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1
Para que Servem

as Emoções?

É com o coração que se vê corretamente; o essencial é invisível
aos olhos.

Antoine de Saint-Exupéry,

O Pequeno Príncipe

Pensem nos últimos momentos de Gary e Mary Jane Chauncey, um casal intei-
ramente dedicado à filha Andrea, de 11 anos, confinada a uma cadeira de rodas
devido a uma paralisia cerebral. A família Chauncey viajava num trem da Amtrak
que caiu num rio, depois que uma barcaça bateu e abalou as estruturas de uma
ponte ferroviária, na região dos pântanos da Louisiana. Quando a água come-
çou a invadir o trem, o casal, pensando primeiro na filha, fez o que pôde para
salvar Andrea; conseguiram entregá-la, através de uma das janelas, para a equi-
pe de resgate. E morreram, quando o vagão afundou.1

A história de Andrea, de pais cujo último ato heróico foi o de assegurar a
sobrevivência da filha, capta um momento de coragem quase mítica. Sem
dúvida, esse tipo de sacrifício dos pais em benefício da prole é recorrente
na história e pré-história humanas, e inúmeras vezes mais ao longo da evo-
lução de nossa espécie.2 Visto da perspectiva dos biólogos evolucionistas,
esse auto-sacrifício dos pais está a serviço do “sucesso reprodutivo” na trans-
missão dos genes a futuras gerações. Mas da perspectiva de um pai que,
num momento de desespero, toma uma decisão como essa, trata-se simples-
mente de amor.

Como se fora uma intuição do objetivo e da força das emoções, esse ato
exemplar de heroísmo dos pais atesta o papel que exercem, na vida humana,3

o amor altruístico e as demais emoções que sentimos. Isso indica que nossos
mais profundos sentimentos, as nossas paixões e anseios são diretrizes essenci-
ais e que nossa espécie deve grande parte de sua existência à força que eles
emprestam nas questões humanas. Essa força é extraordinária: só um amor tão
forte — na urgência de salvar uma filha querida — foi capaz de conter o

InteligenciaEmocional_16x23.p65 5/6/2009, 09:1429



30 O CÉREBRO EMOCIONAL

próprio instinto de sobrevivência dos pais. Do ponto de vista do intelecto, não
há dúvida de que o auto-sacrifício desses pais foi irracional. Sob a ótica do
coração, entretanto, essa era a única atitude a ser tomada.

Quando investigam por que a evolução da espécie humana deu à emoção
um papel tão essencial em nosso psiquismo, os sociobiólogos verificam que,
em momentos decisivos, ocorreu uma ascendência do coração sobre a razão.
São as nossas emoções, dizem esses pesquisadores, que nos orientam quando
diante de um impasse e quando temos de tomar providências importantes de-
mais para que sejam deixadas a cargo unicamente do intelecto — em situações
de perigo, na experimentação da dor causada por uma perda, na necessidade de
não perder a perspectiva apesar dos percalços, na ligação com um companhei-
ro, na formação de uma família. Cada tipo de emoção que vivenciamos nos
predispõe para uma ação imediata; cada uma sinaliza para uma direção que,
nos recorrentes desafios enfrentados pelo ser humano ao longo da vida,4 pro-
vou ser a mais acertada. À medida que, ao longo da evolução humana, situa-
ções desse tipo foram se repetindo, a importância do repertório emocional
utilizado para garantir a sobrevivência da nossa espécie foi atestada pelo fato de
esse repertório ter ficado gravado no sistema nervoso humano como inclina-
ções inatas e automáticas do coração.

Uma visão da natureza humana que ignore o poder das emoções é lamenta-
velmente míope. A própria denominação Homo sapiens, a espécie pensante, é
enganosa à luz do que hoje a ciência diz acerca do lugar que as emoções
ocupam em nossas vidas. Como sabemos por experiência própria, quando se
trata de moldar nossas decisões e ações, a emoção pesa tanto — e às vezes
muito mais — quanto a razão. Fomos longe demais quando enfatizamos o valor
e a importância do puramente racional — do que mede o QI — na vida huma-
na. Para o bem ou para o mal, quando são as emoções que dominam, o intelec-
to não pode nos conduzir a lugar nenhum.

QUANDO AS PAIXÕES DOMINAM A RAZÃO

Foi uma tragédia de erros. Matilda Crabtree, 14 anos, apenas queria dar um
susto no pai: saltou de dentro do armário e gritou “Buu!”, no momento em que
os pais voltavam, à uma da manhã, de uma visita a amigos.

Mas Bobby Crabtree e sua mulher achavam que Matilda estava em casa de
amigas naquela noite. Quando, ao entrar em casa, ouviu ruídos, Crabtree pegou
sua pistola calibre .357 e foi ao quarto da filha verificar o que estava acontecen-
do. Quando ela pulou do armário, ele atirou, atingindo-a no pescoço. Matilda
Crabtree morreu 12 horas depois.5

Uma das coisas que adquirimos no processo da evolução humana foi o
medo que nos mobiliza para proteger nossa família contra o perigo; foi esse
impulso que levou Crabtree a pegar a arma e a vasculhar a casa em busca de
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um suposto intruso. O medo levou-o a atirar antes de verificar perfeitamente no
que atirava, e mesmo antes de reconhecer que aquela voz era a de sua filha.
Reações automáticas desse tipo — supõem os biólogos — ficaram gravadas em
nosso sistema nervoso porque, durante um longo e crucial período da pré-
história humana, eram decisivas para a sobrevivência ou a morte. O que há de
mais importante a respeito dessas reações é que foram elas que desempenha-
ram a principal tarefa da evolução: deixar uma progênie que passasse adiante
essas mesmas predisposições genéticas — uma triste ironia, se considerarmos a
tragédia ocorrida na família Crabtree.

Mas, embora nossas emoções tenham sido sábios guias no longo percurso
evolucionário, as novas realidades com que a civilização tem se defrontado
surgiram com uma rapidez impossível de ser acompanhada pela lenta marcha
da evolução. Na verdade, as primeiras leis e proclamações sobre ética — o
Código de Hamurabi, os Dez Mandamentos dos Hebreus, os Éditos do Impera-
dor Ashoka — podem ser interpretadas como tentativas de conter, subjugar e
domesticar as emoções. Como Freud observou em O Mal-estar na Civilização,
o aparelho social tem tentado impor normas para conter o excesso emocional
que emerge, como ondas, de dentro de cada um de nós.

Apesar dessas pressões sociais, as paixões muitas vezes solapam a razão.
Essa faceta da natureza humana tem origem na arquitetura básica do nosso
cérebro. Em termos do plano biológico dos circuitos neurais básicos da emo-
ção, aqueles com os quais nascemos são os que melhor funcionaram para as
últimas 50 mil gerações humanas, mas não para as últimas 500 — e, certamente,
não para as últimas cinco. As lentas e cautelosas forças da evolução que molda-
ram nossas emoções têm cumprido sua tarefa ao longo de 1 milhão de anos. Os
últimos 10 mil anos — apesar de terem assistido ao rápido surgimento da civi-
lização humana e à explosão demográfica de 5 milhões para 5 bilhões de habi-
tantes sobre a Terra — quase nada imprimiram de novo em nossos gabaritos
biológicos para a vida emocional.

Para o melhor ou o pior, a forma como avaliamos situações complicadas
com que nos deparamos e nossas respostas a elas são moldadas não apenas por
nossos julgamentos racionais ou nossa história pessoal, mas também por nosso
passado ancestral. Esse legado nos predispõe a provocar tragédias, de que é
triste exemplo o lamentável fato ocorrido na família Crabtree. Em suma, com
muita freqüência enfrentamos dilemas pós-modernos com um repertório talha-
do para as urgências do Pleistoceno. Esse paradoxo é o cerne de meu tema.

Agir impulsivamente

Num dia de início da primavera, eu percorria de carro um passo de montanha no
Colorado, quando uma repentina lufada de neve encobriu o veículo alguns metros
à minha frente. Mesmo forçando a vista, eu não conseguia distinguir nada; a neve

InteligenciaEmocional_16x23.p65 5/6/2009, 09:1431



32 O CÉREBRO EMOCIONAL

em redemoinho transformara-se numa alvura cegante. Ao pisar no freio, senti a
ansiedade me invadir o corpo e ouvi as batidas surdas do coração.

A ansiedade transformou-se em medo total. Fui para o acostamento esperar
que a lufada passasse. Meia hora depois, a neve parou, a visibilidade retornou
e segui em frente, sendo parado uns 100 metros adiante, onde uma equipe de
ambulância socorria um passageiro de um carro que batera na traseira de outro
que andava em velocidade mais lenta. A colisão havia bloqueado a rodovia. Se
eu tivesse continuado a dirigir na neve que impedia a visibilidade, provavel-
mente os teria atingido.

A cautela que o medo me impôs naquele dia talvez tenha salvado minha
vida. Como um coelho paralisado de terror ao sinal da passagem de uma raposa
— ou como um protomamífero escondendo-se de um dinossauro predador —
fui tomado por um estado interno que me obrigou a parar, a prestar atenção e
a tomar cuidado diante do perigo iminente.

Todas as emoções são, em essência, impulsos, legados pela evolução, para
uma ação imediata, para planejamentos instantâneos que visam lidar com a
vida. A própria raiz da palavra emoção é do latim movere — “mover” — acres-
cida do prefixo “e-”, que denota “afastar-se”, o que indica que em qualquer
emoção está implícita uma propensão para um agir imediato. Essa relação en-
tre emoção e ação imediata fica bem clara quando observamos animais ou cri-
anças; é somente em adultos “civilizados” que tantas vezes detectamos a grande
anomalia no reino animal: as emoções — impulsos arraigados para agir —
divorciadas de uma reação óbvia.6

Em nosso repertório emocional, cada emoção desempenha uma função es-
pecífica, como revelam suas distintas assinaturas biológicas (ver detalhes sobre
emoções “básicas” no Apêndice A). Diante das novas tecnologias que permitem
perscrutar o cérebro e o corpo como um todo, os pesquisadores estão desco-
brindo detalhes fisiológicos que permitem a verificação de como diferentes
tipos de emoção preparam o corpo para diferentes tipos de resposta:7

• Na raiva, o sangue flui para as mãos, tornando mais fácil sacar da arma ou
golpear o inimigo; os batimentos cardíacos aceleram-se e uma onda de
hormônios, a adrenalina, entre outros, gera uma pulsação, energia sufici-
entemente forte para uma atuação vigorosa.

• No medo, o sangue corre para os músculos do esqueleto, como os das
pernas, facilitando a fuga; o rosto fica lívido, já que o sangue lhe é subtraído
(daí dizer-se que alguém ficou “gélido”). Ao mesmo tempo, o corpo imo-
biliza-se, ainda que por um breve momento, talvez para permitir que a
pessoa considere a possibilidade de, em vez de agir, fugir e se esconder.
Circuitos existentes nos centros emocionais do cérebro disparam a torren-
te de hormônios que põe o corpo em alerta geral, tornando-o inquieto e
pronto para agir. A atenção se fixa na ameaça imediata, para melhor
calcular a resposta a ser dada.
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• A sensação de felicidade causa uma das principais alterações biológicas.
A atividade do centro cerebral é incrementada, o que inibe sentimentos
negativos e favorece o aumento da energia existente, silenciando aqueles
que geram pensamentos de preocupação. Mas não ocorre nenhuma mu-
dança particular na fisiologia, a não ser uma tranqüilidade, que faz com
que o corpo se recupere rapidamente do estímulo causado por emoções
perturbadoras. Essa configuração dá ao corpo um total relaxamento, as-
sim como disposição e entusiasmo para a execução de qualquer tarefa
que surja e para seguir em direção a uma grande variedade de metas.

• O amor, os sentimentos de afeição e a satisfação sexual implicam
estimulação parassimpática, o que se constitui no oposto fisiológico que
mobiliza para “lutar-ou-fugir” que ocorre quando o sentimento é de medo
ou ira. O padrão parassimpático, chamado de “resposta de relaxamento”,
é um conjunto de reações que percorre todo o corpo, provocando um
estado geral de calma e satisfação, facilitando a cooperação.

• O erguer das sobrancelhas, na surpresa, proporciona uma varredura visu-
al mais ampla, e também mais luz para a retina. Isso permite que obtenha-
mos mais informação sobre um acontecimento que se deu de forma ines-
perada, tornando mais fácil perceber exatamente o que está acontecendo
e conceber o melhor plano de ação.

• Em todo o mundo, a expressão de repugnância se assemelha e envia a
mesma mensagem: alguma coisa desagradou ao gosto ou ao olfato, real
ou metaforicamente. A expressão facial de repugnância — o lábio supe-
rior se retorcendo para o lado e o nariz se enrugando ligeiramente —
sugere, como observou Darwin, uma tentativa primeva de tapar as nari-
nas para evitar um odor nocivo ou cuspir fora uma comida estragada.

• Uma das principais funções da tristeza é a de propiciar um ajustamento a
uma grande perda, como a morte de alguém ou uma decepção significa-
tiva. A tristeza acarreta uma perda de energia e de entusiasmo pelas ativi-
dades da vida, em particular por diversões e prazeres. Quando a tristeza é
profunda, aproximando-se da depressão, a velocidade metabólica do cor-
po fica reduzida. Esse retraimento introspectivo cria a oportunidade para
que seja lamentada uma perda ou frustração, para captar suas conseqüên-
cias para a vida e para planejar um recomeço quando a energia retorna. É
possível que essa perda de energia tenha tido como objetivo manter os
seres humanos vulneráveis em estado de tristeza para que permaneces-
sem perto de casa, onde estariam em maior segurança.

Essas tendências biológicas para agir são ainda mais moldadas por nossa
experiência e pela cultura. Por exemplo, a perda de um ser amado provoca,
universalmente, tristeza e luto. Mas a maneira como demonstramos nosso pesar,
como exibimos ou contemos as emoções em momentos íntimos, é moldada
pela cultura, o mesmo ocorrendo quando se trata de eleger quais pessoas em
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nossas vidas se encaixam na categoria de “entes queridos” dignos de nosso
lamento.

O prolongado período de evolução em que, por força das circunstâncias,
essas respostas emocionais se formaram foi, sem dúvida, uma realidade bem
mais dura que a maioria dos seres humanos teve de suportar desde o alvorecer
da história registrada. Foi um tempo em que poucas crianças sobreviveram à
infância e em que poucos adultos viveram mais do que trinta anos, tempo em
que predadores atacavam a qualquer momento, tempo em que as condições
climáticas determinavam se iríamos ou não morrer de fome. Mas, com o adven-
to da agricultura, e até mesmo das mais rudimentares formas de organização
social, as possibilidades de sobrevivência mudaram de forma extraordinária.
Nos últimos 10 mil anos, quando esses avanços se espalharam por todo o
mundo, reduziram-se significativamente as violentas pressões que ameaçaram a
população humana.8

Mas foram exatamente essas pressões que tornaram nossas respostas emocio-
nais fundamentais para a sobrevivência; atenuadas as pressões, a importância das
reações que passaram a fazer parte de nosso repertório emocional também decli-
nou. Enquanto, no passado distante, a raiva instantânea funcionava como arma
decisiva para garantir nossa sobrevivência, a eventual disponibilidade de uma
arma para um garoto de 13 anos pode resultar numa catástrofe.

Nossas Duas Mentes

Uma amiga me falava de seu divórcio, uma dolorosa separação. O marido
apaixonara-se por uma mulher mais jovem com quem trabalhava e, de repente,
anunciara que ia deixá-la para viver com a outra. Seguiram-se meses de brigas
amargas sobre a casa, dinheiro e custódia dos filhos. Agora, passados alguns
meses, ela dizia que sua independência lhe agradava, que se sentia feliz con-
tando apenas consigo mesma.

— Simplesmente não penso mais nele; na verdade, nem quero saber dele.
Só que, ao dizer isso, de repente seus olhos ficaram cheios de lágrimas.
Aquele lacrimejar de olhos poderia passar facilmente despercebido. Mas,

por um tipo de compreensão que acontece através da empatia, os olhos marejados
em uma pessoa indicam que ela está triste, não importa o que tenha expressa-
do em palavras. A empatia é um ato de compreensão tão seguro quanto a apre-
ensão do sentido das palavras contidas numa página impressa. O primeiro tipo
de compreensão é fruto da mente emocional, o outro, da mente racional. Na
verdade, temos duas mentes — a que raciocina e a que sente.

Esses dois modos fundamentalmente diferentes de conhecimento interagem
na construção de nossa vida mental. Um, a mente racional, é o modo de compre-
ensão de que, em geral, temos consciência: é mais destacado na consciência,
mais atento e capaz de ponderar e refletir. Mas, além desse, há um outro sistema
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de conhecimento que é impulsivo e poderoso, embora às vezes ilógico — a
mente emocional. (Para uma descrição mais detalhada das características da men-
te emocional, ver o Apêndice B.)

A dicotomia emocional/racional aproxima-se da distinção que popularmen-
te é feita entre “coração” e “cabeça”; saber que alguma coisa é certa “aqui dentro
no coração” é um grau diferente de convicção — tem um sentido mais profundo
—, ainda que idêntica àquela adquirida através da mente racional. Há uma acen-
tuada gradação na proporção entre controle racional e emocional da mente; quanto
mais intenso o sentimento, mais dominante é a mente emocional — e mais
inoperante a racional. É uma disposição que parece ter tido origem há bilhões de
anos, quando se iniciou nossa evolução biológica: era mais vantajoso que emo-
ção e intuições guiassem nossa reação imediata frente a situações de perigo de
vida — parar para pensar o que fazer poderia nos custar a vida.

Essas duas mentes, a emocional e a racional, na maior parte do tempo
operam em estreita harmonia, entrelaçando seus modos de conhecimento para
que nos orientemos no mundo. Em geral, há um equilíbrio entre as mentes
emocional e racional, com a emoção alimentando e informando as operações
da mente racional, e a mente racional refinando e, às vezes, vetando a entrada
das emoções. Mas são faculdades semi-independentes, cada uma, como vere-
mos, refletindo o funcionamento de circuitos distintos, embora interligados, do
cérebro.

Em muitos ou na maioria dos momentos, essas mentes se coordenam de
forma bela e delicada; os sentimentos são essenciais para o pensamento e vice-
versa. Mas, quando surgem as paixões, esse equilíbrio se desfaz: é a mente
emocional que assume o comando, inundando a mente racional. Erasmo de
Rotterdam, humanista do século XVI, escreveu, sob a forma de sátira, acerca
dessa perene tensão entre razão e emoção:9

Júpiter legou muito mais paixão que razão — pode-se calcular a proporção

em 24 por um. Pôs duas tiranas furiosas em oposição ao solitário poder da

Razão: a ira e a luxúria. Até onde a Razão prevalece contra as forças combina-

das das duas, a vida do homem comum deixa bastante claro. A Razão faz a

única coisa que pode e berra até ficar rouca, repetindo fórmulas de virtude,

enquanto as outras duas a mandam para o diabo que a carregue, e tornam-se

cada vez mais ruidosas e insultantes, até que por fim sua Governante se exaure,

desiste e rende-se.

COMO O CÉREBRO EVOLUIU

Para melhor entender a enorme influência das emoções sobre a razão — e por
que sentimento e razão entram tão prontamente em guerra — vejamos como o
cérebro evoluiu. O cérebro humano, com um pouco mais de 1 quilo de células
e humores neurais, é três vezes maior que o dos nossos primos ancestrais, os
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primatas não-humanos. Ao longo de milhões de anos de evolução, o cérebro
cresceu de baixo para cima, os centros superiores desenvolvendo-se como ela-
borações das partes inferiores, mais antigas. (O crescimento do cérebro no
embrião humano refaz mais ou menos esse percurso evolucionário.)

A parte mais primitiva do cérebro, partilhada por todas as espécies que têm
um sistema nervoso superior a um nível mínimo, é o tronco cerebral em volta do
topo da medula espinhal. Esse cérebro-raiz regula funções vitais básicas, como a
respiração e o metabolismo dos outros órgãos do corpo, e também controla
reações e movimentos estereotipados. Não se pode dizer que esse cérebro primi-
tivo pense ou aprenda; ao contrário, ele se constitui num conjunto de reguladores
pré-programados que mantêm o funcionamento do corpo como deve e reage de
modo a assegurar a sobrevivência. Esse cérebro reinou supremo na Era dos Rép-
teis: imaginem o sibilar de uma serpente comunicando a ameaça de um ataque.

Da mais primitiva raiz, o tronco cerebral, surgiram os centros emocionais.
Milhões de anos depois, na evolução dessas áreas emocionais, desenvolveu-se
o cérebro pensante, ou “neocórtex”, o grande bulbo de tecidos ondulados que
forma as camadas externas. O fato de o cérebro pensante ter se desenvolvido a
partir das emoções revela muito acerca da relação entre razão e sentimento;
existiu um cérebro emocional muito antes do surgimento do cérebro racional.

A mais antiga raiz de nossa vida emocional está no sentido do olfato, ou,
mais precisamente, no lobo olfativo, células que absorvem e analisam o cheiro.
Toda entidade viva, seja nutritiva, venenosa, parceiro sexual, predador ou pre-
sa, tem uma assinatura molecular distintiva que o vento transporta. Naqueles
tempos primitivos, o olfato apresentava-se como um sentido supremo para a
sobrevivência.

Do lobo olfativo, começaram a evoluir os antigos centros de emoção, que
acabaram tornando-se suficientemente grandes para envolver o topo do tronco
cerebral. Em seus estágios rudimentares, o centro olfativo compunha-se de pouco
mais de tênues camadas de neurônios reunidos para analisar o cheiro. Uma
camada de células recebia o que era cheirado e o classificava em categorias
relevantes: comestível ou tóxico, sexualmente acessível, inimigo ou comida.
Uma segunda camada de células enviava mensagens reflexivas a todo o sistema
nervoso, dizendo ao corpo o que fazer: morder, cuspir, abordar, fugir, caçar.10

Com o advento dos primeiros mamíferos, vieram novas e decisivas camadas,
chave do cérebro emocional. Estas, em torno do tronco cerebral, lembravam um
pouco um pastel com um pedaço mordido embaixo, no lugar onde se encaixa o
tronco cerebral. Como essa parte do cérebro cerca o tronco cerebral e limita-se com
ele, era chamada de sistema “límbico”, de limbus, palavra latina que significa “orla”.
Esse novo território neural acrescentou emoções propriamente ditas ao repertório
do cérebro.11 Quando estamos sob o domínio de anseios ou fúria, perdidamente
apaixonados ou transidos de pavor, é o sistema límbico que nos tem em seu poder.

À medida que evoluía, o sistema límbico foi aperfeiçoando duas poderosas
ferramentas: aprendizagem e memória. Esses avanços revolucionários possibili-
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tavam que um animal fosse muito mais esperto nas opções de sobrevivência e
aprimorasse suas respostas para adaptar-se a exigências cambiantes, em vez de
ter reações invariáveis e automáticas. Se uma comida causava doença, podia ser
evitada da próxima vez. Decisões como saber o que comer e o que rejeitar
ainda eram, em grande parte, determinadas pelo olfato; as ligações entre o
bulbo olfativo e o sistema límbico assumiam agora as tarefas de estabelecer
distinções entre cheiros e reconhecê-los, comparando um atual com outros
passados e discriminando, assim, o bom do ruim. Isso era feito pelo “rinencéfalo”,
literalmente, o “cérebro do nariz”, uma parte da fiação límbica e a base rudi-
mentar do neocórtex, o cérebro pensante.

Há cerca de 100 milhões de anos, o cérebro dos mamíferos deu um grande
salto em termos de crescimento. Por cima do tênue córtex de duas camadas —
as regiões que planejam, compreendem o que é sentido, coordenam o movi-
mento —, acrescentaram-se novas camadas de células cerebrais, formando o
neocórtex. Comparado com o antigo córtex de duas camadas, o neocórtex
oferecia uma extraordinária vantagem intelectual.

O neocórtex do Homo sapiens, muito maior que o de qualquer outra espé-
cie, acrescentou tudo o que é distintamente humano. O neocórtex é a sede do
pensamento; contém os centros que reúnem e compreendem o que os sentidos
percebem. Acrescenta a um sentimento o que pensamos dele — e permite que
tenhamos sentimentos sobre idéias, arte, símbolos, imagens.

Na evolução, o neocórtex possibilitou um criterioso aprimoramento que,
sem dúvida, trouxe enormes vantagens na capacidade de um organismo sobre-
viver à adversidade, tornando mais provável que sua progênie, por sua vez,
passasse adiante os genes que contêm esses mesmos circuitos neurais. A vanta-
gem para a sobrevivência deve-se à capacidade do neocórtex de criar estratégi-
as, planejar a longo prazo e outros artifícios mentais. Além disso, os triunfos da
arte, civilização e cultura são todos frutos do neocórtex.

Esse acréscimo ao cérebro introduziu novas nuanças à vida emocional. Ve-
jam o amor. As estruturas límbicas geram sentimentos de prazer e desejo sexual,
emoções que alimentam a paixão sexual. Mas a adição do neocórtex e suas
ligações ao sistema límbico criaram a ligação mãe-filho, que é a base da unida-
de familiar e do compromisso, a longo prazo, com a criação dos filhos, o que
torna possível o desenvolvimento humano. (Espécies que não têm neocórtex,
como os répteis, carecem de afeição materna; quando saem do ovo, os recém-
nascidos têm de se esconder para que não sejam canibalizados.) Nos seres
humanos, é o instinto de proteção que os pais têm em relação aos filhos que vai
assegurar a prossecução de grande parte do amadurecimento durante a infân-
cia, período em que o cérebro continua a se desenvolver.

À medida que subimos na escala filogenética do réptil ao rhesus e ao ser
humano, o volume do neocórtex aumenta; com esse aumento, ocorre um incre-
mento de proporções gigantescas nas interligações dos circuitos cerebrais. Quanto
maior o número dessas ligações, maior a gama de respostas possíveis. O neocórtex
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abriga a sutileza e a complexidade da vida emocional, como a capacidade de
ter sentimentos sobre nossos sentimentos. Há uma maior proporção de neocórtex
para sistema límbico nos primatas que nas outras espécies — e imensamente
mais nos seres humanos —, o que sugere que podemos exibir uma gama muito
maior de reações às nossas emoções, e mais nuanças. Enquanto um coelho, ou
um rhesus, possui um repertório bastante restrito de respostas típicas para o
medo, o neocórtex humano, maior, coloca à nossa disposição um repertório
muito mais ágil — chamar a polícia, por exemplo. Quanto mais complexo o
sistema social, mais essencial é essa flexibilidade — e não existe nenhuma
forma de organização social mais complexa do que a nossa.12

Mas esses centros superiores não controlam toda a vida emocional; nos
problemas cruciais que dizem respeito ao coração e, mais especialmente, nas
emergências emocionais, pode-se dizer que eles se submetem ao sistema límbico.
Como tantos dos centros superiores do cérebro se desenvolveram a partir do
âmbito da região límbica, ou a ampliaram, o cérebro emocional desempenha
uma função decisiva na arquitetura neural. Como raiz da qual surgiu o cérebro
mais novo, as áreas emocionais entrelaçam-se, através de milhares de circuitos
de ligação, com todas as partes do neocórtex. Isso dá aos centros emocionais
imensos poderes de influenciar o funcionamento do restante do cérebro —
incluindo seus centros de pensamento.
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