh e~tudado indi 
vidualmente. Ab~thaZmo~ de diveh~a~ ligaç5e~ cuja e~ 
xi~t~ncia ~ evidente, na e6pehança de con6eguih he~on6 
thuih, algum dia, um modelo completo da e6thutuha e d~ 
6uncionamento do 6i6tema total -- admitindo, ao me~mo 
tempo, que o "6i6tema total", o ohgani~mo individual, 
no ca60, ~ ele ph~phio uma idealizaçio, he6lexo de um 
modo e~pecZ6i~0 de encahah a6 coi6a6 e o~ phoce~606 do 
mundo, o qual não p066Ui uma cateaohização ontolôg)ca 
aphiohl~tica de conjunto de indiv~du06 com phophieda 
de6 (e~6enciai~ ou não), que independem de no~~o mod~ 
de concepção." (Chom6ky, 1981: 53,54). 

No que concerne no modo como a lipruagem se insere no 

siste~a geral de estruturas cognitivas, assinalou Chomsky que o 

estudo do uso da linguagem deve levar em conta o lugar da lin-

guagem em um sistema de estruturas cognitivas que inclua a com-

petência pragmática, bem como estruturas ligadas a questões de 

fato e crenças. 

No contexto da neurolinguÍstica contemporânea, em que 

nenhuma das análises correntes sequer se aproxima das teorias de 

quatro níveis vinculados como requisitado pela abordagem de 

Marr e Poggio (1977) e onde se tem mostrado particularmente di-

fÍci1 identificar constrangimentos impostos por achados neurofi 

siológicos, as discussões teóricas concernentes as relações en-

tre os níveis exp1anatórios discriminados têm-se concentrado 
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principalmente em quest6es pertinentes is relações entre a teo

ria das representaç6es linguísticas e os modelos psicolór.icos de 

processamento e, em sintonia com Chomsky, tem sido sublinhado 

por autores diversos que a construção de teorias sobre a estru

tura cognitiva e a construção de modelos de processamento de 

tempo real, embora possam ser empresas estreitamente relaciona

das, são distintas com diferentes constrangimentos empíricos. 

Garret (1982), em sua análise da produção da fala, por 

exemplo, considerou que a teoria dos processos mentais humanos 
I 

que determina o uso da linguagem no tempo real, na mesma medi

da que deveria prover pelas evidências disponíveis da penetra

ção de nosso conhecimento do mundo, assim como de outros fato-

res, na estrutura da emissão da setença, deveria permitir uma 

reconstrução racional dos sistemas formais linguístico e logico 

imanentes i forma da sentença. E, de acordo com a tendência do-

minante (Arbib e Caplan, 1979 e comentaristas ao artigo deles), 

exprimiu Garret que a abordagem mais promissora para esta acom~ 

dação estaria em modelos que representassem o processamento da 

linguagem como o produto de um conjunto de sistemas de process~ 

mento independentes, cada um dos quais com determinada estrutu-

ra interna; a interação especificada desses sistemas componen

tes provendo pela geração de um objeto complexo único. 

Para Arbib e Caplan (1979), o progresso para além dos 

mode los "rep resentac ionais" que ut i 1 i z am repre sen tações lin

guísticas específicas para construir urna análise psicolinguístl 

ca do desempenho afásico, de modo a incorporá-los a modelos de 

processos gerais corno o de Luria, requereria que a neurolinguí~ 

tica se tornasse mais computacional utilizando técnicas da Int~ 

ligência Artificial para modelar a computação cooperativa subj~ 
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cente ao processamento ua linguagem ao nível de detalhe compatf 

vel com as representações linguísticas. Segundo estes autores, 

tais modelos de "computação cooperativa" proveriam o intermedi~ 

rio necess~rio entre a an~lise neurolinguística corrente e a 

utilização dos frutos das neuroanatomia, neuroquímica e neurofi 

siologia modernas. 

Por outro lado, como expressaram v~rios comentaristas 

ao artigo de Arbib e Caplan (1979), a computorização da neuro

psicologia pode ser vista como apresentando alguns obst~culos 

definidos aos níveis conceitual e pr~tico, enquanto utilização 

metafórica ou como instrumento de simulação, cujas possibilid~ 

des de transposição são diferentemente avaliadas. Nos comentá 

rios levados, então, a efeito, recobriu-se, de fato, um amplo 

espectro de posições que perpassaram desde a exigência posta 

por Marshall (1979) de que a abordagem se mova da met~fora ao 

modelo no sentido da construção de uma neurolinguística teóri

ca até a exigência posta por Buckingham (1979) de que não deve 

ser perdido de vista o fato de que toda a empresa é metafórica; 

incluindo avaliações diversas sobre a questão da validade psi

cológica, neurológica ou fisiológica do modelo computacional 

proposto por Arbib e Caplan ou de modelos passíveis de serem 

atualmente propostos e sobre a questão dos limites dos fenôrne 

nos que por eles podem ser recobertos. ~o que se refere a es

ta última questão, Gardner (1979), ali~s, foi um pouco mais 

longe, ao afirmar que, embora endossasse os esforços da lin-

guística contemporânea, se recusava a dar o próximo passo e 

assumir que o trabalho baseado naquelas teorias é inerentemen 

te preferível aquele baseado em noções menos abstratas, mais 
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próximas do senso comum, o qual recobriria certos fen6menos neu 

ropsícológicos, improváveis de serem recobertos pela óptica dos 

linguistas, de forma altamente iluminadora para a teoria neuro

psicológica e altamente relevante no provimento de informações 

para as distinções teóricas correntes. Para Gardner, de fato, 

embora a empresa neuropsicológica deva requerer uma "comparti

mentologi~' de alguma esp~cie, ela deveria ser mais flexível e 

informal. Disse Gardner: 

"Um do.6 yJJtoblema.6 na. ãJtea da c.ienc.ia c.ognLtiva ê. que 
muito.6 p.6ic.âlogo.6 nela atuante.6 .6ão pJtoveniente.6 da en 
genhaJtia, e me.6mo aquele.6 que não têm uma mentalidade
de engenheiJto ... 'de.6enham 0.6 diagJtama.6 do c.iJtc.uito'. 
Eu gO.6taJtia que um maioJt númeJto houve.6.6e vindo da bio
.to gi a de.6 c.Jt-it-i v a ou d a.6 aJtte.6" ( G aJtdn eJt n a e ntJte v-i.6 t a. 
a We-inJteic.h-Ha.6te, 1985: 62). 

Sublinhou' este autor, afei to à divisão do complexo 

cognitivo na direção apontada por Gall, que qualquer inteligên-

cia viria a ser composta de centenas e milhares de sub-procedi

mentos -- sistemas de produção e coisas afins -- o que permiti-

ria escrever um livro de psicologia perfeitamente adequado de 

cerca de 10.000 páginas sobre o que seriam os 10.000 sistemasoo 

produção, mas que não teria nenhum interesse para os educadores 

ou pessoas em programas de ação, porque seria muito específico; 

seria o lado oposto da moeda da solução de problema geral. Con-

formação esta do problema, aliás, que remete -a configuração 

fei ta por Neisser (1976) das concepções modernas do "fluxo 

da informação" que têm subjacente o modelo das faculdades hori-

zontais, com base em que elas meramente postulam processos e 

mais proces sos. 
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Por certo, como apontado anteriorwente, expressa-se no 

âmbito da neuropsicologia todo o espectro de divergências que 

se recortam na contraposição entre o empirismo e o racionalis

mo. Para certos autores o problema das relações entre a teoria 

abstrata das representações lingu!sticas e a teoria psico16gi

ca do processamento pode resolver-se pela assunção, por um la

do, de que os aspectos da estrutura da sentença que envolvem fun

ções mais abstratas da capacidade de linguagem, como aqueles en 

volvendo os aspectos morfológicos, fonológicos, sintáticos e ló 

gicos não vêm a ser consequência, em parte ou no todo, de um 

sistema de processamento distinto do aparato cognitivo mais ge

ral e, por outro lado, pela assunção de que nao há que estender 

-se para além dos sistemas sensoriais e motores que promovem 

suas formas de superf!cie urna organização independente dos pro

cessos da linguagem. Na conformação da linguagem corno um con

junto de habilidades neuropsicológicas as propriedades formais 

do comportamento linguístico podem ser vistas como não sendo di 

ferentes, em essência, de outros comportamentos (SegalO\vitz,1983). 

Em realidade, esta conformação compreende uma contraposição a 

tese da modularidade como se apresenta nas proposições afins 

de ~larr (1980) e de Chomsky (1981). Não obstante, a metáfora do 

"órgão mental" pode-se apresentar, neste contexto, para certos 

autores, como uma descrição alternativa que é útil utilizar em 

certos casos (Segalowitz, 1983). Sem pretender entrar na ques-

tão das descrições alternativas, sustentadas ou não pela tese 

da indeterminação, parece tratar-se aqui da visualização de 

"descrições equivalentes". Como apontou Chomsky (1981), se há 

descrições equivalentes, há também, conjuntos de descrições não 

equivalentes que podem ser compativeis com os dados acumulados, 
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como requer a tese da indeterminação e corno ~ compativel com o 

fato de que as teorias são subdeterminadas pelos dados. 

De fato, se há que lidar-se com a indeterminação que 

se apresenta à abordagem neuropsicológica, há que, pelo menos, 

distinguir-se claramente entre competência e desempenho, por um 

lado, e entre teoria e implementação, por outro, o que nao e 

feito em muitas instâncias. Não é por acaso que têm assumido 

contornos diversos as discussões relativas a deverem ser as afa 

sias vistas corno distúrbios de competência ou de desempenho,i~ 

cluindo-se as consignadas pela ênfase na "perda do conhecimento" 

ao invés de nos processos subjacentes à habilidade em pauta. 

Na neuropsicologia do processamento da informação, com 

efeito, tem-se amplificado muito o número de trabalhos realiza 

dos, fora do contexto da lateralização cerebral de funções, em 

que as tentativas de descrição e explanação dos efeitos da le-

sao cerebral sobre o desempenho cognitivo se dão inteiramente 

ao nível psicológico-cognitivo de explicação, conquanto persis-

tam, naturalmente, os trabalhos realizados mais de acordo com a 

linha clássica, em que se apresentam correlações entre os 

veis de descrição psicológico e anatõmico com tentativas de lo

calização de funções mais ou menos específicas. Há que se ob

servar que as abordagens intra-nível ou inter-níveis podem per

mitir ou demandar diferentes tipos de estudos neuropsicológicos; 

os estudos de localização requerendo, por certo, um maior núme-

ro de casos. 

De acordo com Ellis (1982), a perspectiva de multiní 

veis de descrição para a abordagem do problema mente-corpo, em 
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que se espera possa ser feita uma articulaç~o entre os niveis 

de descriç~o através de "leis de conex~o", C0J110 sugerido por 

~'arsha1l (1982) com base no trabalho de Marr, apontaria no sen

tido da n~o exist~ncia de um nive1 de representaç~o mais funda

mental ou b5sico do que qualquer outro, ficando os cientistas li 

vres para operar legitimamente em qualquer um dentre eles. 

N~o obstante, quando se trata de trabalhos neuropsic~ 

16gicos, a interpretaç~o dos efeitos da patologia cerebral, as-

sim como de outros efeitos observados com a uti1izaç~0 das téc-

nicas correntes, requer um complexo sistema de infer~ncia,e n~o 

é infrequente parecer o sistema utilizado ser baseado em hip6t~ 

ses de 10ca1izacionismo estreito por um lado e, por outro, par~ 

cer haver um equacionamento muito direto entre a conformação in 

terpretativa da natureza dos distúrbios e a teoria psico16gica 

de cogniç~o implicada. No que a isto diz respeito,manifestou-se 

Kertcsz do seguinte modo: 

"A a''táLi.J~Q 6uncA~.onaf do.6 .6i.6te.ma.6 cognitivo.6 nOl1.mai.6 PE.. 
de n~o .6up4i4 .6u6iciente. backg40und pa4a avalia4 a.6 
6unç~e.6 dani6icada.6 ou 4e04ganizada.6 no.6 paciente.6. O 
C0ll1p04tame.nto oLMe4vado apó.6 a le..6~o pode n~o .6e4 anali 
.6áve.l em te.4m0.6 da 6unç~0 n04mal. E.6ta.6 di.6c4epanciai 
64equentemente p4e.vinem qualque4 conclu.6ao di4e.ta .60-
b4e. mecani.6mo.6 n04mai.6 com ba.6e na.6 Ob.6e4Vaç5e..6 patoló
gica.6. I.6to nao .6igni6ica ne.ga4 a utilidade. do.6 con.6-
tl1utO.6 teól1ico.6 ba.6eado.6 no.6 dado.6 n04mativo.6. Ve..6de. 
que .6e.ja u.6ado de. cautela na inte4pl1e.taÇao do comp04ta
me.nto patológico como um mode.lo da 6unç~0 ce.l1e.bl1al, o 
60.6.60 pode. .6el1 tl1an.6po.6to com alguma e.xtl1apolaçao. 

A aHáliJ.)() do compol1:tamento apô.6 uma le . .6ao deve. .6el1 .6u
pee.tlle.r/tada pOI1 e.6tudo.6 eUI nOl1ma.i.6 pal1a cOH6il1tllal1 C~HC.e~ 
.6~e..6 .60b4e o 6uncionamento de um ol1gani.6mo. A anali.6e 
detalhada de uma 6unçao ~ neCe.6.6á4ia pal1a a compl1een.6aO 
do.6 modo.6 complexo.6 como uma le.6ao pode a6etá-la; me.6-
mo a.6.6im, nao há ga4antia de que a.6 localizaç5e.6 da le
.6aO p40Vel1~O a inte4p4etaÇaO C04I1eta." !Ke4te.6Z, 1983: 41. 



270. 

De todo modo, mesmo sob o referencial da abordagem de 

dois níveis definidos de representaçio, um n~mero crescente de 

autores contemporâneos tem manifestado a opinião de que, embo

ra possa ser admitido que a neuropsicologia clínica venha obten 

do sucesso, a grosso modo, em suas tentativas de correlaciona-

mento de síndromes clínicas e funç~es comportamentais gerais com 

a área do dano cerebral, quando o movimento perfaz-se para um 

nível mais refinado de análise as correlaç~es macroscópicas tor 

nam-se insuficientes e a correlaçio rompe-se. E nio apenas sio 

invocadas raz~es pertinentes ã esfera metodológica ou ao está-

gio do conhecimento relativo aos níveis de descrição implic~ 

dos, mas, significativamente, em linha com a perspectiva de muI 

tiníveis que Marshall remonta a Marr e seus colaboradores, sao 

mobilizadas, também, raz~es estribadas na consideração das rela 

ç~es entre os níveis de entendimento e de análise envolvidos, 

convindo os autores que as teorias neuropsicológicas do proces-

sarnento da informaçio e as teorias fisiológicas da atividade 

neural não podem ser reduzidas de uma forma direta e completa 

umas às outras. são bem representativas desta perspectiva "neo 

mentalista" na neuropsicologia atual, que tem a pretensio de 

uma recusa do reducionismo psicofísico sem um retorno ao dualis 

mo cartesiano, as seguintes consideraç~es tecidas por Marin e 

colaboradores: 

"Cada nZve.t de. e.nte.ndime.nto te.m .6ua pJtôpJtia e..6tJtutuJta 
inte.Jtna e. .6e.u.6 pJtinelpio.6 autoJte.gutadoJte..6 e. a.6 pJtopJtie. 
dade..6 de. eada nlve.t .6 ão pe.Jtdida.6 e.m quat~ue.Jt te.ntativa 
de tJtabiadá-ta.6 e.m pJtopJtie.dade..6 de. um n~ve.t .6Upe.Jt.{oJt 
ou il1ne.JtioJt. A 6e.Jttitização inte.Jtdi.6QiptinaJt de.pe.nde. 
de nO.6.6a habitidade. paJta ide.ntinieaJt e. de..6e.nvotve.Jt te.~ 
Jtia.6 e.m eada di.6eiptina que. pO.6.6am eon.6tJtange.Jt a eon.6-
tJtução e, a te..6,te. de. ,te.oJt.{a.6 e.m ou,tJta" (MaJtin e.,t at., 
1982: 252) 
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Sob este enfoque que, não obstante, enfatiza a integr~ 

çao da biologia e cognição e as relações entre a natureza mole-

cuIa r do cérebro e os processos ou operações vistos como trans-

formadores da atividade neural nas habilidades integradas que 

caracterizam a vida mental humana, recoloca-se o objetivo da 

abordagem interdisciplinar na neuropsicologia, com as implica

ções pertinentes ~ integração de métodos de pesquisa da biolo

gia e psicologia e à conformação de um nível de análise que po~ 

sa ser compatIvel com as perspectivas microsc6picas e macrosc6-

picas. Nas palavras, ainda, de Marin e colaboradores: 

"0 obje.t;'vo de. uma aboJtdage.m ;'nte.JtdL6c.;'pl;'naJt, a e..6ta 
aituJta, e ut;'i;'zaJt a ;'nfloJtmação de.Jt;'vada de. um c.ampo 
paJta Jte..6ponde.Jt ou apJtoflundaJt que..6t5e..6 aJtgU;'da.6 e.m ou
tJto. PO.6to d;,ne.Jte.Hte.me.nte., ;'.6to e.nvoive. o mape.ame.nto 
da ;'nnoJtmação pJtove.n;'e.nte. .de. uma d;'.6c.;'pi;'na, e.xpJte..6.6a 
ne.c.e..6.6aJt;'ame.nte. na i;'nguage.m e. .6;'.6te.ma.6 te.~Jt;'C.O.6 daque. 
ia d;'.6c.;'pl;'na, e.m ;'nn0Jtmaçao e.m outJta. I.6to e.nvoive. ~ 
;'de.nt;,n;'c.açao da ;'nnoJtmação de.Jt;'vada de. uma d;'.6c.;'pl;'
na que. e..6te.ja e.m um nZve.l apJtopJt;'ado de. c.omple.x;'dade. 
paJta .6e.Jt ~t;'i a c.ompJte.e.n.6ão de. que..6t5e.6 e.m outJta d;'.6c.;' 
pCtna. o HZve.l apJtopJt;'ado e aque.le. no qual 0.6 pJt;'nc.Z-:: 
p;'O.6 e. dado.6 de. .6u.6tentação de. um c.ampo pode.m pJtove.Jt 
c.on.6tJtang;'me.nto.6 paJta te.oJt;'a.6 e. e..6tudo.6 e.mpZJt;'c.o.6 e.m 
outJta dL6c.;'pl;'na." !MaJt,tn e.t ai., 1982: 241). 

De fato, tem-se tornado cada vez mais claro no curso 

do desenvolvimento das investigações neuropsico16gicas que o p~ 

rene problema das relações entre estrutura cerebral, função ce-

rebral e cognição requer urna constante revisão a partir de no

vas perspectivas te6ricas e metodol6gicas. 

No quadro atual, parece profícua a conformação de um 

referencial neuropsicol6gico em que sejam sublinhadas, dentre 

outras coisas, a conveniência de que a procura de leis de cone-

xão entre os níveis de descrição e de entendimento envolvidos se 
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perfaça com restrições ao compromisso reducionista, na direção 

posta pelas implicações do asseveramento de u~a substantiva 1n

depend~ncia entre os nfveis e pelas implicações da distinção en

tre reducionismo legftimo e ilegftimo feita por Anderson (1972)~ 

a import5ncia de urna abordagem analftica consistente a cada do

mfnio envolvido; a insuficiência de um princfpio diretor que 

remeta apenas para a anãlise dos detalhes ou componentes a cada 

nível mas não para o exame do modo corno podem interagir os com

ponentes discriminados e das propriedades emergentes das inter~ 

ções e organizações; a possibilidade de que a tradicional abo~ 

dagem neuropsicológica de dois níveis definidos de representa

ção para o problema da relação mente-corpo seja inadequada, a 

requisitar, pelo menos, a interposição do nível de análise re-

presentado pelos mecanismos na interpretação das 

neuropsicológicas. 

dissociações 

Sob este referencial, pode adquirir especial signifi

cado o contexto neuropsicológico em que são apontadas as difi

culdades de ir adiante nas correlações e estabelecer relações 

entre sistemas neurais específicos e os vários estágios e códi

gos putativos envolvidos no processamento cognitivo~ a comple

ta ignor5ncia sobre o "tamanho" requerido ou a organização dos 

elementos neurais subjacentes ~s complexas cognições; a falta 

de garantia de que seja diagn6stica de mecanismos unificados 

a ocorr~ncia de sintomas e sinais que se agrupam subsequenteme~ 

te à lesão focal~ a falta de garantia de que as localizações 

da lesão possam prover a interpretação correta no que concerne 

aos modos complexos corno urna les~o pode afetar uma função, ain

da quando esta ~ submetida a urna análise detalhada; as dificul 
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dades descortinadas nas corrclaç6es estrutura-cognição a um ni

vel mais fino de análise, mesmo quando se trata de uma distin

ção neurogeográfica tão ampla como os hemisférios cerebrais; as 

inGmeras evid~ncias de contra-exemplos e de "mistérios absolu

tos" quando está implicado um requisito de const~ncia nas cor

relaç6es estrutura-cognição, que se apresentam mesmo a um nivel 

grosseiro de análise como, por exemplo, as varlaçoes putativas 

inter-individuais na organização funcional inter-hemisférica e 

os diversos casos relatados de individuas avaliados como inte

lectualmente normais ou mesmo como dotados de intelig~ncia sup~ 

rior ~ média com diferenciaç6es neuro16gicas de grande enverga

dura tais como aqueles relatados por Paterson (1980) em que a 

c6rtex cerebral dos individuos restringia-se a um delgado extr~ 

to devido i interveni~ncia de hidrocefalia precoce ou como cer

tos casos de hemisferectomias, também, precoces. 

De fato, numerosos 6bices apresentam-se ~s tentativas 

de estabelecer correspondências diretas entre as funções compl~ 

xas e o hardware neuronal, apontando este quadro para a possi

bilidade mesma de que seja legítima a suposição de que a ques

tão da organização cerebral de funções não deve ser confundida 

com a questão da localização cerebral de funç6es, cabendo a con 

figuração de que se apresente, ao nível mesmo de descrição dos 

mecanismos,componentes equivalentes com interações equivalentes, 

nao obstante diferenças observadas de localização cerebral; o 

que vem a ser reforçado pelas evidências constituidas pelos ca

sos extremos da possibilidade do sistema nervoso manter, quando 

de insultos precoces, sua identidade funcional frente a uma con 

siderável alteração ao nível anatBmico. 
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Face a estes tipos de evidências é mobilizado, em re

gra, o que já é encarado como um truismo na neuropsicologia, a 

saber, a extrema plasticidade do cérebro na fase inicial de de

senvolvimento e a rel~ção inversa desta plasticidade com a ida

de crescente e, tamb€m, a grande flexibilidade do cérebro em p~ 

der levar a efeito comportamentos similares de modos diversifi

cados, conquanto, em realidade, os qualificativos por certo re

queridos para os termos plasticidade e flexibilidade que se re

montam, dentre outras coisas, para os difíceis problemas repre

sentados pela recuperação de função e pelas fronteiras entre c~ 

tegorias tais como hereditariedade e ambiente, indivíduo e soci 

edade, etc, sujeitos a substantivas controvérsias. 

De todo modo, cumpre considerar o sistema nervoso sob 

o enfoque de sua conformação como um sistema altamente diferen

ciado e hipercomplexo, dotado das propriedades do todo e da or

dem, da autoregulação adaptativa, da autoorganização adaptati

va e da organização hierárquica, para apenas mencionar as pro

priedades de um sistema complexo visualizadas por Laszlo (1972) 

na esteira de Bertalanffy (1968). 

Sob este enquadramento, apresenta-se à consideração de~ 

tas questões neuropsicológicas o assinalamento feito por diver

sos autores da possibilidade dos sistemas autoorganizadores ca

racterizados por um grau suficiente de redundincia e fidedigni

dade de conviverem, e até de se beneficiarem de uma certa mar

gem de ruído, de desordem e, neste marco, a necessidade yislum

brada por teóricos diversos de restabelecer a margem de autode

terminação de um sistema hipercomplexo, incluindo-se a do siste 

ma cognitivo frente à ênfase no ambientalisIro, como por exemplo, o eviden 
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Clarapl Focrstcr (1978) e Maturana (1978) na VIa do neokantismo. 

De fato, para v~rios autoresi a capacidade de conviver com cer

ta margem de desordem e a intervenção de funções vicariantes s~ 

riam características distintivas dos sistemas naturais em con

traposição às m~quinas artificiais e suporiam um processo perm!! 

nente de autopoiesis e de reorganização por igual permanente (~ 

t1an, 1978; Foerster, 1978; Morin, 1975). 

Bou1ding (1980), em suas reflexões sobre a fundação da 

Sociedade para a Pesquisa sobre Sistemas Gerais em 1954, assina 

lou que um sistema geral, naquela época, era definido simples

mente como qualquer sistema de interesse para mais do que uma 

disciplina. E, sob este prisma, considerou ele que deveria ha

ver muitas teorias de sistemas gerais, não apenas urna; devendo

se isto, não tanto à impossibilidade de construção de uma tal 

teoria, mas sobre.tudo à exist~ncia de mais do que um sistema g~ 

ral no mundo real. 

Sob estes enfoques, apresenta-se um contexto cibernét! 

co/sistêmico em que o assina1amento de semelhanças entre orga

nismos e m~quinas artificiais e entre v~rios nfveis de complex! 

dade vem a ser temperado pelo sublinhamento também de importan

tes diferenças. 

Na opinião de Monod (1978) conviria ainda certa prudên 

cia no que concerne ao nível de generalidade endereçado pela 

perspectiva cibcrnético/sistêlllicl por UIII lado e (IS analogias e~ 

tremamente abstratas por outro. Segundo ele, existiriam alguns 

níveis de generalidades em que todos estariam necessariamente de 

acordo e nos quais, por conseguinte, não seriam transmitidas in 
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formações relevantes e nio se estaria situado em uma adequada 

interdisciplinariedade. Considerou Monod que tal ocorreria, por 

exemplo, quando das tentativas de provar que as estruturas so

ciais ou o funcionamento do sistema nervoso obedecem i teoria 

da informação ou ~ termodinimica, quer dos sistemas fechados, 

quer dos sistemas abertos. Quanto às analogias extremamente ab~ 

tratas, ponderou Monod que elas talvez possam parecer informat! 

vas quando na realidade não o são, ou pelo menos só começariam 

a se tornar informativas a partir do momento em que fossem estu

dados os fatores específicos suscetíveis de explicar a analogia. 

Neste contexto, ao remontar-se os casos extremos e as 

possibilidades de variações por eles sugeridas no hardware neu-

ronal entre os indivfduos da esp~cie humana ao marco da exeqUi-

bilidade da manutenção da identidade funcional, vem a configu

rar-se uma conformaçio neuropsicológica que sublinha uma preoc~ 

paçao com a procura dos invariantes biológicos da esp~cie huma-

na, e consonante com Morin (1978), não segundo uma perspectiva 

em que a biologia apresenta-se como o reino da unidade rfgidada 

esp~cie, enquanto a sociedade e cultura apresentam-se como o 

reino da livre diversidade, mas sim segundo uma perspectiva em 

que se sinaliza tanto no plano biológico, como no psicológico, 

no cultural e no social estar em açio um duplo princípio de uni 

dade/diversidade, a demandar o reconhecimento da possibilidade 
- ... de fontes plurais de variação no marco da unidade nao passlvels 

de coalescências simplistas. No que a isto diz respeito disse 

Morin: 

"f ne..6te. quadlto que. .6e. óaz ne.c.e..6.6alt..to pltOpOIt o di6Ic.iR.. 
pltobR..e.ma do.6 unive.lt.6ai.6. Como v~mo.6, o n~me.Jto d~~ ~ni
v e.1t.6 M.6 do.. C. o 111 P o J[ t am e. Ylt o va.i aR.. e.m do QUe. .6 e. h a. v..t a ..tma
ginada; .6abe..mo.6 també:m que. e.xi.6te.m unive.It.6a-<-.6 p.6ic.o-
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a6e:t-zvo,~, ma..6 o núcfeo me..6mo do.6 un-zveJt.6a-z.6 antJtopofô
gico6 e.6t~ .6itua.doma-z6 pJt06undamente no nlvef de uma 
e.6tJtutuJta comelexa oJtganizadoJta e tJtan.6óoJtmadoJta ainda 
oculta poJt tJta.6 do.6 nevoeiJto.6, poi.6 diz Jte.6peito a in
teJt-Jtelação entJte o .6i.6tema genético, o .6i.6tema ceJte
bJtal e o .6~.6tema .6ociocuftuJtal. FalaJt aqui em e.6tJtutu 
Jta me.ntal e. impoJttante, ma.6 in.6uóicie.nte, poi.6 a e.6tJtu 
tUJta mental Jtemete. a e.6tJtutuJta genética IChangeuxl e ~ 
e.6tJtutuJta .6ociocuftuJtal, que Jte.me.te.m, pOJt !.lua ve.z, uma a outJta, etc. 

Ma.6 de qualque.Jt 6oJtma, ne..6te quadJto e ne.6te. .6entido 6un 
dame.ntal, o teJtmo unive.Jt!.lai.6 não .6igni6ica que. a uni~ 
veJt.6al-Zdade Jte.6ide. na identidade de tJtaço.6 emplJtico.6 
que apaJtecem na.6 mai.6 diveJt.6a.6 .6oc.ie.dade.6; pefo contJtã 
Jtio, 0.6 unive.Jt.6ai.6 dizem Jte.6peito a tJtaço.6 eventualmen 
te. di6e.Jtente.6 de uma .6ociedade. paJta outJta, de um indi~ 
vlduo paJta outJto, ma.6 que obedece.m a pJtinclp-zo.6 oJtgani 
zacionai.6 pJtimoJtdiai.6, de que e.le.6 con.6tituem tJtan.660~ 
maçõe.6 e atualizaçõe.6 diveJt.6a.6, de ac.oJtdo com a in6lu~ 
ência do ambie.nte InatuJtal ou .6 oc.io cultuJtal I e de c.iJt
cun.6tância.6 aleatôJtia.6 de toda e.6pécie .•. TJtata-.6e de 
".6.{,militude.6 na.6 cate.goJtia.6 e. não 1'10.6 conteúdo.6"; ... 
tJtata-.6e de "pJtoc.uJtaJt Jte.laçõe.6 .6i.6temática.6 entJte di
veJt.6O.6 óe.n~me.no.6, e não identidade.6 .6ub.6tantiva.6 entJte 
6enômeno.6 .6imilaJte.6". 0.6 univeJt.6ai.6 .6ão "c.ompete.ncia.6" 
e. nã.o "de.6empenho.6". 0.6 univeJt.6ai.6 .6ã.o pJtinclpio.6 ge
ne.Jtativo.6 de natuJte.za oJtganizacional que c.omandam e 
contJtolam a dive.Jt.6idade. 6enome.nal." I MoJtin, 1978: 337). 

Ressalta, de imediato, o significado do traslado para 

a biologia dos conceitos linguísticos. De fato, no decorrer da 

década de sessenta este traslado ao nível da biologia molecular 

veio a esfriar cada vez mais o entusiasmo reducionista embora 

mantendo o descarte do vitalismo (Penna, 1987), por um lado, e 

por outro, tornou-se cada vez mais claro que a teoria da lingua-

gem formal poderia prover instrumentos conceituais para o estu

do de problemas b~sicos da morfog~nese (Lindenmayer, 1971; Her-

man e Walker, 1972). 

Nio hi, naturalmente, a pretensio de entrar aqui no 

terreno das controvérsias relativas ã questio da definiçio de 

onde se situam e de qual v~m a ser a natureza e amplitude das 

regras inatas no plano cognitivo, de resto j~ amplamente focali-
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zaua (Piattelli-Palmarini, 1979) e que, afinal, nao parece en

cerrar, como tentou mostrar Fodor (1981), um salto de qualida

de entre as perspectivas empiristas e racionalistas, se bem que, 

como sugerido por Fodor (1983), em linha com Chomsky (1981), nao 

parece haver, no que concerne à psicologia da associação (em 

sua versao clássica ou na sua moderna encarnação computorizada) 

evidências a sustentarem o argumento fundado na suposição de que 

os complexos mecanismos que o programador pode construir de uma 

maquinária elementar possam ser "induzidos" do ambiente por uma 

máquina "associativa". Nas palavras de Fodor: 

/I a c.on.6tJtuti..bi...ti..dade. e.m pJti..nc.Ipi..o .tógi..c.a de. pJto
c.e..6.60.6 aJtbi..tJtaJti..ame.nte. c.ompli..c.ado.6 a paJtti..Jt de. pJtoc.e..6-
.60.6 e.le.me.ntaJte..6 n~o c.ome.ça pOJt i..mp.ti..c.aJt que. tai.6 pJto
c.e..6.60.6 .6e.jam pM.6Ive.i...6 de. c.on.6tJtução na ontoge.n,i.a pe.la 
ope.Jtação de. qualque.Jt me.c.ani.6mo de. apJte.ndi..zage.m de. uma 
e..6pé:c.i..e. que. 0.6 a.6.6oc.i..ac.ion,üta.6 e..óte.jam pJte.paJtado.6 pa
Jta c.om e.R.e. c.onvi..ve.Jt." (FodoJt, 1983: 34J. 

Também, obviamente, nao há a pretensão de focalização 

aqui dos formidáveis problemas que se apresentam no vasto cam-

po de estudo interdisciplinar constituido pela neurobiologia 

do desenvolvimento, no qual se tem apontado modificações simul 

tâneas no sistema nervoso com a idade crescente em todos os ní 

veis, desde o da molécula até o da globalidade, que recobrem 

uma extraordinária ignorância quando a intenção é ir além da 

caracterização fenomeno16gica em direção aos mecanismos subse! 

vientes, particularmente no que se refere aos aspectos supraj~ 

centes ao nível de descrição da biologia molecular, como bem 

sublinhou Jacobson (1970). 

E não poderia ser de outra forma, a considerar-se a 
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envergadura das problem5ticas pertinentes no contexto do referen 

cial sugerido para a análise do quadro apresentado pela neuropsl 

cologia contemporânea e as advertências de Monod (1978), aliás, 

consonantes com a avaliaçio feita por Oliveira (1985) da vacuida 

de do mero pinçamento, sem a submissio a uma análise consistente, 

de fen5menos descritos a um nível mais molecular para servir de 

suporte a hip6teses construidas a um nível mais molar, mormente 

quando o conhecimento sobre as naturezas dos fen5menos € 

muito incerto e fragmentário. 

ainda 

De fato, ratifica-se neste contexto, a crença na conve

niência de uma abordagem sistêmica em que multinÍveis de análise 

e de entendimento significativamente independentes vêm a ser de

finidos e em que se faça uma clara distinçio entre compet~ncia e 

desempenho. 

Por certo, o enfoque de sistema complexo aqui sugerido 

para a conformaçio da problemática neuropsicol6gica constitui 

um referencial para o problema da lateralizaçio cerebral de fun 

ç6es muito diferente do representado pelo duplo c~rebro e ins

tala nova ordem de "quebra-cabeças" para utilizar a expressa0 

de Colleti (1983). 

Naturalmente, sua assunçao implica o remetimento dos 

problemas postos pelas decomposições funcionais das faculdades 

cognitivas fundadas nas dissociações neuropsico16gicas e pelos 

seus substratos materiais a um complexo sistema de inferências 

que deve compreender nio apenas a dimens~o lateral do sistema 

nervoso, mas tamb€m as dimensões ântero-posterior e vertical. 

Em consonincia, no que concerne ao problema das varia-
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-
çocs na organização cerehral ue funções inter-individuais ou en 

tre grupos de individuas remetidas pelos estudos correlativos 

realizados, princjpalmente na esfera da lateralização cerebral 

de funções, com individuos em relação aos quais não h~ razoes 

para suspeitar, a priori, da intcrcorr~ncia de insultos signif! 

cativos ao sistema nervoso anteriores i fase adulta, sugere o 

enfoque de sistema complexo a conformação de um novo e diferen-

te programa de pesquisa, não obstante as substantivas dificuld~ 

des que se interp6cm. Neste marco, apresenta-sc como p~ssível 

de encerrar um teor bem maior de consist~ncia um programa diri-

gido para a procura de padrões intra e inter-funcionais sistem~ 

ticos de varlaçoes no que concerne ao problema da representação 

cerebral das faculdades cognitivas em que sejam levadas em con

sideração múltiplas dissociações e também associações compreen

dendo as três dimensões do sistema nervoso, subsumido, natural 

mente, aos parâmetros implicados pela abordagem de sistema com

plexo aqui sugerida, incluindo-se os óbices interpostos às ten

tativas de estabelecer correspond~ncias diretas entre os dife-

rentes níveis de descrição envolvidos. Tal programa implicaria, 

obviamente, uma procura de relações sistemiticas, cuja exist~n 

cia é vista como possível, entre as variações inter-funcionais 

das representações cerebrais observadas em cada dimensão do sis 

tema nervoso e as variações observadas nas outras dimensões. 

A partir de verificações positivas neste sentido po-

der-se-ia, inclusive, tentar a construção de regras generativas 

constituidas por alguns princípios e por parâmetros, estes po

dendo ser vistos como espécies de comutadores facilitadores de 

diretivas subsequentes no'curso do desenvolvimento morfogenéti-
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co, o que estaria em linha com a possibilidade visualizada no 

transcurso da década de sessenta da introdução de instrumentos 

básicos da teoria da linguagem formal no estudo de problemas de 

morfog~nese e em harmonia com a concepção moderna de programa 

genético como capaz de especificar apenas um envelope de re

sultados possíveis, como expressou Changeux (1979, 1983) e, na-

turalmente, como um plano de desenvolvimento que permanece dis-

tinto, tanto operacional quanto conceitualmente, de suas ~ 

pro-

prias realizações materiais. 

Um programa de pesquisa desta ordem estaria em linha 

ainda com a perspectiva da unidade/diversidade pois que nestas 

variações não está implicada a perda do plano básico de desen-

volvimento e funcionamento do sistema nervoso a caracterizar a 

espécie humana ou a perda da identidade funcional, sequer ao n! 

vel dos mecanismos, como já assinalado, quer as variações siste 

máticas venham a ser entendidas ao nível de diferenças no códi

go gen~tico ou como modos privilegiados de um sistema hipercom

plexo dotado das capacidades de autoregulação e de autoorganiz~ 

ção de prover a ordem a partir do ruído ou garantir sua identi-

dade funcional. 

Por certo, a procura de generalidades ao nível dos me

canismos cerebrais subservientes a competências cognitivas bás! 

cas da espécie há que se remontar a possibilidade de diferencia 

ções ao nível dos elementos neurais que os constituem e ao mes 

mo tempo a Ulna teoria das diferenças individuais que possa esp~ 

cificar como diferentes sujeitos organizam diferentes represen

tações das estranhas tarefas que os neuropsicólogos lhes ender~ 

çam. Na cuidadosa análise funcional requerida por tal empresa, 
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aprcscnt~l-sc a conveni~ncia de uma an~lise de protocolo detalha 

da concernente aos diferentes modos em que o desempenho em uma 

dada tarefa pode ser deteriorado (Narsha11, 1979). 

o enfoque de sistema complexo aqui sugerido é obviamen 

te indicativo de que devem ser fadadas ao insucesso as tentati 

vas de procurar uma correspond~ncia direta entre diferenças pu

tativas de capacidades cognitivas e diferenças putativas de 10-

calização cerebral de funções; impondo-se um refreamento na ex 

pectativa de que diferenças inter-individuais ou entre grupos 

de individuos nas correlações estrutura-função sustentadas pe

las dissociações neuropsicológicas e remetidas ao marco da nor

malidade, como correntemente relatadas na literatura sobre late 

ralização cerebral de funções, devam implicar diferenças de ca

pacidade cognitiva. 

De fato, conquanto haja diferenças intra e inter-indivi 

duais nas habilidades intelectuais, postas por razões inatas, 

assim como de outras ordens, tais como experienciais ou sociocul 

turais, querer inferi-las a partir de diferenças de localização 

cerebral de funções é uma empresa deveras simplista e, ao que 

tudo indica, inadequada, pois supoe que a estrutura de per se 

pode dizer-nos sobre a função e, ainda mais, que a mera locali

zação deva refletir a capacidade cognitiva. Neste marco, onde 

as conjeturas levadas a efeito se apresentam, em regra,como uma 

pronta e simplista adesão ao reducionismo ontológico, não é na

da surpreendente ver voltar ao nosso convívio a noção frenoló

gica de que o tamanho de diferentes áreas cerebrais ê um "en

saio" de efici~ncia funcional, como, por exemplo, sugerido na 
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VIa do moderno "associacionismo" por Geschwind e Levitsky (1968) 

e seus muitos seguidores, face, inclusive, i completa ignorincia 

existente sobre o "tamanho" requerido ou a organização dos ele

mentos neurais subjacentes is complexas cogniç~es. 

Como ji assinalado sob diversos prismas no decorrer 

deste capítulo, numerosos 6bices apresentam-se as tentativas de 

estabelecer correspondências diretas entre as funções cogniti

vas complexas, quer remetidas em termos de computações, proce~ 

sos, subprocessos, operações ou algorftmos, e o hardware neuro

na1, cabendo mesmo, como sugerido, a configuraçio de que possa 

existir ao nfve1 de descriçio dos pr6prios mecanismos, compone~ 

tes equivalentes, nio obstante diferenças observadas de locali

zaçao cerebral. 

Neste sentido, aponta todo o contexto neuropsicológico 

em que são assinaladas as dificuldades no estabelecimento de 

correlações estrutura-fu~çio, a começar pela evidência forneci

da pelos casos extremos de notivel capacidade de manutenção de 

identidade funcional frente a consideriveis insultos precoces ao 

sistema nervoso. 

Ao nfve1 da pr6pria literatura sobre lateralização ce

rebral de funções, foco contemporineo por excelência da postula 

ção de correspondências diretas entre variações na organização 

cerebral de funções, no caso, segundo a dimensão lateral do sis 

tema nervoso, e capacidades cognitivas, o pr6prio teor de con

tradição existente entre os estudos correlativos de diferenças 

de lateralização cerebral e de desempenho cognitivo ji parece 

indicativo, como assinalado, de que esti sendo interpretado co

mo de ordem metodol6gica um problema que tem sua fonte princi-
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paI na esfera conceitual. 

Embora seja incontestivel que a grande maioria das pe! 

soas vem a exibir um quadro de severa afasia quando da ocorren

cia de lesão peri-silviana do hemisf~rio esquerdo. hi exceçoes 

a esta regra e não são passíveis de detecção ao nível de qual

quer análise pr~via meramente dirigida a diferenças de habilida 

des cognitivas com um grau ínfimo sequer de fidedignidade. Isto 

para não falar do leque cada vez maior de possibilidades varia

cionais intra e inter-funcionais descortinadas pelos estudos 

correlativos de localização cerebral mais filigranados ao longo 

da própria dimensão lateral do sistema nervoso. 

Parece. de fato, requerer cada vez mais qualificativos 

e retificações a confiança na existência de uma relativa cons 

tincia nas diferenças postas em termos funcionais entre os dois 

hemisférios cerebrais humanos a refletir o ponto de vista de 

que estas diferenças resultariam de propriedades biológicas pr~ 

fundas e por isto. então, geneticamente estáveis. 

o enfoque de sistema complexo aqui proposto para a 

abordagem da problemitica neuropsico16gica da lateralização ce

rebral de funções tamb~m não avaliza os argumentos conformados 

com base na biologia evolutiva a sustentarem as vantagens puta

tivas visualizadas no contexto da lateralização cerebral de fun 

ções para o design de um duplo cérebro assimétrico, que tem le

vado i assunção, explícita ou implícita. de que afastamentos su

postos do padrão ideal posto de dois computadores altamente es

pecializados a dobrar a capacidade cognitiva do homem represen

tariam uma espécie de retrocesso evolutivo. 
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Em realidade, no 5mbito das investigaç6es cl5ssicas ji 

se conformara urna tradição, que teve em K.S. Lashley urna de 

suas express6es mais eminentes, em que as quest6es de especial! 

zação focal e lateral foram colocadas no contexto da biologia 

evolutiva. 

Para K.S. Lashley, corno para P. Broca, a domin~ncia ce 

rebral seria um acidente de crescimento. Por outro lado, S.E. 

Ilenschen afirmou, em 1926, que na natureza parece haver urna lei 

segundo a qual para a obtenção de um completo desenvolvimento de 

faculdades superiores originalmente distribuidas em dois 6rg~os 

uma concentração da capacidade em apenas um deles ~ necess5ria. 

De acordo com Marshall (1981), esta lei de Henschen seria manti 

da em cheque pelo fator de segurança de Campbell (1960), o qual 

assinala ser o sistema nervoso sobreconstruido e capaz de levar 

a cabo satisfatoriamente funç6es com menos do que a quantidade 

normal de tecido. Sob este enfoque, a medida em que o progres

so evolutivo ~ suposto caminhar na direção da diferenciação, a 

natureza foi configurada por Marshall (1981) corno havendo fixa

do ela mesma um exercIcio de engenharia biol6gica: corno maximi 

zar a eficiência funcional enquanto retendo razoivel margem de 

segurança face a perdas ou má nutriç~o dos elementos estrutu-

rais. 

Nas, a complexidade do sistema nervoso nao parece ser 

subsumfvel a uma conformaç~o assim tão simples do problema Po! 

to em termos de engenharia evolutiva. A pr6pria ênfase em uma 

multiplicidade de sub-sistemas funcionais e a possibilidade da 

existência de distintos princIpios de localização intra e inter 

-hcmisf~ricos na depend6ncia da função em pauta ji disto são in 
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Jicativos. Neste sentido, basta lelnbrar o desafio constituido 

pelas áreas pré-frontais para estas Vlsoes cunhadas na perspec-

tiva do duplo c~rebro. A começar, estas áreas -sao apontadas 

por estudos comparativos do sistema nervoso como as que mais 

se desenvolveram, a par das porçoes anteriores dos lobos temp~ 

rais, nos primatas, e em especial no homem, em contraposição aos 

outros animais (Sarnat e Netsky, 1974) e no que concerne as di-

ferenças funcionais laterais elas são, por certo, das mais re

dundantes. A elas têm sido relacionadas funções de planejamen

to e controle da ação (Luria, 1966, 1973) e, neste caso, também 

aqui não se aplica o requisito de concentração em um hemisfério 

de uma faculdade superior, assim como os alegados requisitos de 

concentração face a supostos efeitos em funções deste tipo de 

supostas concorrências ou dessincronias inter-hemisféricas. 

De fato, o sistema nervoSo humano nao parece ser capt~ 

rável facilmente no jogo sobremodo circular implicado pela cren 

ça de que tudo que evoluiu o fez assim porque era o melhor para 

nós aquela altura. Aliás, nem a moderna biologia evolutiva im-

pele a pensar deste modo. 
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CAPfTULO IV 

UM ESTUDO E~IPfRICO CONCERNENTE A VARIAÇOES NORMAIS DE 

LATERALIZAÇAO CEREBRAL DE FUNÇOES,PREFERENCIA ~ffiNIPULAT6RIA E 

SUA HISTdRIA FAMILIAR E DESEMPENHO COGNITIVO 

Este estudo apresenta-se como uma decorrência direta 

do exame da conformaç~o neuropsicol6gica contempor~nea das rela 

çoes entre variaç6es normais de lateralizaç~o cerebral de fun-

-çoes e desempenho cognitivo e das implicaç6es para esta questio 

do enfoque de sistema complexo para o problema da lateralizaçio 

cerebral desenvolvido neste trabalho. 

o enfoque de sistema complexo aqui sugerido, ao contrá 

rio da corrente dominante fundada no enfoque do duplo sistema 

funcional, leva ã expectativa da nio existência de relaç6es sis 

tem5ticas entre variaç6es normais na lateralizaç~o cerebral de 

funç6es e desempenho cognitivo e o quadro conformado pelos re-

sultados das diversificadas pesquisas que têm sido dirigidas -a 

procura de relaç6es sistemáticas, com o alto teor de contradi--

-çoes que encerra, parece poder ser interpretado de forma mais 

consistente neste sentido. 

A propensao existente para procurar na inst~ncia meto

dológica a fonte das dificuldades encontradas no preenchimento 

das expectativas geradas pelo enfoque do duplo cérebro parece 

estar conduzindo, em realidade, a uma produç~o cada vez maior 

de resultados contraditórios e de formulaç6es discrepantes, mui 

tas vezes incompatíveis, quanto às implicações das diferenças 

visualizadas na organizaç~o lateral para os desempenhos cogniti 
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vos, rcmctidas, cada vez com maior frequência, sob a forma de 

redistribuições tateantes de padrões de lateralização cerebral 

frente a diferenças observadas de desempenhos cognitivos entre 

os crescentes subgrupos examinados nos estudos correlativos a 

conformar um quadro em mosaico, com alto teor de inconsist~nci~ 

extremamente refratário a uma interpretação unificadora na dire 

çao posta pelo paradigma dominante. 

De fato, a crença bastante difundida de que o aprimor~ 

mento metodológico na direção da consideração de variáveis adi

cionais pode vir a resolver as contradições remanescentes às in 

suficiências vislumbradas em estudos prévios parece estar-se con 

substanciando no direcionamento atualmente imprimido, em regra, 

aos estudos realizados na área, para o exame de interrelaçõesde 

um número cada vez maior de variáveis, a constituir crescentes 

subgrupos com diferenças putativas no desempenho cognitivo e no 

padrão de lateralização para as funções da linguagem e visuoes

paciais. 

Mas, este encaminhamento no sentido de testar compro

missos cada vez mais elaborados não parece fácil de ser segui

do nesta área, aSSlm como não parece consistente este tipo de 

abordagem para o problema da organização cerebral de funções. 

Outrossim, este direcionamento imprimido à area, at~ 

pela potencialidade que compreende de introdução de novas variá 

veis e de novas recombinações de vari5veis e da invocaç~o deste 

tipo de requisito, frente a resultados contradit6rios ou negati 

vos, parece bastante propício a obstruir a consideração da in-

terveniência de outros fatores que não diferenças topológicas 

, 
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nas representaç~es funcionais para as pequenas e muitas vezes 

contradit6rias diferenças de desempenho cognitivo verificadas 

nos testes entre os grupos examinados e, sobretudo, propício a 

obstruir a consideraç~o ao nível te6rico da possibilidade mesma 

de que n~o haja correspondências diretas entre variaç~es nor

mais da representaç~o cerebral de funções e habilidades cogni

tivas. 

A focalizaç~o mais detida nas implicaç~es do direcio

namento imprimido ~ vasta maioria dos estudos correlativos a

tualmente conduzidos sobre a questão das relaç6es entre varia

ç~es normais de lateralizaçio cerebral de funç~es e habilidades 

cognitivas, no que se refere ~ esfera metodol6gica, parece tor

nar mais compreensível, tamb~m, a persistência do que se afigu

ra como incongruências dificilmente aceitiveis em urna literatu

ra que se tem caracterizado pelo acento nas quest~es metodol6-

gicas e, em particular, na an~lise da preferência manipulat6ria 

como índice de lateralização, das quais a mais flagrante pare

ce ser representada pela aparentemente acrítica persistência do 

crit~rio utilizado para a hist6ria familiar de sinistralidade 

positiva, assim como para a negativa e, ipso facto, para uma u

tilização pouco consistente da hist6ria familiar de sinistrali

dade como índice de lateralização cerebral de funç~es. 

Por um lado, como apontado anteriormente, a se consid~ 

rar os relatos dos estudos clínicos mais diretos pertinentes a 

correlaç~es entre padrões de lateralização cerebral e variiveis 

constitucionais facilmente identific~veis na população, mais am 

pIos e consistentes e a tendência predominante nos estudos de 

lateral idade perceptiva, mostra-se a hist6ria familiar de sinis 
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tr:lliJaJe como a melhor sucedida, dentre as variáveis associa

das ~ prefer~ncia manipulat6ria, na prediç~o da direç~o de late 

ralizaç~o para as funções da linguagem e, possivelmente também, 

para certos aspectos das funções visuoespaciais, n~o obstante o 

crit~rio correntemente utilizado. 

Por outro, o critério usual de história familiar de si 

nistralidade positiva quando da exist~ncia entre os pais e ir

mãos de, pelo menos, um canhoto e de hist6ria familiar de sinis 

tralidade negativa quando nao o h5, o que deixa, por seu turno, 

em aberto a possibilidade de outros parentes consangufneos se

rem canhotos. não parecem satisfatórios, mesmo quando se leva 

em consideração a baixa frequ~ncia de prefer~ncia manipulatória 

pela mão esquerda na população (as estimativas mais consisten

tes situando-a em torno de 10%), ainda mais quando se tem em 

vista, como ji assinalado, a inexist~ncia de um modelo genético 

totalmente satisfatório, a possibilidade de insultos cerebrais 

precoces de pequena monta afetarem a direção da prefer~ncia ma

nipulatória e a interveni~ncia de fatores experenciais. 

Há que se notar o incremento de dificuldade para a 

composição de amostras, principalmente para estudos que endere

çam variiveis e interrelações entre elas diversificadas, quan

do estão em pauta variiveis constitucionais de baixa frequ~ncia 

na população e o significado, no que a isto diz respeito, da a

doção de critérios mais rigorosos para a hist6ria familiar de 

sinistralidade positiva; uma variivel constitucional nada fre

quente na populaçao, ji com o critério usual. 

Tendo em vista as razoes acima expostas, o presente 



291. 

trabalho veio a ser conduzido com o intuito de averiguar se há 

diferenças entre as habilidades cognitivas de destros com histó 

ria familiar de sinistralidade negativa e de canhotos com histó 

rIa familiar de sinistralidade positiva. 

1 - MbTODO 

Sujeitos: Os sujeitos deste estudo foram 40 estudantes de cur

sos de graduaçio de duas universidades pGblicas da cidade do 

Rio de Janeiro (UFRJ e UERJ), voluntários, do sexo feminino, 

com idades variando entre 18 e 24 anos, sendo a m€dia de idade 

igual a 20,32 anos, rccrutados durante um perrodo de tr~s anos 

e mClO, constitutivos de dois grupos: um comDosto de 20 sujei-

tos destros sem hist6ria familiar de sinistralidade e outro com 

posto de igual nGmero de sujeitos canhotos com hist6ria fami-

liar de sinistralidade positiva. Tendo em vista constituir-se 

a prefer~ncia manipulat6ria pela mio esquerda com hist6ria fami 

liar de sinistralidade positiva um fator severamente limitante, 

cada canhoto com hist6ria familiar de sinistralidade positiva 

introduzido no estudo foi pareado com um destro com hist5ria fa 

miliar de canhotos negativa de mesmos sexo, idade (diferença má 

xima de idade admitida de ~ I ano), curso de graduação, perrodo 

de crédito cursado e mesma universidade. 

O crit~rio para a prcfer~ncia manipulatória foi, em 

primeira inst~ncia, a informaç~o do sujeito quanto i mio utili

zada preferencialmente. Foi. ainda, empregado o questionário 

de avaliaçio da prefer~ncia manipulatória de Annett (1967) redu 



292. 

zido de 12 para 10 Ítens. Para cada uma das 10 questões, uma 

resposta de preferência manipulatória pela mão direita foi atri 

buido um escore de +1, uma resposta de esquerda foi atribuido 

um escore de -1 e para uma resposta de sem preferência foi atri 

buido um o. o grau médio das dominâncias das mãos dos sujeitos 

integrantes do estudo foram: destros com história familiar de 

sinistralidade negativa = +8,75 (DP = 1,83) e canhotos com his

tória familiar de sinistralidade positiva = -8,4 (DP =1,92). T~ 

dos os sujeitos do grupo dos destros escreviam com a mão direi-

ta e todos os sujeitos do grupo dos canhotos escreviam com a mão 

esquerda. Em ambos os grupos, a resposta sem preferência, quag 

do ocorreu, veio a recair sobretudo nas tarefas que exigiam uma 

utilização conjunta das duas mãos. Nenhum dos sujeitos catego-

rizados como tendo um tipo de preferência manipulatória forne--

ceu resposta de preferência pela mão contr~ria i sua categori-

zação para qualquer das 10 tarefas. 

Foi considerado haver uma história familiar de prefe

rência pela mão esquerda positiva quando da existência de, pelo 

menos, tres parentes consangufneos canhotos ou ambidestros, sen 

do um dentre os parentes obrigatoriamente um dos pais ou um ir-

mão com preferência pela mão esquerda, cobrindo duas geraçoes, 
... . no mlnlmo. 

A história familiar de preferência pela mao esquerda 

foi considerada negativa quando da inexistência de canhotos ou 

ambidestros consaguíneos na geração correspondente a do sujei

to (irmãos e primos) e nas duas gerações anteriores (além dos 

pais, tios e avós paternos e maternos). Nenhum dos sujeitos ti 

nha filhos. 
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Foram excluidos da amostra os casos em que havia redi

recionamento de urna tendência inicial através de treinamento 

(n=2); os casos em que havia história de acidentes durante a in 

fância demandatórios de imobilização prolongada de um dos mem

bros superiores (n=l); e os casos em que houve manifestação de 

incerteza quanto ~ preferência manipulat6ria dos familiares (n= 

8) . 

Instrumento de medida de habilidades cognitivas: Foi utiliza-

do corno instrumento a Escala de Inteligência de Wechsler para 

adultos completa na vers~o brasileira do Centro de Estudos de 

Pessoal do Exército Brasileiro. A opção pelo emprego do WAIS 

teve corno base os resultados observados em estudos de comprome

timentos hemisféricos focais, a ampla utilização que tem tido 

em estudos correlativos endereçados ~ quest~o das relaç6es en

tre variaç6es normais de lateralização cerebral e desempenho 

cognitivo e as significativas an~lises de fatores a que tem si

do submetido (Zimmerman e Woo-Sam, 1973). 

Procedimento: Foi administrado em primeiro lugar um question~-

rio concernente aos dados pessoais do sujeito, com quest6es so

bre sua preferência manipulat6ria e de seus familiares, com um 

prazo solicitado de retorno de urna semana que serviu de base p~ 

ra a inclus~o dos sujeitos na amostra. A partir dar, seguiram

se as aplicaç6es do invent5rio de preferência manipulat6ria de 

Annett (1967),' com dez quest6es e do WAIS. O WAIS foi adminis 

trado individualmente, do modo padronizado, por dois aplicado--

res treinados conjuntamente para este fim. Cada aplicador rea-
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li:ou UIII mesmo número Je aplicações para cada grupo. Após a cor 

reçao dos testes, os participantes da pesquisa tiveram um retor 

no individual de seus desempenhos conduzido pelos 

aplicadores. 

2 - RESULTADOS 

respectivos 

Os resultados do presente estudo sao mostrados nas ta

belas e figuras abaixo. 

As tabelas I e 2 revelam, respectivamente, os escores 

m~dios verificados para o grupo de canhotos com história fami

liar de sinistralidade positiva e para o grupo de destros com 

história familiar de sinistralidade negativa nas diversas esca

las do teste WAIS, indicando tamb~m os desvios-padrão. 

Nas figuras 1, 2 e 3 estão representadas as compara

ções das médias obtidas pelos dois grupos, sendo que na figu

ra 1 é representada a comparação das m~dias nas escalas verbais, 

na figura 2 a comparação das m~dias nas escalas de execuçao e 

na figura 3 a dos Qls m~dios obtidos pelos dois grupos. 
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TABELA 1 

ESCORES MSDIOS E DESVIOS-PADRÃO DO GRUPO DE 
CANHOTOS COM HIST6RIA FAMILIAR DE SINISTRALIDADE POSITIVA NAS 

ESCALAS DO TESTE WAIS 

ESCALAS 

Escalas verbais 
Informação 
Compreensão 
Aritmética 
Semelhanças 
Números 
Vocabulário 
QI verbal 
Escalas de execução 
Sfmbolos numéricos 
Completamento de figuras 
Cubos 
Arrumação de figuras 
~Iontagem de objetos 
QI de execução 

QI GERAL 

M~DIAS 

12,85 
12,5 
11,0 
13,15 
10,25 
12 ,95 

114,3 

11,55 
13,1 
11,75 
11,75 

9,8 
110,15 

I ~ 113,3 

TABELA 2 

DESVIOS-PADRÃO 

1, 98 
2,67 
1,97 
1,80 
2,90 
2 ,20 
8,44 

2 ,77 
2 , O 7 
2,07 
1,61 
3,33 

10,10 

8,43 

ESCORES M~DIOS E DESVIOS-PADRÃO DO GRUPO DE 
DESTROS COM HIST6RIA FAMILIAR DE SINISTRALIDADE NEGATIVA NAS 

ESCALAS DO TESTE WAIS 

ESCALAS 

Escalas verbais 
lnformaç ão 
Compreensão 
Aritmética 
Semelhanças 
Números 
Vocabulário 
QI verbal 
Escalas de execução 
Sfmbolos numéricos 
Completamento de figuras 
Cubos 
Arrumaç~o de figuras 
Montagem de objetos 
QI de execução 

QI GERAL 

12,7 
11,85 
10,8 
13,2 
10,4 
12,65 

112,45 

12,25 
13,2 
11,0 
11, 2 

9,45 
108,95 

111,85 

DESVIOS-PADRÃO 

1, 71 
2,55 
2,16 
1, 66 
1,83 
1,28 
6,30 

2 ,57 
2,48 
2 ,41 
2,44 
2 ,37 
8,25 

6,55 



14-
13-
12 -

la -

08 -

06 -

04 -

02 -

14 
13 
12 

10 

08 

06 

04 

02 

-

-

-

-

I 

FlGUR/\ 1 

O\\IPAl\A~:A() 1)1\') ~ll:!)IAS DUS DOIS CHUPOS NAS ESCNJ\S VEHBJ\lS 

r-

o/; r--

77 
Ii Ii 
Ii Ii Ii Ii 
Ii Ii 
Ii Ii 
Ii Ii 
Ii Ii 
Ii Ii 
Ii Ii 
Ii Ii 
Ii II 
II Ii 
II // 

Ii 
Ii 

-77 Ii 
Ii Ii 

Ii Ii 
Ii Ii 

Ii Ii Ii Ii 
Ii Ii 
Ii Ii 
Ii Ii 
Ii Ii 
II II 
II I ~I 
1// Ii 

AlUI. SEM. 

nGUFA 2 

o C:RUPO 1'OS CJ\NIIOTOS 

(#fl CHUPO lXJS DESTROS 

r--r--
Ii 
Ii 

r""- Ii .- Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii II II II 
I~j II 

voe. 

COMPAFAÇÃO DAS ~lfDIAS DOS DOIS GRUPOS NPS ESCALAS DE EXECUÇÃO 

o GRUPO DOS CN'\IIOTO S 

rza C;I~UPO DOS DESTROS 

.---- Ii 
77 Ii r- r--

r- II (I ~ 7i II Ii II II Ii r-~ Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii II II Ii Ii Ii II II Ii Ii I/ Ii Ii Ii Ii Ii Ii II Ii Ii I/ II Ii II (I Ii Ii Ii Ii I Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii 
l~~ 

II Ii 
11 1~ Ii Ii 

SH!B.NUj\1. COMP. FIG. CUBOS 

296. 



114 

112 

no 

108 

106 

104 

102 

100 

FIGUFi\ 3 

COl,lPi\fJ\çAo DOS Qls MGDlOS OOS CRUPOS DE CANIIOTOS E DE DESTROS 

IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
~~~~. .... 

Ql VERBAL 

IIII 
I I I I 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 

o CRUPO IX'>S CJ\NIIOl"OS 

Ii Ii GHUPO WS DESTROS 

IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 
~~~~ 

QI CERAL Ql EXECU(,,:ÃO 

297. 

As tabelas 1 e 2 e as figuras 1, 2 e 3 revelam de for-

ma muito nítida, à observação, ter havido uma grande semelhança 

nos desempenhos dos dois grupos estudados. No sentido da obten 

ç~o de maior confiança nos resultados foram realizados testes 

"t" de Student para amostras inoepelldentes (uma vez que os su-

jeitos, embora não tenham sido oesignados aos grupos aleatoria-

lIIente, foram selecionados oe acoroo com as suas cl assificações 

em ulIIa v~lriiívC'l organísmlca) a fim oe oeterminar a significân-

ela oas diferenças entre as lIIédi(1s para caua uma das escala5,a~ 

Sll11 COIllO p:-Ir~l os três QIs. A tabela 4 mostra que, nenhuma das 
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razoes "t" encontrauas foi significativa para a. = 0,05; a hipó-

tese nula sendo aceita em todos os testes escalares. 

TABELA 3 

RAZOES "T" ENCONTRADAS PARA AS DIFERENÇAS ENTRE AS 
MSDIAS DOS DOIS GRUPOS NAS ESCALAS DO -TESTE WAIS* 

ESCALAS 

Escalas verbais 

Informação 

Compreensão 

Aritmética 

Semelhanças 

Números 

Vocabulário 

QI verbal 

Escalas de execuçao 

Símbolos.numéricos 

Completamento de figuras 

Cubos 

Arrumação de figuras 

Montagem de objetos 

QI de execução 

QI GERAL 

RAZÃO "T" 

0,25 

0,77 

0,30 

-0,09 

-0,19 

0,51 

0,77 

-0,81 

-0,14 

1,03 

0,82 

0,37 

0,40 

0,59 

(*) Ttb (38gl) 2,025 para a. = 0,05 (provabicaudal) 
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3 - DISCUSSÃO 

Os resultados deste estudo evidenciaram inequivocamen

te uma grande semelhança entre os desempenhos cognitivos dos 

destros sem hist6ria familiar de sinistralidade e dos canhotos 

com esta hist6ria familiar, como medidas atrav~s do Teste WAIS. 

De fato, todas as comparaç6es de desempenho efetuadas ficaram 

muito longe de atingir um nível que sugira urna diferença signi

nicativa, a se considerar os resultados obtidos nos testes "t" 

expressos na tabela 3. 

Estes resultados perfilam-se, desta maneira, com a 

série de verificaç6es concernentes a efeitos de preferência ma

nipulat6ria e de fatores a ela associados sobre o desempenho cog 

nitivo em que a hip6tese nula n~o p6de ser rejeitada com base 

nos dados disponíveis ou, dito de outro modo, em que nao pude

ram ser aceitas as hip6teses, formuladas no contexto do duplo 

cérebro, preditivas de diferenças nos desempenhos cognitivos en 

tre destros com hist6ria familiar de sinistralidade negativa e 

canhotos com hist6ria familiar de sinistralidade positiva. mais 

frequentemente expressas no sentido da inferioridade de canho

tos e ambidestros nas habilidades visuoespaciais em comparaçao 

com os destros, como sugerido inicialmente por Levy (1969,1972). 

Os resultados obtidos em nosso estudo revestem-se de 

maior interesse quando focalizados sob a 6ptica da questão das 

relações entre variações normais nas representações das funções 

e habilidades cognitivas endereçada pelos estudos correlativos 

de preferência manipulat6ria e fatores a ela associados e desem 

penha cognitivo, face ~ natureza da amostra utilizada. 
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Sob este prisma, eles parecem sugestivos de que var1a

çoes normais de lateralizaçio cerebral de funç6es nao guardam 

uma relaçio sistemitica com diferenças de habilidades cogniti

vas, pelo menos, como medidas atrav€s do Teste WAIS e quando es 

t5 em pauta a lateralizaç~o para a maior parte das funç6es da 

ljnguagem. 

A se considerarem os dados provenientes dos estudos 

mais diretos, amplos e consistentes sobre a frequ~ncia de .. 
Sln-

dromes af5sicas em relaçio ~ prcfcr~ncia manipulatória e sua 

história familiar (p.e. Hécaen et aI., 1981; Hécaen e Sauguet, 

1971; Bryden et aI., 1983; Luria, 1974), assim como os estudos 

de lateralidade perceptiva em seu conjunto (p. e. Hardyck e Pe-

trinovitch, 1977), ji com o critério usual de prefer~ncia mani-

pulatória familiar, os destros com história familiar de sinis

tralidade negativa e os canhotos com história familiar de sinis 

tralidade positiva conformariam as populaç6es em que haveria, 

respectivamente, uma maior probabilidade de ocorr~ncia das fun-

çoes da linguagem altamente lateralizadas e uma maior probabili 

dade de funç6es aI tamente bilateralizac1as, isto é, estas duas pop~ 

laç6es configurar-se-iam como polos extremos de um continuum de 

latera1izaçio para as funç6es da linguagem, como admitido por 

Hécaen e colaboradores (1981), frente aos resultados por eles 

obtidos, no que concerne ao modelo proposto por Hardyck (1977) 

e por Hardyck e Petrinovitch (1977); o que não implicaria, co

mo assinalaram Hécaen e colaboradores (1981), para a bilaterali 

zaç~o, uma igualmente bem distribuida representaçio das funç6es 

da linguagem em cada hemisfério. 

Neste caso, a adoçio de um critério mais rigoroso de 

.,8l10TECA 
FUNQAÇAo GETÚLIO VAI",. 
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hist6ria [anliliar de sinistralidade parece ampliar bastante a 

probabilidade de incluir nas amostras sujeitos canhotos com fun 

ções da linguagem mais bilateralizadas e sujeitos destros com 

funções mais lateralizadas, o que parece tornar mais signific~ 

tivo o tamanho da amostra utilizada em nosso estudo, particula! 

mente no que se refere aos canhotos com hist6ria familiar de si 

nistralidade positiva. Hi que se notar que nos estudos concer 

nentes às relações entre variações normais de lateralização de 

funções e habilidades cognitivas, mesmo com a utilização de um 

crit~rio pouco rigoroso para a hist6ria famili,ar de sinistrali

dade, o n~mero de sujeitos canhotos com hist6ria familiar de si 

nistralidade positiva de mesmo sexo que integram as amostras, 

at~ as mais amplas no que diz respeito a outros subgrupos popu 

lacionais, tem-se situado em torno de 15, sendo muito raros os 

estudos em que este n~mero chega a ultrapassar a cifra de 20, 

como o de Briggs e colaboradores (1976) e o de Sealerman e cola 

boradores (1984). 

Deste modo, os crit~rios aqul adotados para a hist6ria 

familiar de sinistralidade parecem ter trazido mais consist~n

cia para a utilização da preferência manipulat6ria e sua hist6-

ria familiar como índice de lateralização cerebral de funções 

e, neste caso, parecem ter aumentado a probabilidade de se ter 

comparado dois grupos com diferenças significativas na represe~ 

tação de funções ao longo da dimensão lateral do sistema nervo

so, se n~o, tamb~m, como sugerido por II~cacn e colahoradores 

(1981). ao longo da dimens~o 5ntero-posterior, a um nfvel que 

pode ser mais significativo, no que a isto diz respeito, do que 

os estudos anteriormente realizados. 



302. 

Conquanto, a partir destas consideraç~es os resultados 

obtidos em nosso estudo possam ser vistos como particularmente 

sugestivos da inexistência de correspondências diretas entre va 

riaç~es normais nas representaç6es das funç6es ao longo da di

mens~o lateral do sistema nervoso e habilidades cognitivas, pe

lo menos, as recobertas pelo Teste WAIS, obviamente h~ neles li

mitaç6es para al~m do truismo de que a aceitaçio de uma hipóte

se nula nio implica em sua comprovaçio. A própria categoriza

çio da preferência manipulatória familiar não parece totalmente 

satisfatória pois dependeu da autocategorizaç~o dos familiares 

dos sujeitos. Mas, não ~ nada f~cil obter informações extensas 

e seguras sobre este tópico, assim como ~ desej~vel, por~m, mui 

to difícil, realizar pesquisas com amostras mais amplas no que 

COncerne ao subgrupo da populaçio representado pelos canhotos 

com hist6ria familiar de sinistralidade positiva, ainda mais 

quando os crit~rios são rigorosos. 

De todo modo, quando os resultados obtidos em nosso e~ 

tudo sio postos em paralelo com o consider~vel n~mero de estu

dos, dirigidos para a mesma quest~o, que falharam em rejeitar a 

hipótese nula, parece conformar-se um quadro bastante sugestivo 

de que nio deve haver, de fato, diferenças nas habilidades cog

nitivas que possam ser ligadas ã preferência manipulatória e 

que os resultados contr~rios verificados em v~rias outras pes

quisas expressam a atuaç~o de fatores diversos que n~o diferen

ças topológicas nas representaç~es de funções no sistema nervo

so. 
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c O N C L USA O 

Tendo em vista o caráter conclusivo com que se procu

rou revestir as discussões levadas a efeito em cada capítulo 

deste trabalho, esta conclus~o final terá, basicamente, uma co

notaç~o integrativa e remontar-se-á aos principais aspectos das 

conclusões anteriormente apresentadas. 

A conformação do quadro contemporâneo da lateralização 

cerebral de funções articula-se, como seria de se esperar. es-

treitamente com a esfera metodoI6gico-t€cnica. 

A análise direcionada para um delineamento mais preci

so da metateoria e teorias dominantes, a par do âmbito do pens! 

mento em que se move a pesquisa corrente realizada na área da 

assimetria funcional inter-hemisf€rica, consigna uma importân

cia ímpar às investigações realizadas com o paciente comissuro-

tomizado na conformação do paradigma predominante do duplo 

rebro, qual seja, a configuração dos dois hemisf€rios 

~ 

ce-

cere-

brais humanos como dois sistemas funcionais de processamento da 

informação, de âmbitos amplos, assim€tricos e relativamente in-

dependentes a implicar a conectividade calosa como fator inde

pendente da especialização hemisf€rica na dinâmica inter-hemis

f€rica, constitutivo do zeitgeist contemporâneo sob o qual vie-

ram a se expandir notavelmente as pesquisas de lateralidade rea 

lizadas com a população neurologicamente íntegra e ao qual vie

ram a ser subsumidas, tamb€m, as investigações realizadas com a 

população clínica, inclusive, as tradicionais investigações de 

lesões focais. 
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Ressalta, para a conformaçio do quadro contemporineo 

da lateralizaçio cerebral de funções, a atuação de urna carac

terística comum aos paradigmas de pesquisa de processamento h~ 

misférico isolado e aos de lateralidade perceptiva e assime-

tria do desempenho motor em normais, cujo real significado, no 

que a isto diz respeito, parece ter passado desapercebido,qual 

seja, o fato destes paradigmas não terem, do ponto de vista da 

localização cerebral de funções, o poder de resolução intra-

hemisférico mas, apenas, o inter-hemisférico e de remeterem 

por suas pr6prias naturezas, ao funcionamento de cada hemisfé 

rio cerebral como um todo, em termos de "competências positi-

vas", a consubstanciar o hemisfério cerebral como unidade fun-

cional e privilegiada de análise neuropsicológica. E até por

que estas abordagens possibilitam dissociações inter-hemisfér! 

cas mas nio intra-hemisféricas, no marco da importincia da an~ 

lise funcional e da dupla dissociação para a neuropsicologia , 

suas utilizações vêm a realimentar positivamente a suposiçio de 

que as interações intra-hemisféricas, de um modo geral, sao 

mais densas do que as inter-hemisféricas, consentinea da ênfa

se conten~or~nea na dimensão lateral do sistema nervoso. E há 

que se notar partilharem, ainda, as investigações realizadas 

com o cérebro dividido e as pesquisas de lateralidade percept! 

va com sujeitos neurologicamente íntegros o procedimento de la 

teralizaçio de estímulos. 

De fato, parece expressar-se sob este enfoque, em to

da a sua extensão, o significado que podem ter característi-

cas inerentes a métodos e técnicas de pesquisa para as defini 

ções e limites de modelos derivados das observações. no caso, 

da organização cerebral de funções. 
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Ressalta. tamb~m, para a conformaç~o do quadro contem

poraneo da neuropsicologia da lateralizaç~o cerebral, o crescen 

te estreitamento das relações entre a neuropsicologia clínica 

e a psicologia cognitiva de base informacional, aos níveis te 0-

rico e empírico, catalisado em boa parte pela investigaç~o com 

o paciente comissurotomizado e consubstanciado principalmente! 

trav~s dos estudos de lateralidade humana na populaç~o neurolo

gicamente íntegra. 

Com a subsunç~o crescente do paradigma do duplo ~ 

cere-

bro às abordagens teóricas e empíricas da psicologia cognitiva 

de base informacional, vem a expressar-se, cada vez mais, segu~ 

do o vocabulário e rede conceitual desta perspectiva as ques

tões postas pelo enfoque do duplo cérebro, representadas pelo 

qu~ e como está lateralizado; pelo modo como as operaçoes cogn! 

tivas realizadas em um lado s~o coordenadas com aquelas realiz~ 

das no outro, implicando-se o mecanismo que liga as capacidades 

hemisféricas ao desempenho cognitivo; pelo significado da late-

ralização cerebral para o desempenho cognitivo com suas articu 

lações com o contexto evolutivo filo e ontogenético, a patolQ 

gla e, sobretudo, com a investigação das diferenças individuais 

com sujeitos neurologicamente íntegros. 

Por certo, o extraordinário interesse contemporineo p~ 

lo problema da lateralização no sistema nervoso, a incidir so-

bre o espectro inteiro da pesquisa neurocomportamental, tem en

volvido a suposição de que a lateralizaç50 cerebral de funções 

vem a ter importantes implicações para o funcionamento cerebral 

e a cogniç~o humanos. Já os primeiros relatos das investiga-

ções realizadas com o paciente comissurotomizado consignavam prQ 
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prieJades bio16gicas profundas ~ lateralizaçio cerebral e impu

tavam ~ especializaç~o hemisf~rica complementar importante sig

nificado geral para a psicologia humana. 

De fato, o problema da laterlaizaçio no sistema nervo

so a comportar a configuraç~o de um problema modelo para as ci

ências neurocomportamentais, com o revestimento de significado 

a que tem sido submetido, com suas múltiplas facetas, com a red~ 

ção de complexidade visualizada e com a aparente acessibilidade 

ao estudo atrav~s de uma grande diversidade de m~todos, t~cni

cas e populações, tem levado a um invulgar acúmulo de dados, em 

especial no que concerne aos aspectos caracteristicamente huma 

nos abordados através de t~cnicas n~o invasivas, terreno em que 

se destaca a contraposiçio do incremento aparente na facilita-

ção e acessibilidade de investigação e da expectativa amplamen-

te manifestada de transpor o fosso que separa a função cerebral 

normal da do c~rebro lesionado com as reconhecidamente baixas 

fidedignidade e validade destas abordagens geradoras de um corpo 

de dados com um teor de contradições considerado sobremodo ele-

vado. 

A par destes, outros fatores tem contribuido, natural

mente, para o notável número de publicações a que tem dado lu-

gar o problema da lateralização cerebral de funções, a começar, 

provavelmente, pela pr6pria press50 reinante para a publicação, 

propiciadora a que, em muitas instâncias,o critério da quantid~ 

de venha a se sobrepor ao da qualidade. 

Em realidade, no contexto neuropsicol6gico em que 
~ 

e 

amplamente assinalada a proeminência da lateralização relaciona 
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da ~s funções mentais superIores, [risada a fertilização cruza

da entre a neuropsicologia e a psicologia cognitiva de base in

formacional e apontada a redução de complexidade do problema r~ 

presentado pela localização cerebral de funções, apresentam-se 

o paradigma do duplo cérebro e o nível hemisférico de análise 

sobremodo propiciadores da instalação de abordagens, não propri 

amente simplificadoras, mas simplistas do problema neuropsicol§ 

gico das relações entre a anatomia e fisiologia cerebrais e os 

processos psicológicos, aos níveis teórico e metodológico, cons 

titutivas de muitas inconsistências na área, a começar pelas a~ 

sunções, explícitas ou implícitas, de correspondências diretas 

entre os termos psicológico e cerebral da teorização neuropsic~ 
,i' 

lógica e pelas naturezas das expectativas, aliás, reforçadas por 

estas assunções, quanto ao significado da lateralização para o 

funcionamento cerebral e a cognição humanos e quanto à submiss! 

bilidade das questões implicadas às abordagens predominantes, que 

não parecem fadadas a cumprir-se neste marco em que, além do 

mais, são ignoradas ou colocadas entre parênteses as outras di-

mensões do sistema nervoso. 

o problema da lateralização cerebral, de fato, tem-se 

revelado extremamente refratário às abordagens correntes a que 

tem sido submetido e a esperança de que as dificuldades vislum 

bradas possam vir a resolver-se principalmente com o aprimora~ 

mento tecno16gico ou metodológico ou com a mobilização maior das 

abordagens da psicologia cognitiva de base informacional pare

ce, em última instância, solidária da crença de que importantes 

leis gerais governantes do' funcionamento cerebral e de suas re-

lações com os processos comportamentais possam ser atingidas 
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v~s do estudo de simples assimetrias e de que as respostas 

múltiplas questões postas pela metateoria dominante possam 
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atra-

-as 

re-

vestir-se do caráter de teorias simples esquerda/direita da fun 

ç~o cerebral. 

Pelo menos, sob este enfoque parece apresentar-se uma 

possibilidade de compreensão mais global do que se tem realiza

do na área da neuropsicologia da lateralização cerebral de fun-

çoes. 

Verifica-se neste campo do saber a existência de exten 

sas controvérsias quanto à adequabilidade relativa dos diversos 

paradigmas de pesquisa às questões implicadas pela lateraliza

ç~o, face às dificuldades metodológico-inferenciais diferencial 

mente entrevistas para cada um deles e muita discordincia quan

to à avaliaç~o dos estudos realizados no que concerne as suas 

contribuições relativas, a denotar a dificuldade mesma de iden-

tificação do que é um achado significativo na área. Mas, não 

frequente ocorrer neste contexto, conquanto propício, análises 

centradas nos modelos da função cerebral e do comportamento em 

que tais paradigmas de pesquisa estão embasados. E parece que 

as abordagens mais correntes, ainda que possam continuar a pro-

duzir resultados úteis, compartilham, em realidade, de uma difi 

culdade fundamental representada pelos modelos muito simplific~ 

dos do c~rebro e do comportamento nos quais estão baseadas. 

No que concerne à quest~o das especializações funcio 

nais dos hemisférios cerebrais humanos, não parece te~ a ênfa

se corrente nas diferenças funcionais inter-hemisféricas insti-
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tuido um real progresso para além de uma fraca corroboração das 
.' 

proposiç6es mais gerais oriundas dos tradicionais estudos clíni 

cos de lesão focal. 

Ao menos, ~ o que se ~ levado a crer, quando se apre-

-senta a consideração a contraposição da extraordinária avalan-

che de resultados, obtidos principalmente atrav~s da utilização 

de t€cnicas não invasivas 'com a população neurologicamente 

tegra, não raro concernentes a hip6teses muito locais, com 

parcimania te6rica identificada na área. 

.. 1n-

a 

Em outras palavras, quando se verifica que a principal 

alternativa apresentada para a concentração em um volumoso catá 

logo de especializações hemisf~ricas expressas em termos di cota 

micos, heterog~neo, controvertido e potencialmente infindável, 

sustentado por resultados em que o teor de contradiç6es não 
~ 

e 

baixo e muito sujeito a viezes seletivos, tem sido a proposição 

de um princípio unitário supostamente capaz de dar conta das di 

ferenças putativas em termos de dicotomias básicas, polares e 

globalizantes, a suscitar muitas controv~rsias. As críticas en 

dereçadas ~s tentativas de dicotomizaç6es globalizantes concen-

tradas nas limitaç6es conceituais ou experimentais que estas 

tentativas podem comportar, ainda que não atingindo o cerne da 

questão, já se revelaram de molde a conduzir muitos autores -a 

colocação da factibilidade deste tipo de abordagem entre parên

teso E quando o referencial de análise é ampliado, apresenta--

se para certos estudiosos da área como praticamente descartada 

a possibilidade de que as diferenças funcionais inter-hemisféri 

cas possam ser redutíveis a um par de modos de processamento ou 

mesmo a um pequeno conjunto de dicotomias, sejam élas cunhadas 
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. meramente em termos descritivos, motivadas por teorias cogniti

vas ou remetidas à esfera evolutiva. 

De fato, nestas proposições de dicotomizações simplifi 

cadoras tem-se verificado o que parece constituir-se corno urna 

minimizaç~o, n~o apenas dos diferenciados padrões de dist~rbios 

e níveis de lateralizaç~o visualizados quando da comparação de 

efeitos de lesões em zonas homólogas dos dois hemisférios segu~ 

do o plano ântero-posterior, corno também das evidências disponi 

veis para a existência de diferenças nas especializações intra

hemisféricas, pelo menos tão impressivas quanto as existentes 

para as diferenciações inter-hemisféricas, o que parece suges

tivo, além do mais, de que o problema da separaç~o/integraç~ooo 

nível intra-hemisférico não é de menor relevância do que o que 

se apresenta ao nível inter-hemisférico. 

Há que se notar que as introduções e desdobramentos a

tuais, neste contexto, das abordagens do processamento em está

gios e das abordagens fundadas na alocação de recursos, a susci

tar tantas esperanças, têm também merecido críticas, se bem que, 

corno soi acontecer neste campo, centradas na esfera metodológi 

co-inferencial ou na identificação do requisito de maior aprofun 

damento, conquanto as substantivas dificuldades que parecem re

pousar nas implicações mesmas das tentativas, sobremodo simplifi 

cadoras, de acomodação ao arcabouço constituido pelo duplo cére

bro. 

A se julgar pelos óbices que se têm apresentado, pare

ce que o problema da lateralização continua de tratamento tão di 

fícil corno outros problemas clássicos de localização cerebral de 
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funç6es, n~o vindo a se beneficiar das abordagens aparentemente 

simplificadoras a que tem sido submetido. 

Quando a atenç~o é focalizada na integração funcional, 

urna quest50 considerada especialmente diffcil para a neuropsic~ 

logia, assim corno para a própria psicologia do processamento da 

informação, faz com que se tornem ainda mais aparentes as in

consistências providas pela simplificação excessiva a que tem 

sido submetido o problema da lateralização cerebral com o priv! 

legiamento do hemisfério cerebral corno unidade de anilise e 

funcional. 

As proposiç6es apresentadas para o funcionamento con

junto dos hemisférios cerebrais em termos de controle unilate

ral, interação hemisférica positiva ou negativa, paralelismo he 

misférico e alocação hemisférica se por um lado, têm suscitado 

em muitos autores expectativas otimistas de se estar trilhando 

o caminho certo na proporção de seus revestimentos com a rede 

conceitual e os paradigmas de pesquisa da psicologia cognitiva 

de base informacional, por outro, conformam também um quadro em 

que a parcimônia teórica identificada é de molde a levar alguns 

ao desãnimo, se bem que a obstrutividade constituida pelo 
... 

pro-

prio paradigma do duplo cérebro não seja, em regra, assinalada. 

Aliás, na medida em que avança o paralelismo hemisférico nos mo 
. .... 

delos propostos, malS proxlmo parece chegar-se a uma interpret! 

ção literal do cérebro dividido. 

De fato, como ocorre também em outros campos do saber, 

o paradigma preponderante não parece ser verdadeiramente discu

tido na atividade científica corrente na área e, quando dificul 
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dades a ele relacionadas sao remetidas, verifica-se que, infeliz 

mente, é bem mais fácil apontar óbices dele provenientes do que 

evitar cair em suas malhas. 

E nao deixa de ser interessante observar o quao mais 

fácil também tem sido, sob este referencial, assinalar a falá

cia do homúnculo cerebral do que nela incorrer. 

A análise das questões postas pelas diferenças indivi-

duais revela-se, neste contexto, de especial significado, pois 

que ar se expressam de modo particularmente nrtido muitos pro

blemas e paradoxos associados às construções teóricas produzi-

das sob o referencial do duplo cérebro assimétrico. 

Sugerem os estudos correlativos realizados com as po

pulações de destros e canhotos que a questão das diferenças ig 

ter-individuais quanto à lateralização cerebral de funções pode 

ser bem mais complexa do que a remetida pelas assunções mais g~ 

rais cunhadas pelo referencial do duplo cérebro. 

A medida em que estes estudos tem incorporado fatores 

vistos como passfveis de modificar os efeitos da prefer~ncia ma 

nipulatória, em especial a história familiar de sinistralidade, 

e têm sido direcionados por uma preocupação maior com a estrutu 

ra psicológica das diversificadas tarefas verbais e visuoespaci 

ais utilizadas, mais indicativos eles parecem tornar-se de que 

o padrão clássico da dicotomização inter-hemisférica em termoS 

de funç6es verbais versus visuoespaciais est5 bem longe de ser 

universal, cabendo a suposição de uma distribuição diferenciada 

entre subgrupos discriminados nestas populações, a implicar dis 
, 

sociações nos padrões de lateralização, mais sublinhadas ao n1-
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vel dos canhotos e, n~o apenas entre as representaç~es das fun

ç~es da linguagem e visuoespaciais tomadas como um todo, mas 

também entre subcomponentes funcionais relativos a cada uma de

las. 

A partir da verificação de dissociaç~es deste tipo, 

velo a ser sugerido, inclusive, que a especialização hemisféri

ca para a linguagem poderia ser estatisticamente independente da 

especialização hemisférica para a habilidade visuoespacial, is

to é, que estas duas tend~ncias na populaç~o n~o deveriam ser 

interdependentes do ponto de vista da causalidade. Se bem que 

o aparente maior índice de lateralização para a linguagem em re 

lação às funções visuoespaciais não pareça, de fato, capaz de 

dar conta de todos os dados relatados, como avaliado por Bryden 

e colaboradores (1983), nio parece, por outro lado, exequível eX 

cluir-se a possibilidade de que as duas tend~ncias sejam 

c ial e separadame nte co- caus adas por de terminan tes comuns. 

par-

A possibilidade de que haja diversificados "gradientes" 

de especialização entre os hemisférios com distribuições, em 

muitas inst~ncias, relativamente independentes também se apre

senta, a medida em que outras funções cognitivas sao, neste con 

texto, focalizadas e ainda quando são trazidos à consideração 

certos dados sugestivos de que a ambilateralidade para a lingu~ 

gem não implica em uma igualmente bem distribuida representação 

de todos os subcomponentes em cada hemisfério, podendo certos 

aspectos funcionais permanecer mais lateralizados do que outros 

em dado subgrupo discriminado com base na prefer~ncia manipul~ 

tória; o mesmo se apresentando como possível não só para as 

funções visuoespaciais, como também para outras compartimentali 
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-zaçocs funcionais. 

E o quadro torna-se ainda mais complexo quando sao le

vados em consideração dados provenientes de estudos clínicos de 

lesão focal sugestivos da existência de variações significati

vas na organização intra-hemisférica, não apenas inter-indivi-

duais, mas também entre grupos discriminados COm base na prefe

rência manipulatória. 

De fato, e não obstante as dificuldades na determina-

ção com maior precisão das variações neurofuncionais associa-

das com as variáveis constitucionais remetidas por estes estu-

dos, o quadro que se apresenta parece apontar para a oportunid~ 

de de um enfoque teórico mais compósito da organização cerebral 

do que o entrevisto pela óptica do duplo cérebro. 

Se a variabilidade putativa da representação das fun-

çoes da linguagem no canhoto, em especial a ambilateralidade re 

metida a partir de verificações relativas ã fala Ce não apenas 

por ser considerada a função melhor conhecida no que concerne ã 

variação da lateralização entre as populações de destros e ca-

nhotos, mas sobretudo porque se lhe tem sido atribuído um dos 

maiores índices de lateralização e porque se tem apresentado co 

mo um protótipo para as formulações que apontam o requisito de 

representação ou controle unilateral), já se apresentara como 

não passível de ser enquadrada na quase totalidade dos modelos 

propostos para a assimetria funcional inter-hemisférica, muito 

menos parece compatível com a parcim6nia teórica das constru

ções realizadas sob o enfoque do duplo cérebro o quadro cada 

vez malS complicado que as pesquisas, sobretudo os estudos clí-

nicos de lesão focal, parecem estar delineando. 
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~ 

No que diz respeito as reivindicações mais recentes 

da existência de variações na 1ateralização cerebral de funções, 

e mesmo na organização intra-hemisf~rica, relacionadas ao sexo, 

os dados disponíveis apresentam muito pouca consistência e a 

possibilidade de que os achados positivos sejam devidos, nao a 

determinantes biológicos corno frequentemente assumido no contex 

to do duplo c~rebro, mas a determinantes sócioculturais de dife 

renças nas estrat~gias cognitivas preferencialmente utilizadas 

para a resolução das tarefas endereçadas pelas pesquisas se a-

presenta com pregnincia, o que não parece ser o caso quando se 

trata da preferência manipu1atória. 

De todo modo, apresentam-se is reivindicações feitas, 

algumas vezes incompatrveis, da existência de diferenças topo1§ 

gicas na organização cerebral entre subgrupos da população, as 

dificuldades representadas pelo prec~rio conhecimento disponí

vel sobre a natureza das diferenças individuais na abordagem das 

tarefas utilizadas e o pouco que ainda se sabe sobre suas estru 

turas psicológicas. 

Por seu turno, a questão das relações entre variações 

no padrão de latera1ização e diferenças inter-individuais em ha 

bilidades cognitivas, no imbito da normalidade, conquanto reves 

tida de importincia crítica pela neuropsicologia da lateraliza-

ção cerebral de funções, tem-se se mostrado particularmente pr~ 

blem~tica para as abordagens correntes teóricas e empíricas a 

que tem sido submetida. 

Capitaneada pelas atribuições de significação diferen

ciadora para a cognição humana ao duplo c~rebro assim~trico le

vadas a efeito a partir fundamentalmente das investigações rea-
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lizadas com o paciente comissurotomizado e pelas hip6teses mais 

específicas daí emergentes sobre as implicações para o desempe

nho cognitivo da representação mais lateralizada de funções em 

contraposiç~o a mais bilateralizada, consignadoras de importan

te significado funcional para os processos cognitivos superlo

res ã topologia do substrato neural no marco da dimens~o late

ral do sistema nervoso, apresenta-se no panorama atual o que 

parece ser uma compelidora expectativa de atingir-se o objetivo 

da identificação de relações sistemáticas entre variações nor

mais na organização cerebral e diferenças em habilidades cogni

tivas, estilos cognitivos ou mesmo variáveis de personalidade. 

Mesmo porque, acha-se em pauta neste contexto o que se 

tem apresentado como uma das justificativas primárias para o 

montante do esforço que tem sido dispendido na tentativa de com 

preender a especialização hemisférica no cérebro normal. 

~las o quadro que se apresenta denota estarem longe de 

cumprir-se as expectativas geradas pelo enfoque do duplo cere

bro. 

Os resultados oriundos dos estudos endereçados ao es

crutínio de correlações entre parâmetros de variáveis constitu

cionais assumidos como Índices de lateralização e diferenças em 

habilidades cognitivas têm-se revelado sobremaneira contraditó

rios. E a medida em que aumenta o n~mero de subgrupos com dif~ 

renças putativas no padrão de lateralização e desempenho cogni

tivo, face ao incremento no n~mero das variáveis classificató-

rias e das diversificadas interrelações entre elas endereçadas 

pelas pesquisas, mais inconsistentes afiguram-se, n~o s6 os re

sultados disponíveis, corno também as abordagens privilegiadas e 
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as formulações te6ricas concernentes ~ questão em pauta; isto 

sem falar das dificuldades adicionais quando são feitas correIa 
-

çoes com variações morfo16gicas putativas do sistema 

mormente quando consequ~ncias funcionais e cognitivas 

varlaçoes são acrescentadas. 

nervoso, 

destas 

Neste contexto, com efeito, tem-se diversificado as im 

plicações das diferenças visualizadas na organização lateral p~ 

ra o desempenho cognitivo, não infrequentemente remetidas sob a 

forma de interpretações ad hoc de resultados não esperados e 

sem maiores elaborações; a comportar, inclusive, que a um mes 

mo padrão sejam imputadas consequencias bem diferentes e até in 

versas para um aspecto particular do processamento cognitivo ou 

para todo o processamento. 

Outrossim, nas tentativas de conciliar proposições di

ferentes e/ou resultados contraditórios, parece haver uma signi 

ficativa propensão para uma espécie de remanejamento tateante~ 

padrões de lateralização concernentes às funções da linguagem e 

visuoespaciais entre os crescentes subgrupos, legatária da cre~ 

ça de que o aprimoramento metodológico na direção da considera-

ção de variáveis adicionais vistas como capazes de influir no 

padrão de lateralização cerebral e, neste marco, no desempenho 

cognitivo, possa resolver as contradições remanescentes às insu 

fici~ncias metodológicas vislumbradas em estudos prévios. 

Não obstante, o complicado quadro em mosaico remetido 

por estas abordagens, onde se apresenta um alto teor de discre

pâncias, têm-se revelado sobremaneira refratário a interpreta-

ções unificadoras na direção.posta pela metateoria dominante. 
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Em realidade, nao ~ ficil testar compromissos elabora

dos nesta irea e, ao que tudo indica, podem constituir um gran

de equfvoco tais abordagens de diagramas de Venn para a organi-
-zaçao cerebral de funções. 

Al~m do mais, parece este direcionamento privilegiado 

pela pesquisa atualmente desenvolvida na área, at~ pela enorme 

potencialidade que compreende de introduçio de novos fatores e 

de reavaliações e recombinações de fatores ji introduzidos e 

de novas composições ou interações, extremamente propício a, 

paradoxalmente, encejar uma reduçio na flexibilidade produtiva 

aos níveis metodológico e teórico. 

Este direcionamento, por um lado, parece ter contribui 

do para o que se apresenta, na esfera metodológica, como uma f~ 

lha dificilmente compreensfvel de uma literatura que se tem ca

racterizado pelo acento nas questões metodológicas, qual seja, 

a utilizaçio pouco consistente da história familiar de sinistra 

lidade, atrav~s da manutençio tácita de um crit~rio aparenteme~ 

te muito brando de história familiar de sinistralidade positiva, 

mormente quando se leva em consideração a inexistência de um mo 

delo gen~tico totalmente convincente para a preferência manipu

latória, a ênfase posta na necessidade de "sofisticaçio" da ani 

lise da preferência manipulatória e tratar-se de uma variável 

que, não obstante o crit~rio corrente utilizado,. tem-se mostra-

do como a melhor suscedida na predição da direçio de lateraliza 

ção para a linguagem dentre as variáveis associadas ~ preferê~ 

cla manipulatória. Há que se notar o incremento de dificuldade 

para a composiçio de amostras, principalmente para os estudos 

que endereçam fatores e interações entre eles diversificados re 
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presentaJo pela adoçio de crit~rios mais rigorosos para a histª 

ria familiar de sinistralidade positiva, urna variável constitu

cional de ocorrência sobremodo baixa na população, já com o cri 

t~rio usual. 

Por outro lado, parece este direcionamento reforçar o 

estreitamento do campo da d~vida, pela aparente grande capacid! 

de de absorçio de resultados negativos ou contradit6rios, de 

urna orientaçio te6rica que procura diferenças de desempenhos co~ 

nitivos associadas a diferenças de organização lateral de fun-

-çoes e que parece propensa a enfatizar as poucas, de pequena 

monta e altamente inconsistentes encontradas e minimizar, nao 

apenas a possibilidade de que possam ser devidas a outros deter 

minantes que nio a assimetria funcional inter-hemisf~rica, mas 

também as aparentes grandes sobreposições nos desempenhos cogni 

tivos que os grupos putativos de significativas diferenças na 

organização lateral têm exibido, que parecem apontar, no conte~ 

to das variações inter-individuais, e mesmo intra-individuais , 

em habilidades cognitivas para a inexist~ncia de limitações ne

cessárias às realizações intelectuais impostas pelas variações 

normais da organização cerebral de funções. Suposição que,aliás, 

poderia ser fortalecida pela flexibilizaçio na direção da intrQ 

dução para a consideração desta questão de certos dados pro-

venientes de outros contextos, como, por exemplo, os casos ex-

tremos relatados de comprometimentos cerebrais precoces decor 

rentes de hemisferectomias e de hidrocefalias com grande adelg~ 

çamento da camada cortical compatíveis com realizações intelec

tuais normais, assim como na direção da consideração s~ria da 

possibilidade remetida por K.S. Lashley, no contexto de suas 
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-crIticas as interprctaç6es mentalistas do princfpio da localiza 

çio cerebral de funç6es, de que a topologia do substrato neuro

lógico para os processos cognitivos superiores, envolvendo a di 
-mensao lateral, nio tenha, de per se, significado funcional e-, 

mergindo meramente como um produto acidental do mecanismo do de 

senvolvimento embriol6gico. 

Em suma, a an~lise realizada da conformaçio neuropsic~ 

16gica da problem~tica da lateralização cerebral de funç6es, no 

que concerne ã sua articulaçio com os m~todos e t~cnicas de pe! 

quisa mais correntes na ~rea, ã caracterização das especializa-

ç6es funcionais dos hemisf~rios cerebrais humanos, ã ~onfigura

ç50 do funcionamento conjunto dos dois hemisf~rios e ã constitu 

ição das relaç6es entre diferenças inter-individuais na latera

lização e desempenho cognitivo, leva-nos ã conclusão da exist~n 

cia, em cada um destes desdobramentos da problem~tica, de subs

tantivas inconsist~ncias que se remontam ao paradigma dominante 

e suas implicaç6es aos nfveis das quest6es formuladas, das teo-

rias propostas e das pesquisas correntemente levadas a efeito 

neste campo do saber, requerendo a problem~tica da lateraliza

ção cerebral de funç6es, de fato, um novo enfoque que possa, ao 

menos, sobrepujar a excessiva simplificação a que veio a ser 

submetida, neste contexto, a abordagem neuropsicol6gica do pro

blema das relaç6es entre a cognição e o c~rebro humanos. 

Neste sentido, ~ sugerida urna abordagem de sistema com 

plexo para o problema da lateralizaç50 cerebral de funç6es cons 

truida, não a partir do estrito âmbito da dimensão lateral do 

sistema nervoso, mas a partir da submissão da organizaçio late

ral a uma perspectiva mais global concernente ã problem~tica da 
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organizaç~o cerebral de funções, central ~ neuropsicologia. 

Naturalmente, diferentes enfoques de sistema complexo 

poderiam ser construídos a partir deste contexto que, de resto, 

compreende categorias, corno o cérebro e a cognição, que podem 

ter um amplo conte~do material a envolver alguma configuração 

do conhecimento científico que traspassa muitas ~reas e é mar 

cado por persistentes controvérsias quanto ~s complexas ques-

tões envolvidas, que arregimentam v~rios níveis de an~lise e de 

entendimento. 

De fato, tal tipo de empresa se encontra com um amplo 

painel de substantivas dificuldades, na medida em que, inclusi 

ve, se defronta, de certo modo, com o "problema da relação men

te-corpo" em termos de esquemas teóricos, que vêm a carrear um 

compromisso, explícito ou implícito, para um programa de pesqui 

sa e, por certo, a natureza e configuração das relações endere-

çadas pela neuropsicologia dependem inextrincavelmente do modo 

como são concebidas a estrutura cerebral, a função cerebral e a 

. -cognlçao. 

Visto sob este prisma, as próprias demarcações e funda 

mentações do caminho percorrido para a conformação de um enfo

que de sistema complexo, supondo-se cuidadosas, até pelas mui

tas inst~ncias com que se defronta este empreendimento com o 

problema das descrições alternativas, equivalentes ou não e com 

o problema da seleção do que pode ser mais relevante aos níveis 

teórico e empírico e, inclusive, dos níveis de abstração que 

possam ser mais úteis, apresentam-se corno pertinentes ~ uma con 

clusão com pretensão integrativa. 
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No que a isto diz respeito, destaca-se o direcionamen-

to marcado por urna análise neuropsicológica fundada em múlti-

pIas dissociaç6es e associaç6es envolvendo as tr~s dimens6es do 

sistema nervoso; pela utilização de conceitos mais elaborados 

de localização e de função; pelo incremento da complexidade 

quanto à natureza concebida das leis de conexão entre os domí-

nios cerebral e mental; pela mobilização da perspectiva evolu-

tiva; e pela mobilização de certos desenvolvimentos no sentido 

da complexidade concernentes, não apenas, à neuropsicologia, co 

mo tamb~m às ci~ncias a ela mais estreitamente relacionadas, as 

sim corno ao campo das teorias de sistemas gerais e à cibernéti-

ca. De resto, corno se pode facilmente observar, foi este, em 

.. 
suas linhas gerais, o direcionamento imprimido ao terceiro cap! 

tulo deste trabalho, dedicado à matéria. Abaixo,apresentar-se-

ã, em suas linhas mais gerais, de forma conjunta, as principais 

conclus6es concernentes à conformação de um enfoque de sistema 

complexo para o problema da 1ateralização cerebral de funç6es 

atingidas ao longo daquele capítulo. 

(1) Não parece que o problema da latera1ização cerebral de fun-

ç6es possa ser resolvido em sua inteireza dentro do domínio 

em que vem sendo colocado pela neuropsico10gia contemporâ-

nea, cabendo, em primeira instância, subsumí-lo a um enfo

que sist~mico concernente à organização cerebral de funç6es, 

que se apresenta como um enfoque de sistema complexo para o 

problema da lateralização cerebral de funç6es. 

(2) A conformação de sistema complexo deve compreender, por cer 

to, a ~nfase em bem mais do que dois sistemas, cerebrais e a 
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consideraçio dos dados provenientes de paradigmas de pesqui 

sa que t~m a potencialidade de explicitar diferenciaç6es in 

tra-hemisf~ricas, a par de inter-hemisf~ricas parece, de fa 

to, propiciar concepç6es que sublinhem, ao inv~s de dois, u 

ma multiplicidade de sistemas funcionais cerebrais, aparen

temente variados em suas características, inclusive enquan

to sistemas, e passíveis de decomposiçio em partes que po

dem configurar-se corno subsistemas com propriedades comple

xas e que podem requerer diferentes m8quinárias de process~ 

mento e diferenciadas formas de interação; o que, al~m do 

mais, não parece conformar-se ã urna bipo1arizaçio posta em 

termos dos tradicionais sistemas conceituais neuropsicol6gi 

cos representados pelas abordagens de Gall/Lichteim 

Flourens/Lashley. 

e de 

(3) Partindo do pressuposto de que o desenvolvimento de qual

quer área científica depende da integraçio dos seus objeto 

de estudo, m~todos e t~cnicas de pesquisa e sistema de con

ceitos básicos, e a se considerar os dados provenientes dos 

estudos realizados com a populaçio clínica - a principal fo!!. 

te de dados para a neuropsicologia - no que diz respeito,in 

clusive, as suas naturezas, parece lícita a suposiçio de 

que haja urna maior adequabilidade da abordagem neuropsicol~ 

gica a uma perspectiva cognitivista em que a modularidade da 

mente ~ remetida corno podendo ser bem mais estendida e me

nos circunscrita em suas propriedades do que o sugerido por 

Fodor (1983). E, consonante com urna perspectiva sist~mica, 

nio há que se perder de vista que a extensio da aplicabili

dade do "princípio do design modular" vem a ser limitada p~ 
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Ma r r (1976). 
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próprio 

(4) Parece prov5vel que a tradicional abordagem neuropsicologia 

de dois níveis definidos de representação seja inadequada. 

requerendo o desenvolvimento, no sentido da complexidade, u 

ma perspectiva teórica de multinfveis. 

(5) Há que se fazer, em primeira instância, urna distinção clara 

entre teorias sobre a estrutura cognitiva, de cunho comput~ 

cional, que são agnósticas em relação aos processos, algo

rftmos, mecanismos ou heurísticas que as realizam e teorias 

psicológicas de processamento de tempo real (e, neste mar

co, tamb~m urna diferenciação clara entre compet~ncia e de

sempenho). Não obstante as relaç6es existentes entre estas 

realizaç6es teóricas, constituem elas diferentes níveis ex

p I a Il a t ó r i o s e s e e xp r e s s a m a p a r t i r de d i f e r e n t e s n í v e i s de 

análise. A conformação de modelos de processo em que o 

processamento ~ remetido de modo sist~mico tem sido urna a

bordagem cada vez mais utilizada no sentido da acomodação e 

parece, de fato, promissora. 

(6) Há que se fazer, tamb~m, urna distinção clara entre mecanis

mos e as funç6es mais complexas nas quais eles participam e 

entre mecanismos e os elementos neurais dos quais eles sao 

compostos. Os mecanismos são vistos corno o que está locali

zado no hardware neuronal e admite-se a possibilidade de 

que a adoção rigorosa da tradicional abordagem do fraciona

mento seja capaz de revelar a existência de mecanismos ind~ 

pendentes, não obstante as dificuldades metodológicas exis-
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tClltcs e a complexa matriz inferencial requerida. 

(7) Parece ser muito pouco o que hi.para remeter a este contex

to, pelo menos por ora, da neuroci~ncia da "sinapse-c~lula

circuito" e das anilises arquitet~nicas do tecido cortical. 

Por um lado, nio se disp6e de sugest6es consistentes do 

modo como os módulos ou coleç6es de módulos recortados nes

tes âmbitos poderiam estar implicados em funções de alto ni 
velo De fato, muito pouco se sabe sobre o significado dos 

circuitos que os neur~nios compoem no c6rcbro ou das dife

renciadas unidades arquitet~nicas recortadas por qualquer 

um dentre os virias crit~rios utilizados. Por outro, tem se 

mostrado particularmente difícil identificar constrangimen

tos que verificaç6es feitas nestes níveis inferiores tenham 

imposto aos níveis superiores. Ao que parece, hi que se e! 

perar que novos e emergentes níveis de relações fisiológi

~as sejam descobertas. De todo modo, neste âmbito do saber, 

tamb~m. t~m sido expressas perspectivas sist~micas,assim cQ 

mo expectativas de que, a par de leis mais gerais,haja com

partimentologias a exigirem princípios e parâmetros especí

ficos. 

(8) Parece ser muito profícua para a conformaçio de um referen

cial neuropsicológico sist~rnico de multiníveis a admissio~ 

que os quatro diferentes níveis de anilise e de entendimen

to acima referidos sio significativamente independentes,nio 

obstante as relaç6es causais e lógicas que possam haver en

tre ~les. Neste caso, pode-se visualizar as relaç6es entre 

estes níveis em termos de constrangimentos recíprocos, mas 
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n50 de coalesc~ncias ou trasladações diretas das proprieda

des de cada nível em propriedades de um nível superior ou 

inferior. Neste marco instituem-se, assim, importantes 6bi-

ces para tentativas de estabelecimento de correspondências 

diretas entre as funções complexas e o hardware neuronal, 

quer em termos de procura de realizações fisio16gicas dire-

tas ou de mapeamentos diretos, assim como de isolamentos di 

retos de m6dulos cognitivos complexos a partir das dissoci~ 

çoes neuropsico16gicas; ao que se somam argumentos de ou-

tras ordens tais como os embasados em dificu1d~des metodo16 

gicas, inferenciais ou em estudos de simulação como os rea-

lizados por Wood (1978, 1980), etc ... 

(9) A assunçio de uma perspectiva neuropsico16gica de multinÍ-

veis em que a procura das leis de conexio entre os diferen 

tes níveis de análise e de entendimento se perfaz na dire-

-çao posta por Marr e Poggio (1977) e por Anderson (1972),tem, 

natur a1men te, importantes consequênci as no que concerne ao 

problema da 10ca1izaçio cerebral de funções. 

Por certo, há que se admitir que uma funçio tem uma repre-

sentação no cérebro e, a se considerar os dados correlati

vos anatomoc1ínicos, as possibilidades representacionais não 

parecem estar contempladas pela configuraçio bipo1ar apre-

sentada por C. Bastian, uma vez que aparenta conformar-se um 

contínuo de possibilidades nas correlações ao longo da di-

mensão anatômica, dependendo do tipo de função considerada 

e da análise a que for submetida, cuja l6gica, nio obstante, 

está-se longe de conhecer. 
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Mas, de fundamental importância quanto esta questão -a e 

que, nesta perspectiva de mUltinÍveis, o - visto que e como 

localizado - mecanismos função sao os que participam em uma 

complexa e nao, p rop r i amen te , a função. O que, aliás, vai 

ao encontro da segunda interpretação endereçada por M.Prin-

ce para o significado de "localização cerebral de funções", 

assim como da posição de K.S. Lashley em relação is inter

pretações mentalistas do princípio da localização cerebral 

de funções. 

(10) Quando a pretensio ~ a conformaçio de um referencial neuro-

psicológico de sistema complexo, cumpre considerar o siste-

ma nervoso sob o enfoque de sua configuração como um siste-

ma altamente diferenciado e hipercomplexo, dotado das pro

priedades do todo e da ordem, da autoregulação e autoorgan! 

zação adaptativas e da organização hierárquica; sublinhando 

-se uma perspectiva cibern~tico/sist~mica em que o assinala 

mento de semelhanças entre organismos e máquinas artifi-

ciais e entre vários níveis de complexidade, vem a ser tem-

perado pelo asseveramento, tamb~m, de importantes diferen-

ças. 

-Sistemas complexos nao parecem poder ser compreendidos em 

termos de simples extrapolações de seus componentes elemen-

tares; o que aponta para a insufici~ncia de um princípio 

diretor que remeta apenas para uma abordagem analítica dos 

componentes ou detalhes a cada domínio envolvido, mas nao 

para o exame do modo como podem interagir os componentes dis 

criminados e das propriedades emergentes das interações e 

. -organlzaçoes. 
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lll) Com base neste referencial, parece justificada a suposição 

de que a questão da localização cerebral de funções nao se 

confunde com a questão da organização cerebral de funções 

(o que não parece ser, em regra, observado), cabendo a con

figuração de que se apresente, ao nível mesmo de descrição 

dos mecanismos, componentes equivalentes com interações e

quivalentes, não obstante diferenças observadas em termos 

topol6gicos ou de localizaç~o cerebral~ o que vem a ser re

forçado pelas evidências constituidas pelos casos extremos 

da possibilidade do sistema nervoso manter, quando de insul 

tos precoces, uma not~vel identidade funcional frente a 

uma consider~vel alteração ao nfvel anat~mico. 

Possivelmente, a implicação mais importante desta proposi

ção é a de que ela leva a supor que as variações na repre

sentação cerebral de funções no marco da normalidade, inclu 

sive as remetidas ao longo da dimensão lateral do sistema 

nervoso, não devam ser vistas como indicativas de diferen

ças interindividuais nas capacidades cognitivas. 

(12) A assunção do enfoque de sistema complexo para o problema 

da lateralização implica, naturalmente, o remetimento dos 

problemas postos pelas decomposições funcionais fundadas nas 

dissociações neuropsico16gicas e pelos seus substratos mat~ 

riais a um complexo sistema de inferências que deve compre

ender, não apenas a dimensão lateral do sistema nervoso, 

mas tamb~m as dimensões ãntero-posterior e vertical; en

fim. ao sistema nervoso como um todo. 

Certamente, isto se aplica também à esfera das diferenças 
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inter-individu~is no que concerne ã representação de fun

ções ao longo da dimensão lateral. E, no que a isto diz 

respeito, o enfoque de sistema complexo parece incentivar 

-a o estabelecimento de programas de pesquisa endereçados 

procura de relações sistem~ticas, cujas exist~ncias sao 

vistas como possíveis, entre as variações inter-funcionais 

das representações cerebrais observadas em cada dimensão 

do sistema nervoso e as variações observadas nas outras di 

mensoes; um passo adiante nestes tipos de programa poden

do ser constituido pela introdução de instrumentos básicos 

da teoria da linguagem formal. 

(13) No que concerne ã questão das razoes pelas quais, no curso 

da evolução, vieram a se conformar do modo como se apreseg 

tam ã observação a organização cerebral de funções na esp€

cie humana, preferimos a prud~ncia do reconhecimento da ig

nor~ncia; e isto aplica-se tamb~m ã organização ao longo da 

dimensão lateral. De todo modo, o enfoque de sistema com-

plexo e as evid~ncias disponíveis não parecem avalisar os 

argumentos construidos com base na biologia evolutiva pelos 

te6ricos do duplo c~rebro no sentido da dotação de vanta-

gens a um suposto padrão ideal mais lateralizado, que tem 

levado a assunções explícitas ou implícitas de que afasta-

mentos do p:ldl'i"íO ideéll put:ltivo rcprcscnt;lIl1 uma cSI'él.'ic de retro 

cesso evolutivo com implicações na capacidade cognitiva. 
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De resto, as implicações para o problema da laterali-

zaçao cerebral de funções do enfoque de sistema complexo aqui 

sugerido permeiam todo este trabalho, realizado, por certo, sob 

este referencial que procuramos fundamentar no terceiro capítu

lo. 

Como decorrência direta do exame da conformação neuro

psicol6gica contemporinea da questão das relações entre varia

ções inter-individuais de lateralização cerebral de funções no 

~mbito da normalidade e habilidades cognitivas e das implica

ções do enfoque de sistema ~omplexo para esta questão apresen

ta-se o estudo empírico realizado .concernente a variações nor

mais de lateralização cerebral de funções, preferência manipul~ 

t6ria e sua hist6ria familiar e desempenho cognitivo, cujos re

sultados parecem sugestivos de que inexistem relações sistemi

ticas entre variações normais na topologia das representações 

de funções no cérebro e diferenças inter-individuais de habili

dades cognitivas. 

A adoção de um critério mais rigoroso de história fa

miliar de sinistralidade do que o, em regra, adotado nas pesqul 

sas dirigidas ã esta questão pode ter aumentado a probabilidade 

de terem sido comparados dois grupos - destros com hist6ria fa

miliar de sinistralidade negativa e canhotos com hist6ria fami

liar de sinistralidade positiva - com diferenças significativas 

no que concerne ã representação de funções ao longo da dimensão 

lateral do sistema nervoso e, talvez, também, ao nível intra-

hemisférico, cuja resultante, não obstante, foi uma inequívoca 

semelhança nos desempenhos dos dois grupos nas diversificadas ta 

refas que compõem as escalas do Teste WAIS. 
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Por certo, em nosso estuJo refletiram-se as muitas di-

ficuldades e limitações existentes em empreendimentos desta na-

tureza, a começar pelas concernentes à fidedignidade dos 

prios fndices de lateralizaç50 passfveis de ser utilizados 

pesquisas e pelas re~erentes à composição de amostras mais 

~ 

pro-

nas 

am-

pIas quando se trata de variáveis organfsmicas de ocorrência mui. 

to baixa na população, ainda mais quando critérios rigorosos são 

adotados. 

Não obstante, quando os nossos resultados sao postos 

em paralelo com as muitas instincias em que estudos similares 

falharam na rejeição da hipótese nula e, ainda, com verifica-

ções de outras ordens congruentes com este tipo de resultado, 

parece conformar-se um quadro bastante sugestivo de que, afi-

nal, podemos estar na direção certa ao supormos que não deve h~ 

ver, em realidade, diferenças nas habilidades cognitivas que 

possam ser ligadas à preferência manipulatória, e que os resul

tados contrários obtidos em várias outras pesquisas dirigidas a 

esta questão expressam a atuação de fatores diversos que não di 

ferenças topológicas nas representações das funções no cérebro, 

no imbito da normalidade. 

Finalmente, acreditamos que os futuros desenvolvin~ntos 

da abordagem neuropsicológica do problema das relações entre o 

cérebro e a cognição humanos e, neste marco, dos problemas cons 

titufdos pelas representações de funções ao longo das três di-

mensões do sistema nervoso, a requerer constantes revisões -a 

luz de novas perspectivas teóricas e metodológico-técnicas, con 

quanto não possam ser rigorosamente previstos, devam se dar na 
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Jjreç50 Je um crescente investimento de contplexidade capaz de 

atender, de modo mais adequado, à complexidade do objeto desta 

difícil ciência que é a neuropsicologia. 
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