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AS ORIGENS: A EVOLUÇÃO DO 

CÉREBRO E SUAS FUNÇÕES

A seleção natural funciona como um remendão – um remendão 
que não sabe exatamente o que vai produzir, mas que usa 
tudo ao seu dispor para fazer algum tipo de objeto viável.

François Jacob

A espécie humana dispõe de um cérebro privilegiado em relação aos outros ani-
mais. Com ele somos capazes de raciocinar e de planejar, e com seus recursos con-
seguimos desenvolver uma comunicação eficiente por meio da linguagem verbal. 
Tudo isso possibilitou a produção do conhecimento e sua transmissão através das 
gerações, levando à construção da sociedade tecnológica em que vivemos nos dias 
atuais. Mas, apesar desse sucesso evidente, temos de reconhecer que nosso cére-
bro é um dispositivo imperfeito, que deixa a desejar em muitos aspectos do seu 
funcionamento cotidiano, sem falar nos problemas que podem ser decorrentes de 
suas disfunções. É importante, então, compreendermos o porquê de algumas des-
sas falhas, e para isso é preciso conhecer um pouco da evolução filogenética do cé-
rebro, do ponto de vista tanto de sua estrutura quanto de suas funções. 

A principal função do sistema nervoso é permitir o contato e a interação do orga-
nismo com o meio ambiente, de modo a garantir sua sobrevivência e sua reprodu-
ção, o que resulta na preservação da espécie. Ao longo da evolução animal, o que 
se observa é o aparecimento de um aparato nervoso cada vez mais sofisticado e ca-
paz de uma interação mais complexa com o ambiente. No caso dos vertebrados, as 
células nervosas, ou neurônios, acumulam-se em um sistema nervoso central, cuja 
porção mais anterior, situada dentro do crânio, torna-se progressivamente maior, 
originando cérebros com circuitos mais e mais aprimorados. Esse aumento da com-
plexidade estrutural permite o aparecimento de novas funções, que não encontra-
mos nos organismos mais simples. Nosso cérebro tem capacidades, como a lingua-
gem verbal, a memória consciente ou o raciocínio matemático, que não encontram 
paralelo em outros animais.
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16   Ramon M. Cosenza

Essas capacidades permitem uma interação mais eficiente com o meio e, natural-
mente, maior capacidade de sobrevivência do indivíduo e da espécie. No entan-
to, é curioso que o processo evolutivo atue selecionando e mantendo característi-
cas ou mecanismos que se revelaram vantajosos em determinadas circunstâncias, 
mas não planeje antecipadamente os atributos que poderiam funcionar de maneira 
mais desejável nas mesmas circunstâncias. Por causa disso, o biólogo e neurocien-
tista britânico Francis Crick (1916-2004) costumava afirmar: “Deus não é um enge-
nheiro, Deus é um improvisador”,1 uma vez que, ao longo da evolução, vão sendo 
modificadas e aproveitadas as estruturas já existentes, originando condições que 
podem ser eficientes, mas nem sempre são as melhores possíveis. 

Um bom exemplo do que dissemos ocorre com nossa coluna vertebral, que é uma 
estrutura aproveitada do que já existia nos outros primatas, mas não foi concebida 
para sustentar um animal com postura ereta. Ela funciona, mas dá origem a uma 
série de problemas, como muitos que sofrem cotidianamente de dores lombares 
podem testemunhar. Outro exemplo é a construção de nossa retina, em que as cé-
lulas receptoras da luz ficam situadas na camada mais posterior do olho, obrigando 
os raios luminosos a atravessar uma série de estruturas interpostas no caminho, o 
que diminui, é claro, sua eficiência.

No caso do cérebro, verifica-se que, como acontece frequentemente, o desenvolvi-
mento evolutivo foi acrescentando ao longo do tempo novas estruturas, superpon-
do-as a estruturas já existentes que exerciam funções semelhantes. A visão, por 
exemplo, era processada por uma região (mesencéfalo) no cérebro das aves e dos 
répteis, mas nos mamíferos esse processamento passou a ser executado pelo cór-
tex, uma estrutura mais recente, surgida apenas em um cérebro mais “moderno”. 
Na espécie humana, o mesencéfalo não tem mais função na percepção visual cons-
ciente, mas continua a receber informações da retina e é importante para localizar 
os objetos no espaço. Convivem então, no mesmo cérebro, estruturas mais antigas 
junto com outras que apareceram mais tarde, compartilhando aspectos das funções 
com que estão relacionadas. 

Geralmente, as estruturas mais recentes são mais complexas e acrescentam novas 
capacidades às anteriormente existentes. Mas as antigas funções, muitas vezes pre-
servadas, costumam interagir com as novas funções, mais eficazes ou mais abran-
gentes, e, com frequência, são controladas por elas. Isso se observa, por exemplo, 
nas formas de aprendizagem em que o cérebro pode se envolver e que irão deter-
minar os comportamentos e as tomadas de decisão do dia a dia.

Em animais mais primitivos, boa parte do comportamento é estereotipado e as 
respostas aos estímulos ambientais são determinadas por circuitos nervosos cons-
truídos por instrução genética, que não se alteram ao longo da vida. Um sapo, por 

1 No original, em inglês: “God is not an engineer, God is a hacker”.
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exemplo, alimenta-se por meio de um reflexo: insetos que cruzam o campo visual 
dão início a uma estimulação na retina, o que provoca uma resposta de lançamen-
to da língua do animal àquele ponto específico do espaço, permitindo a captura do 
alimento. O mecanismo é “embutido” no cérebro do animal e não admite modifi-
cações posteriores. Pode-se dizer que a “decisão” dele decorrente é inata e total-
mente automática.

Mas, para interagir de forma eficaz com o ambiente, o sistema nervoso dos animais 
desenvolveu uma capacidade cada vez maior de aprender com a experiência. Des-
sa maneira, seu comportamento pôde se modificar e tornar-se mais adaptativo. 
A aprendizagem, do ponto de vista neurobiológico, envolve basicamente a forma-
ção de novas conexões entre os neurônios: os neurônios que disparam juntos em 
determinados momentos fortalecem ou formam novas ligações com outras células, 
de maneira que os circuitos por eles formados se tornam mais efetivos. Isso permi-
te um desempenho melhor de determinadas ações e leva, além disso, ao apareci-
mento de novas capacidades e comportamentos. A aprendizagem determina, en-
tão, as escolhas e decisões tomadas em cada circunstância e por isso tem um valor 
fundamental na sobrevivência dos seres vivos.

No desenvolvimento evolutivo dos animais pode-se ver que algumas formas de 
aprendizagem já estão presentes em seres bastante primitivos, enquanto outras 
aparecem posteriormente, quando o sistema nervoso se torna mais complexo. Um 
tipo de aprendizagem bastante antigo ocorre por associação de estímulos ambien-
tais e é conhecido como condicionamento pavloviano, por ter sido descrito origi-
nalmente pelo neurofisiologista russo Ivan Pavlov (1849-1936). Nessa condição, o 
sistema nervoso aprende a associar um novo estímulo ou sinal com outro estímulo 
com que ele já estava acostumado, ou estava programado geneticamente a reagir. 

Pavlov apresentava aos cães de seu laboratório um estímulo sonoro, seguido da in-
trodução de um naco de carne na boca desses animais. O estímulo sonoro normal-
mente não provoca salivação, mas o cérebro dos cães, aliás como também o nosso, 
promove a secreção de saliva quando um alimento é detectado no interior da boca. 
Ocorre que, depois de algumas associações, os animais passavam a salivar quan-
do ouviam o estímulo sonoro. Ou seja, seus cérebros haviam associado os dois es-
tímulos e aprendido que o alimento viria em seguida ao som, e que, portanto, era 
hora de ativar as glândulas salivares. Podemos inferir que os cães de Pavlov deviam 
também sentir algum tipo de prazer antecipado ao ouvir o estímulo que anuncia-
va a saciação de sua fome. 

Hoje sabemos que essa forma de aprendizagem já está presente em invertebra-
dos como lesmas ou caramujos, que têm um sistema nervoso bastante simples, 
mas continua funcionando mesmo em cérebros mais sofisticados como o que nós 
temos. Por meio do condicionamento pavloviano podemos associar respostas pro-
gramadas ao longo da evolução para atuar em processos básicos como a alimen-
tação, a reprodução e as emoções fundamentais com novos estímulos e situações 
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que ocorrem nas experiências diárias de cada um de nós. Geralmente, não perce-
bemos o quanto aprendemos ou temos nosso comportamento modificado por as-
sociações desse tipo, isso ocorre porque tudo se passa sem que os nossos processos 
conscientes precisem entrar em ação. 

Os profissionais da propaganda e do marketing, no entanto, sabem muito bem uti-
lizar esse mecanismo quando associam, por exemplo, fotos ou vídeos de mulheres 
atraentes a marcas de bebidas ou de automóveis, o que é um procedimento bas-
tante persuasivo, embora passe despercebido aos nossos processos conscientes. Na 
verdade, a simples visão de logomarcas como as da Coca-cola ou do McDonald’s 
pode, por meio desse processo de associação, levar a uma sensação de “sede” ou 
“fome”, promovendo a motivação para o consumo dos seus produtos. Nesse caso, 
observamos o aparecimento de uma decisão que ocorre de forma autônoma e pode 
mesmo contrariar outra decisão consciente, tomada anteriormente.

Outra forma de aprendizagem primitiva é o chamado condicionamento operante, 
ou instrumental, que ocorre quando um determinado comportamento é seguido de 
um evento agradável ou desagradável. No primeiro caso, o comportamento costu-
ma repetir-se e até aumentar de frequência, no segundo caso ocorre o contrário. 
Os estímulos agradáveis são gratificações, ou recompensas, e são chamados de re-
forços positivos do comportamento em questão, pois promovem a sua continuida-
de e o aumento da sua frequência. Os estímulos desagradáveis são reforços negati-
vos, ou punições, e levam à extinção, ou desaparecimento, do comportamento cor-
respondente. Aliás, a ausência de gratificações também é eficaz para o desapareci-
mento do comportamento.

O condicionamento instrumental é outro exemplo de uma antiga forma de apren-
dizagem que se manteve em animais mais complexos como a nossa espécie. Mais 
uma vez, os mecanismos conscientes não estão envolvidos, mas sua ação se faz 
sentir quando adquirimos, sem pensar, hábitos como o de seguir determinada rota 
para o trabalho (porque é mais agradável, ou tem menos trânsito), ou passamos a 
usar sistematicamente determinada marca de um produto que nos agradou. Essa 
forma de aprendizagem e de tomada de decisão pode ser importante, por exem-
plo, na manutenção de vínculos ou no distanciamento em relação às pessoas com 
que interagimos, ou na relação com nossos animais de estimação. Ela pode, tam-
bém, ser a origem de comportamentos supersticiosos como usar certa peça de rou-
pa ou determinada cor quando nosso time joga, porque ocorreram vitórias em oca-
siões em que isso foi feito anteriormente.

Mas, é claro, também somos capazes de aprender de forma mais sofisticada, te-
mos uma memória consciente de nossas experiências e, usualmente, temos a cer-
teza de controlar o nosso comportamento e nossa aprendizagem cotidiana. O regis-
tro consciente de nossas experiências é feito por meio de um tipo de memória que 
chamamos de memória explícita, ou memória declarativa, uma vez que podemos 
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descrever essas experiências. Essa aprendizagem, como todas as outras, também 
ocorre por meio de alterações nas conexões entre as células nervosas, o que nos 
permite acumular informações e relacioná-las, de modo que sejam úteis ao longo 
de toda a vida. Se a evolução fosse capaz de planejar um sistema de armazena-
mento dessas informações, provavelmente teria usado algo semelhante ao que fa-
zemos com um arquivo em uma biblioteca ou em nosso computador, com pastas e 
fichas organizadas por assunto e, possivelmente, por ordem alfabética. Mas não é 
essa a forma que o cérebro utiliza para sistematizar a informação.

O cérebro organiza a informação por meio de associações: algum objeto, evento ou 
característica vai se associando a outros – às vezes por similaridade, às vezes por 
contiguidade de ocorrência –, de maneira que podemos imaginar a formação de re-
des semânticas em que cada item forma um nó dessa rede e está ligado a muitos 
outros nós, conforme as experiências de cada um. A imagem ou o conceito gato, 
por exemplo, poderá estar ligado a outros nós, como rato, cachorro, poste ou la-
drão. Cada um desses, por sua vez, estará ligado ainda a outros nós: rato, pode es-
tar ligado a queijo, Mickey Mouse, ou esgoto; cachorro pode ligar-se a osso, ami-
go, ou olfato; poste pode lembrar luz, fios ou cachorro (de novo), e assim sucessi-
vamente.

Quando um desses conceitos ou nós é ativado em nossa consciência, ou simples-
mente percebido em nossos órgãos dos sentidos, ocorre uma ativação que se es-
palha ao longo da rede. Ou seja, se vemos um gato ou escutamos um som a ele 
associado, aumenta a probabilidade de nos lembrarmos de ratos ou cachorros. Es-
ses itens se tornam mais disponíveis para o processamento pelo cérebro, de forma 
consciente ou não. Dependendo do contexto, de nossas necessidades, ou por livre 
associação, podemos navegar nessa rede, encontrando os outros nós que fazem 
sentido ou de que precisamos naquele momento.

Quando falamos em memória, esse é o tipo de memória que nos vem à men-
te. Aparentemente, essas associações sucessivas não são a maneira mais eficien-
te de armazenar a informação, mas se originaram, provavelmente, do fato de que 
os cérebros dos animais recebem as informações do ambiente de forma simultâ-
nea ou sucessiva, em uma continuidade temporal. É importante, então, fazer as-
sociações, uma vez que devem ser registradas para garantir a sobrevivência. De-
terminados sons, imagens ou locais devem ser associados a perigo, certos aromas, 
cores ou texturas indicam alimento ou a presença de um parceiro sexual, e assim 
por diante. Os animais desprovidos de linguagem já têm uma memória que se or-
ganiza dessa forma, embora não apresentem o tipo de consciência que se desen-
volveu em nossa espécie. No entanto, essa forma de aprendizagem manteve-se e 
ampliou-se depois da aquisição da linguagem na espécie humana, e tem se mos-
trado eficaz, pois somos capazes de aprender de forma contínua e de lembrar rapi-
damente de um número assombroso de informações, que aumenta a cada dia na 
época em que vivemos.
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No entanto, o fato de aprendermos e lembrarmos por meio das ligações em uma 
rede torna-se responsável por um grande número de problemas cognitivos, assun-
to de que iremos tratar nos capítulos subsequentes. Quando não prestamos aten-
ção efetiva, ou seja, não controlamos a navegação por essas redes, elas podem nos 
levar a falhas no raciocínio, escolhas inconsistentes e também determinar ações ou 
comportamentos inadequados.

Se, por um lado, a memória de que temos consciência é chamada de memória ex-
plícita, existem, por outro lado, muitas formas de aprendizagem que levam a uma 
memória implícita. Os condicionamentos, de que falamos anteriormente, são um 
exemplo. Outro exemplo é a memória sensório-motora, que chamamos de memó-
ria de procedimentos. É ela que nos permite adquirir habilidades e realizar ações 
como andar de bicicleta, tocar algum instrumento musical ou dirigir um automóvel 
de forma praticamente automática. Esse tipo de aprendizagem ocorre, como sem-
pre, pela alteração das conexões em circuitos nervosos e geralmente melhora com 
a prática ou repetição. Contudo, nesse caso o conhecimento tende a ficar restrito 
a determinados circuitos e não se organiza em redes como na memória explícita. 
Esse é um tipo de aprendizagem que também, é claro, não é exclusivo da espécie 
humana e que não envolve, necessariamente, os processos conscientes.

Há ainda outro tipo de aprendizagem implícita que é muito importante no funcio-
namento cognitivo cotidiano e que é conhecida com o nome de pré-ativação (pri-
ming). Ela se refere ao aumento da habilidade de detectar ou identificar um estí-
mulo que foi apresentado recentemente, mesmo que essa apresentação tenha sido 
feita de maneira subliminar, de forma a não atingir a consciência. Essa primeira 
apresentação do estímulo torna-o mais disponível para o processamento pelo cé-
rebro e por isso ele pode ser acessado mais rápida e facilmente nas redes semân-
ticas, do que outros estímulos que não foram apresentados previamente. Além dis-
so, como já foi dito, o item pré-ativado pode estimular outros nós que estão pró-
ximos a ele nas redes da memória (Squire & Knowlton, 1995). Assim, a percepção 
de uma bola ou sua representação não somente facilita o reconhecimento de bo-
las no ambiente ou da palavra bola em uma lista de palavras, mas também, pro-
vavelmente, facilitará o reconhecimento de itens relacionados, como futebol, are-
na, esporte, etc.

É interessante que a pré-ativação não somente evoca memórias, mas consegue 
também desencadear emoções a elas relacionadas, além de originar atitudes ou 
ações comportamentais sem que percebamos sua motivação. Experimentos rea-
lizados na Universidade de Nova York nos anos 1990 ilustram bem o fenômeno 
(Bargh,  Chen, & Burrows, 1996). Em um desses experimentos, solicitava-se a es-
tudantes que construíssem sentenças contendo palavras de uma lista, e dizia-se a 
eles que se tratava de uma tarefa de habilidade linguística. Ocorre que alguns su-
jeitos recebiam listas com uma grande frequência de palavras relacionadas a des-
cortesia, enquanto para outros a grande frequência era de palavras relacionadas a 
gentileza. Logo após a conclusão dessa tarefa, os estudantes eram submetidos à si-

Cosenza_Capítulo 1.indd   20 17/08/2015   13:42:24



Por que não somos racionais   21

tuação em que consistia a verdadeira experiência. Nela, eles eram levados a espe-
rar a conclusão de uma conversa entre o experimentador e outra pessoa. Verificou-
-se que aqueles pré-ativados com a descortesia geralmente interrompiam a con-
versa sem esperar muito tempo, enquanto o contrário acontecia com aqueles pré-
-ativados com a gentileza. 

Em outro experimento, muitas das palavras para a construção das sentenças eram 
relacionadas à velhice e ao estereótipo do idoso (velho, solitário, teimoso, conser-
vador, etc.). Um grupo controle recebia palavras sem relação com a velhice. Logo 
após a conclusão da tarefa, os estudantes eram dispensados e tinham de caminhar 
até o hall do elevador enquanto os pesquisadores mediam o tempo que levavam 
para isso. Essa era a parte realmente experimental da pesquisa, e verificou-se que 
os pré-ativados com as ideias ou estereótipos relacionados à velhice eram signifi-
cativamente mais lentos e gastavam muito mais tempo para terminar o percurso, 
imitando uma característica dos indivíduos idosos.

É importante notar que os sujeitos do experimento não tinham consciência de que 
seu comportamento estava sendo influenciado por esses estímulos, e negavam 
essa influência quando questionados. Aliás, pode-se afirmar, como veremos mais 
tarde, que esses comportamentos automáticos não são inibidos de forma voluntá-
ria exatamente porque o estímulo influenciador não é percebido, ou quando a aten-
ção necessária para percebê-los não é mobilizada.

Outros experimentos, realizados em muitos laboratórios, demonstraram fenôme-
nos semelhantes. É interessante notar que o simples ato de dirigir o pensamento 
a um comportamento determinado aumenta a tendência de encetar esse compor-
tamento: é o que se chama de efeito ideomotor. Pode-se afirmar que o pensar em 
um comportamento tem efeito de pré-ativação sobre ele (priming = preparação). 
Acontece também o efeito inverso, pois a ocorrência de um comportamento ou de-
terminadas ações, ainda que involuntários, podem influenciar o pensamento e as 
disposições emocionais das pessoas. 

Um bom exemplo pode ser encontrado em um estudo realizado por pesquisadores 
na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos (Strack, Martin, & Stepper, 1988). 
Ele consistiu em solicitar que os indivíduos pesquisados realizassem várias tarefas 
enquanto mantinham um lápis estabilizado em sua boca, de duas maneiras dife-
rentes. Na primeira, o lápis estava em posição transversal; na segunda, ele era se-
gurado longitudinalmente, com a ponta para frente. No primeiro caso, os músculos 
utilizados reproduziam o que ocorre quando sorrimos, enquanto no segundo caso a 
musculatura da face se franzia, de forma semelhante ao que acontece quando esta-
mos preocupados, ou contrariados. Uma das tarefas, a que realmente interessava à 
pesquisa, consistia em avaliar desenhos humorísticos, classificando-os em uma es-
cala como mais ou menos engraçados. Os pesquisadores observaram que os dese-
nhos eram considerados mais engraçados quando os músculos associados ao sorri-
so estavam ativados e menos quando essa musculatura estava inibida.
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A verdade é que o nosso cérebro processa continuamente uma série de informa-
ções que ocorrem no cotidiano sem a intervenção da consciência. O processamento 
inconsciente é a regra e não a exceção no processamento cognitivo porque, como 
veremos mais tarde, isso parece ser mais econômico do ponto de vista dos recursos 
de computação. A consciência é algo que surgiu posteriormente, e como ela envol-
ve gastos energéticos consideráveis, seu uso é um luxo reservado para situações 
especiais. O processamento inconsciente influencia nossos pensamentos e ações 
conscientes, mas não nos damos conta de sua importância exatamente porque não 
temos acesso a ele.

Podemos ter um vislumbre de como ocorre o processamento automático em nosso 
cérebro por meio das chamadas ilusões de óptica, que nos mostram como a nos-
sa consciência pode ser enganada mesmo quando somos informados do que está 
ocorrendo. Tomemos como exemplo a ilusão de Ebbinghaus.

Ao observarmos os dois círculos centrais, temos a nítida impressão de que o da di-
reita é muito maior. Contudo, ambos têm rigorosamente o mesmo tamanho: a di-
ferença que percebemos decorre do contexto em que estão inseridos. O mais inte-
ressante é que, mesmo depois que sabemos que são idênticos, ou mesmo depois 
que medimos os dois círculos, a ilusão permanece, pois continuamos a enxergá-los 
como diferentes. Ou seja, o processamento consciente não consegue modificar o 
processamento automático que determina a percepção. 
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Outra ilusão ilustrativa é o triângulo de Kanizsa, que vemos a seguir:

Nessa figura, percebemos o contorno de um triângulo branco superposto a três dis-
cos escuros. Mas, se examinarmos cuidadosamente a figura, veremos que o que 
atinge os nossos receptores visuais é a representação de três discos pretos incom-
pletos, dispostos de tal maneira que inferimos (e de fato vemos) o triângulo a eles 
superposto. Esse triângulo, embora imaginado pelo cérebro, nos parece tão real 
que percebemos uma diferença entre o branco do seu interior e o branco que fica 
situado na parte externa, o que nos leva a delimitar claramente uma borda... que 
não existe objetivamente. 

As ilusões visuais nos mostram como o cérebro, a partir de informações recebidas 
e experiências vividas no cotidiano, computa esses dados de forma autônoma em 
módulos nele estruturados ao longo da evolução, preenchendo lacunas e, muitas 
vezes, criando enganos que irão resistir mesmo depois da intervenção de nossos 
processos mentais conscientes e mais bem informados. Daí se constrói a realida-
de que percebemos, que não tem correspondência direta com um mundo objetivo. 

Veremos nos capítulos seguintes que, de maneira análoga às ilusões de óptica, en-
ganos ocorrem também nos processos do pensamento ou da cognição. Somos fre-
quentemente suscetíveis a ilusões cognitivas, que nos mostram uma realidade dis-
torcida e nos levam a crenças, escolhas e decisões autônomas e bastante resisten-
tes ao pensamento racional. É interessante lembrar que o nosso cérebro desenvol-
veu-se ao longo de milhares de anos, adaptando-se de modo a garantir a sobrevi-
vência dos indivíduos no ambiente específico em que ocorreu a sua evolução. Mas, 

Cosenza_Capítulo 1.indd   23 17/08/2015   13:42:25



24   Ramon M. Cosenza

agora, vivemos em uma civilização que criou ambientes e situações bem diferentes 
daquele contexto original, o que leva com certa frequência ao aparecimento de si-
tuações em que ele pode não funcionar a contento.
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