
Embora pouco valorizada,

a habilidade humana

de detectar odores é

bastante aguçada e capaz

de moldar interações

sociais e escolhas afetivas

de maneira que nem

sempre percebemos

conscientemente

POR JOSÍE GLAUSIUSZ

m emaranhado de tubos c
bolsas de poliuretano prende
um homem e uma mulher

nus. Ele, barrigudo e imperturbável;
ela, esguia e plácida. Esta configuração
não é nenhum jogo sexual exótico. È
um "encontro às escuras pelo o!fato",
uma instalação criada pelo artista plás-
tico James Auger, exibida no semestre
passado em Nova York, como parte da
exposição Desenho e a mente elástica, no
Museu de Arte Moderna. Os tubos de
PVC - que correm entre os corpos dos
indivíduos, com saídas se estendendo
até as bolsas presas a suas narinas,
axilas e genitais - permitem que o
homem e a mulher inspirem o odor
corporal um do outro através de uma
parede que os separa. Em teoria, eles
estão "se conhecendo" sem que sejam
"distraídos" pela aparência do outro
- e avaliando seu potencial como
parceiros apenas pelo cheiro.

O olfato humano é muitas vezes
considerado sem importância, re-
jeitado por ser considerado menos
eficiente que a visão ou a audição. Na
verdade, porém, esse sentido é mais
aguçado e influente em nossa espécie
do que muitos imaginam c, como
ilustra o excêntrico projeto de arte de
Auger, ele facilita diversos tipos de
interações sociais - casuais e íntimas.

Boa parte dessa influência passa
despercebida porque cai sob o radar
da consciência. A pesquisa demonstra,
por exemplo, que usamos - sem per-
ceber - o olfato para avaliar o quanto
alguém é interessante e sexualmente
atraente, e qual o seu estado emocio-
nal. Por meio do cheiro, as pessoas
conseguem diferenciar estranhos
e conhecidos, homens e mulheres.
Assim, a nossa capacidade de sentir
odores pode evitar encontros arris-
cados e até facilitar a reprodução. "Se
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FAREJ ADORES TALENTOSOS: cães têm 300 vezes mais células olfativas que os seres humanos

examinarmos a natureza, vemos que
todo organismo vivo tem algum meca-
nismo de detecção 'quimiossensorial'
que lhe permite perceber ameaças à
distância", explica o neurocíentista
Johan Lundstrõm, do Centro Monell
de Sentidos Químicos, em Filadélfia.
Da mesma maneira,, deficiências
nessa área podem contribuir para o
retraimento social, como no caso de
pessoas com esquizofrenia.

Cachorros e ratos venceriam facil-
mente os seres humanos em qualquer
competição de farejo. Cães'de caça
têm no nariz aproximadamente 300
vezes mais células detectoras de odores

• As pesquisas sugerem que, mesmo
em níveis subliminares, os aromas

podem influenciar nossas preferências
sociais. O olfato influí na simpatia

ou aversão que temos pelas pessoas.
Graças a essa habilidade, o ser humano

amplia sua capacidade de identificar
amigos e se proteger de estranhos e

situações constrangedoras.

• Algumas mulheres conseguem
distinguir os odores de seus bebês uma

hora depois do nascimento, e recém-
nascidos com dois dias identificam as
mães pelo cheiro. E do ponto de vista

evolutivo, o olfato intensificado da
mulher durante o período fértil pode

ajudar na seleção do parceiro.

• Com esse sentido somos capazes de
perceber a emoção alheia. Ao inalar o

cheiro de quem vivenciou uma situação
de medo, podemos detectar situações

de risco e ficar mais atentos.

que o homem. E os ratos têm o triplo
dos genes funcionais para os receptores
protéicos que identificam cheiros.

Os seres humanos, contudo, têm
um aparelho olfativo incrivelmen-
te sofisticado. Quando as pessoas
cheiram, correntes de ar infundidas
com compostos químicos criam um
turbilhão no nariz, passando sobre
as cerca de 12 milhões de células
detectoras de odor. Cada uma dessas
células porta uma das 350 proteínas
que são receptores olfativos especia-
lizados em um número limitado de
moléculas odorantcs. Essas proteínas
operam em diferentes combinações,
que permitem às pessoas identificar
pelo menos 10 mil odores.

Um experimento publicado em
2007 na Nature Neurscience demonstrou
que nosso olfato permite alguns tipos
de rastreamento de aromas - e que o
treino pode melhorar essa habilidade.
O neurocientista Noam Sobel e seu
ex-aluno Jess Porter, da Universidade
da Califórnia, Berkeley, convenceram
32 estudantes a farejar de olhos fecha-
dos, na grama, um cordão coberto de
chocolate. Dois terços dos voluntários
conseguiram seguir a linha de dez me-
tros até o final, cheirando-a de um lado
a outro. Num segundo experimento,
quatro pessoas treinaram e reduziram
o tempo de dez para três minutos e

meio. Quanto mais praticaram, mais
rápido seguiram o rastro.

Nem todos os seres humanos,
porém, têm olfato igualmente bom.
De acordo com a neurocientista cog-
nitiva Rachel Herz, da Universidade
Brown, as mulheres são, em média,
mais sensíveis que os homens para ras-
trear odores, e mais suscetíveis a eles
quando estão ovulando. Do ponto de
vista evolutivo, o olfato intensificado
da mulher durante o período fértil
poderia ajudar na seleção do parceiro.
Algumas também conseguem dis-
tinguir os odores de seus bebês uma
hora depois do nascimento, e recém-
nascidos com dois dias identificam
as mães pelo cheiro - estratégias que
podem ajudar a manter as crianças
mais seguras.

Cada um de nós possui um cheiro
único; material leitoso de várias
glândulas, entre elas as apócrinas
- localizadas ao redor dos mamilos,
genitais e axilas - e que contém
aproximadamente 200 compostos
químicos. A proporção varia de pessoa
para pessoa. Homens e mulheres, por
exemplo, têm odores distintos deter-
minados pelas diferentes quantidades
de hormônios sexuais.

Os neurônios que transmitem
odores do nariz ao bulbo olfativo do
cérebro têm conexões íntimas com
as áreas mais antigas do cérebro: o
sistema límbico (região que inclui a
amígdala, que governa agressividade
e medo) e o hipocampo (que participa
do processo de aquisição de memória).
Os odores disparam respostas emo-
cionais que escapam à consciência
antes de chegar à área mais externa
do cérebro, o córtex cerebral, que

JOSIECLAUSIUSZ é jornalista.

- Tradução de Vera de Paula Assis
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"avalia" conscientemente o estímulo.
Isso significa que grande parte do
processamento do odor é feito em
base não consciente.

Em um experimento coordenado
pelo biólogo Claus Wedekind da
Universidade de Lausanne, Suíça, em
1995, mulheres cheiraram camisetas
usadas por homens e classificaram seus
odores. Elas preferiram os cheiros dos
voluntários cujos genes do complexo
de histocompatibilidade maior (MHC,
na sigla inglesa) - que ajudam o sistema
imune a diferenciar as próprias células
das dos invasores - difefiam significati-
vamente dos seus. Essa tendência pode
ser adaptativa: uma mistura de genes
divergentes por meio do acasalamento
pode gerar crianças com sistema imune
mais resistente.

Em um estudo de 2006, a psicó-
loga experimental Bettina Pause, da
Universidade Heinrich Heine de
Düsseldorf, Alemanha, mostrou que o
cérebro diferencia aromas de sistemas
imunes divergentes. Pause colheu
pêlo axilar de 61 doadores e pediu
a 40 voluntários que os cheirassem
enquanto eletrodos monitoravam sua

DO EPITELIO AO
CÉREBRO
Aproximadamente 15 milhões
de células detectoras de odores
atuam no epitélio olfativo,
localizado no teto das cavidades
nasais, e reagem aos estímulos
que recebem. Elas transmitem
os sinais ao bulbo
olfativo que
repassa as
informações às
outras regiões
cerebrais,
permitindo a
percepção de
um aroma.

ENCONTRO AS ESCURAS: instalação
de J. Auger propõe que homem e
mulher sintam odor corporal um do
outro sem que se vejam

atividade cerebral. Os pêlos cujos
genes do MHC eram semelhantes aos
dos voluntários, provocavam respostas
elétricas mais rápidas e mais fortes nos
cérebros monitorados. "O olfato nos
ajuda a evitar as pessoas que são (imu-
nologicamente) semelhantes a nós;

assim, evita-se a endogamia", explica
Pause. "Conseqüentemente, o olfato
pode não nos levar à pessoa certa, mas
nos ajuda a evitar a errada."

Estudos já comprovaram que deter-
minados odores provocam respostas
sexuais. Assim como outros animais,
os seres humanos secretam substân-
cias químicas chamadas feromônios
que incitam respostas fisiológicas ou
comportamentais em outro membro
da mesma espécie. Por exemplo, um
composto chamado androsterona
pode impelir alguns animais, como a
fêmea do porco, a um frenesi de luxú-
ria. Tal efeito nunca foi documentado
nos seres humanos. Pelo menos dois

compostos não-gasosos, contudo
-um produzido pelos homens e o ou-
tro pelas mulheres - parecem provocar
padrões cerebrais de atividade bem
diferentes,, indicando uma possível
divergência em seu significado para
cada sexo. Uma dessas substâncias
- a androstandienona, encontrada
no suor e sêmen masculinos - pode
deixar as mulheres de bom humor,
segundo comprovaram os neurocien-
tistas Claire Wyart, da Universidade
da Califórnia em Berkeley, e Noam
Sobel, atualmente no Instituto Weiz-
mann de Ciências em Israel, após
experimento realizado em 2007 com
mulheres heterossexuais. Segundo os
pesquisadores, a substância também
eleva os níveis decortisol, o hormônio
de stress, na saliva feminina.

Nem todos os especialistas, porém,
acreditam que a androstandienona
se qualifique corno um feromônio.
Um dos motivos é que a quantidade
perceptível dessa substância no suor
humano é extremamente baixa. Mui-
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O ODOR DE UM ESTRANHO ativa a amígdala (à esquerda, dentro do círculo vermelho) e a insula (círculos amarelos), que processa emoções
como o medo; já o cheiro de um amigo ilumina o córtex retroespleníal (imagem da direita)

tas pessoas não conseguem sentir o
cheiro da androstandienona,- outras o
consideram nauseante, o que também
é um argumento contra a sua utilidade
como atrativo sexual. Mesmo assim,
estudos sugerem que é possível detec-
tar feromônios através de nervos dife-
rentes dos que governam o olfato.

O odor corporal também ofe-
rece informações sobre as emoções
que sentimos, como mostra o ex-
perimento realizado pela psicóloga
Denise Chen, da Universidade Rice.
Ela constatou que voluntários podiam
distinguir, pelo cheiro do suor das
axilas de outras pessoas, se elas-ha-
viam assistido a filmes de terror ou a
comédias. A emoção provocada pelo
odor também pode alterar o com-
portamento. Em um estudo anterior,
de 2006, ela descobriu que indiví-
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duos que cheiravam "suor de medo"
melhoravam o desempenho em um
teste de associação de palavras, em
comparação aos que inalavam o odor
de uma compressa limpa. Segundo
Chen, os sinais químicos humanos
de medo podem servir como sinal de
advertência, estimulando a vigilância
e aguçando a sagacidade.

Afinal, o olfato nos permite evitar
vários tipos de perigo: detectar alimen-
to podre, gases tóxicos ou até - como
mostraram Lundstrõm e colegas em
um estudo de 2007 - o odor de um
estranho. Nesse estudo, os pesquisa-
dores usaram a tomografia por em issão
de pósitrons, que mede o metabolismo
da glicose em diferentes áreas do cére-
bro, para avaliar 15 mulheres saudáveis
não-fumances enquanto sentiam três
aromas: o odor do próprio corpo, o

CHEIRO DE GAY

de um amigo de longa data e o de
um estranho. Cada cheiro tinha sido
acumulado em compressas de algodão
costuradas nas axilas de camisetas bem
justas, que as participantes vestiram
por sete noites consecutivas enquanto
dormiam, e guardadas em garrafas.

As mulheres conseguiram identifi-
car o cheiro do amigo e classificaram o
odor do estranho como menos praze-
roso que o da pessoa conhecida. Seus
cérebros registraram as diferenças. O
cheiro do estranho ativou a amígdala e
a insula - que processa o medo e a re-
pulsa, entre outras emoções - enquan-
to o aroma do amigo desencadeou
resposta no córtex retroesplenial, uma
área localizada na superfície do cére-
bro próxima ao centro da cabeça, que
processa informações sobre pessoas e
situações conhecidas.

Em um estudo de 2005, a psicóloga Yolanda Martins e o neurocientista sensorial
Charles Wysocki, do Centro Monell de Sentidos Químicos, pediram a 24 pessoas
- 12 heterossexuais (homens e mulheres), seis gays e seis lésbicas - que usassem
compressas de gaze de algodão sob as axilas por três dias. Depois de recolher as
compressas, solicitaram que 80 voluntários (de ambos os sexos, homossexuais e
heterossexuais) escolhessem as que tinham os melhores cheiros, sem saber quem
as havia usado. Eles constataram que tanto os heterossexuais quanto as lésbicas
preferiam o odor dos heterossexuais ao dos homens gays; já estes escolhiam as
gazes usadas por outros homens também gays. Os heterossexuais de ambos
os sexos e as lésbicas também gostaram mais dos cheiros das lésbicas que dos
gays. Segundo os pesquisadores, aparentemente homens gays têm um odor
característico - por motivos ainda não esclarecidos pela ciência.
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FEROMÔNIOS DESPERTAM intenso desejo
sexual em porcas; esse efeito não foi
comprovado ainda em seres humanos

As pesquisas sugerem também
que, mesmo em níveis subliminares,
não passíveis de detecção, os odores
podem influenciar nossas preferên-
cias sociais e nos ajudar a decidir se
gostamos ou não de uma pessoa. Em
um estudo de 2007, o neurologista Jay
Gottfried e colegas,, da Universidade
Northwestern, expuseram estudantes
a três odores: um agradável (limão),
um neutro (anisol) e um desagradável
(ácido valérico, cffie tem cheiro de
meias suadas). Cada odor foi diluído
até que se tornasse não-detectável.
Depois de aspirar cada um deles, os
alunos julgaram 20 rostos em uma
escala de dez pontos, de "extrema-
mente desagradável" a "extremamente
agradável". Mesmo que a expressão
fosse neutra, os indivíduos tendiam a
avaliar melhor um rosto se tivessem
inalado antes o aroma diluído de limão,
mas se tornavam mais críticos quando
aspiravam o ácido valérico.

CHOCOLATE E LÍRIOS
Parece não haver dúvidas de que o ol-
fato favorece relacionamentos e troca
de sinais entre as pessoas. Mas a falta
dele poderia levar a um retraimento
social? A psiquiatra e pesquisadora
de olfato Dolores Malaspina, da
Universidade de Nova York e colegas
do Instituto Estadual de Psiquiatria de
Nova York, tentaram responder a essa
pergunta quantificando a competência
olfativa de pessoas com esquizofrenia,
a maioria delas socialmente retraída,
interagindo muito pouco, ou nada.
Em 2003, os pesquisadores viram que
70 pacientes esquizofrênicos atin-
giam pontuação significativamente
menor que 68 indivíduos saudáveis,
num teste que exigia a identificação
de 40 odores comuns, como de
chocolate, pizza, fumaça e lírio -,
e constataram que quanto maior a

dificuldade de relacionamento, mais
ínfimas eram as pontuações no teste
de identificação de cheiros.

Em uma investigação de 2005,
Malaspina e colegas encontraram
associação entre a incapacidade de
identificar odores e o isolamento social,
entre 26 adolescentes com psicose de
início precoce (psicopatologia na qual
a pessoa perde contato com a realidade,
sofre delírios e alucinações). Os jovens
com sintomas de esquizofrenia, entre
eles retraimento social, tiveram maior
dificuldade em identificar odores do
que aqueles que sofriam de sintomas
de transtorno bipolar. Tais achados
sugerem - embora não comprovem
- que o comprometimento olfativo é

Aroma: the cultural history of smell. Constance Classen, David Howes e
Anthony Synnott. Routledge, 1994.

Neurociências - Desvendando o sistema nervoso. B. W. Connors e outros.
Artmed, 2002.

The scent of desire: discovering our enigmatíc sense of smell. Rachel Herz.
William Morrow, 2007.

um obstáculo à função social. Já se sabe,
por exemplo, que doenças neurodege-
nerativas como Alzheimer e Parkinson
freqüentemente destroem a habilidade
de sentir cheiros. É provável que tam-
bém a esquizofrenia comprometa áreas
do cérebro que controlam tanto a moti-
vação social quanto o olfato. Malaspina
busca agora identificar com precisão as
origens neurais dos supostos déficíts de
olfato e sociabilidade. Estudos em an-
damento indicam que pacientes esqui-
zofrênicos têm comprometimentos no
córtexpré-frontal inferior, que governa
habilidades como comportamento so-
cial e motivação. Profissionais da saúde
mental esperam que sua pesquisa leve
a novos tratamentos. mee
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