




ESPECIAL

Linguagem,
empatia, cultura
- supostamente,
devemos tudo isso
a uma classe muito
especial de células: os
neurônios-espelho

PORKATJAGASCHLER

CONCEITOS-CHAVE

• Os primeiros neurônios-espelho
foram descobertos por pesquisadores
no córtex pré-motor de um macaco:
as células neurais não funcionavam
apenas quando o animal pegava
um objeto, mas também quando
ele simplesmente via outros o
fazerem.Embora ainda haja muito
a ser pesquisado sobre o tema,
neurocíentistas supõem que os
neurônios-espelho permitem ao
indivíduo simular as ações de
outros e, com isso, compreender
intenções de terceiros.

• A empatia, porém, está associada
à ativação de áreas cerebrais que
participam também das próprias
experiências emocionais. Ainda
não se sabe se esse fenômeno está
fundamentado em uma ampla
simulação dos neurônios-espelho.

nquanto você lê este texto, em vários países pesquisadores
buscam solucionar um enigma: a fundamentação do

talento humano de se colocar no lugar do outro, Ou, em
outras palavras: como surge a empatia? Para sentir intensa
afinidade com outro ser humano, um indivíduo precisa
"compreender afetivamente" a vivência subjetiva do outro.
Se isso pode funcionar - e de que forma - é uma questão
que já ocupa filósofos há mais de 100 anos. Nas últimas
décadas, psicólogos experimentais se limitavam, quase sempre,
a definir as circunstâncias gerais do comportamento e as
características neuronais capazes de favorecer a interação
empática, até há pouco tempo, totalmente desconhecidas.
Somente há pouco mais de 10 anos, os primeiros
neurocíentistas se aventuraram nesse terreno. ,,

Uma das descobertas mais importantes foi feita no início
dos anos 90 por um pequeno grupo de neurofisiólogos de
Parma, no norte da Itália. Como em alguns momentos de
glória da ciência, o acaso foi de grande ajuda nessa situação.
Os pesquisadores Giacomo Rizzolatti, Vittorio Gallese e
Leonardo Fogassi estavam interessados em entender como o
cérebro de mamíferos "planejava" as seqüências de movimen-
to. Eles estavam examinando a atividade de células neurais
isoladas em um macaco reso, enquanto ele pegava brinque-
dos, pedaços de frutas e nozes.
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Para acompanhar os gestos, po-
sicionaram alguns eletrodos em uma
área cerebral do macaco, chamada F5,
na parte inferior do córtex pré-motor
- região do cérebro onde as ações são
planejadas e iniciadas. Pouco antes de
outra medição, o próprio Fogassi esti-
cou o braço para pegar uma uva-passa.
No momento seguinte, o macaquinho
que participava do experimento causou
um pequeno tumulto no laboratório: o
aparelho medidor respondeu quando
um dos neurônios pré-motores co-
meçou a funcionar, exatamente como
nos experimentos anteriores, quando o
próprio macaco pegou as guloseimas!

Os pesquisadores não acreditaram
no que viram - seria um erro de me-
dição ou um problema no aparelho?
Mas não, tudo estava funcionando
perfeitamente. Quando conseguiram
repetir o resultado várias vezes com
segurança, perceberam que haviam
descoberto algo totalmente novo: uma
célula neural pré-motora que se torna-
va ativa não apenas quando o próprio
animal pegava um objeto desejado,
mas também quando via outro fazê-
lo! Os italianos ficaram admirados:
finalmente haviam encontrado a tão
esperada ligação entre percepção e
movimento. Aparentemente, a sim-
ples observação ativava no macaco os
circuitos que participavam de ações
- pelo menos era o que fazia aquela
célula específica, e certamente ainda

havia outras como ela! O neurônio
com a dupla função parecia "espelhar"
aquele que era observado. Por isso, os
pesquisadores batizaram sua descober-
ta de "neurônios-espelho".

Em outros experimentos foram
identificados mais exemplares dessas
células tão peculiares. E elas revelaram
comportamentos bastante singulares:
se o experimentador, por exemplo,
fizesse menção de tocar um objeto,
mas não concretizava o ato e apenas
agarrava o vazio, elas repentinamente
se recusavam a "trabalharem conjunto".
Outras, por sua vez, ativavam-se não só
quando o macaco observava alguém
esticar o braço para pegar um amen-
doim, mas também quando ele ouvia
a casca sendo quebrada. Por isso, os
pesquisadores tiveram a impressão de
que a atividade dos neurônios-espelho
representava menos a seqüência de
movimentos do que a intenção asso-
ciada a ela: "Essas células nos permitem
compreender a intenção de ações de
estranhos, à medida que simulamos a
ação internamente, antecipando assim
a sua conclusão", observa Gallese.

Se continuarmos desatando esse
novelo, a teoria da simulação levanta
algumas perguntas interessantes. O
que acontece, por exemplo, quando

observamos atos de violência? Será que
nosso cérebro inevitavelmente 'come-
teria' qualquer assassinato observado?
Será que aprenderia a controlar os
movimentos por meio da observação?
E o que acontece quando as células-
espelho não funcionam? Será que por
trás desse processo estaria a causa dos
problemas de algumas pessoas com a
convivência social?

PROFECIA DE RAMACHANDRAN
Muitos pesquisadores receberam a
novidade dos neurônios-espelho com
entusiasmo. O reconhecido neuro-
cientista Vilayanur Ramachandran
comparou a descoberta à decifração
da substância genética. "Estou con-
vencido de que essas células vão de-
sempenhar, para a psicologia, o mes-
mo papel do DNA para a biologia.
Elas ajudarão a esclarecer uma série de
capacidades mentais envoltas em mis-
tério até hoje, e inacessíveis por meio
de experimentos", profetizou ele em
2000, em um artigo que desencadeou
inflamadas discussões.

Segundo Ramachandran, é bem
provável que nós, humanos, devamos
a rápida evolução de nossa cultura,
iniciada há aproximadamente 40 mil
anos, às células-espelho. Napré-histó-
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ria, assim que alguém inventava alguma
coisa, outros o imitavam e a invenção
se espalhava como fogo. Mas, caso
isso seja verdadeiro: por que então,
hoje, o Congresso não está ocupado
por macacos? Afinal, a presença de
neurônios-cspelho também pode ser
indubitavelmente comprovada neles.
O fato é que, pelo menos entre os
pequenos macacos, esse sistema celular
não é tão desenvolvido quanto nos
humanos. Eles não conseguiram, por
exemplo,, incorporar a possibilidade de
sentir empatia, em seu sentido estrito.

DÚVIDA E CRÍTICA
De qualquer íorma, as áreas cerebrais
espelhantes devem tersofrido uma sig-
nificativa mudança de função no decor-
rer da evolução. Como a região F5, que
corresponde à área de broca nos huma-
nos, essencial para a produção da fala.
"Os neurônios-espelhos poderiam ser
considerados responsáveis até mesmo
pela maior conquista do Homo sapiens,
a fala", diz Rizzolatti. Segundo essa
teoria, o primeiro diálogo do mundo
teria surgido quando um de nossos an-
cestrais imitou os movimentos da boca
de outro, sinalizando que compreendeu
o seu sentido. Mais tarde, esses movi-
mentos foram simplesmente acrescidos
de sons... et voílà: desde então, o tagarela
primata não pôde mais ser contido. E
está falando até hoje.

Naturalmente, essa teoria não pode
ser refutada nem comprovada. É discu-
tível até mesmo se as células-espelho
de Rizzolatti realmente participam
de simulações internas. "A conclusão
esbarra em um erro de lógica", critica,
por exemplo, o psicólogo especialista
em cognição Cergely Csibra, do Birk-
beck College, em Londres. "Por que a
célula-espelho na área F5 do cérebro
do macaco não se ativa quando o
experimentador realiza o mesmo mo-
vimento no vazio? Segundo a hipótese
do pesquisador italiano, ela deveria
inicialmente participar da simulação

da ação, antes de ficar claro que não há
nenhuma intenção por trás dessa: nesse
caso, pode-se dizer, o macaco mordeu
o próprio rabo", provoca.

O nome "netírônio-espelho" foi
certamente uma escolha maravilhosa,
diz o também cientista, especialista em
cogniçào, Dan Sperber, do Instituto
Nicod do Centro Nacional de Pesqui-
sas Científicas em Paris. Mas isso não
exime os pesquisadores da responsabi-
lidade de comprovar a função de "espe-
lho". Ele observa que freqüentemente
se fala, nas publicações, sobre uma nova
classe de células neurais. Porém, nada

indica que elas se diferenciem morfolo-
gicamente, ou seja, externamente, dos
neurônios comuns.

Um coisa, porém, é certa: o que os
neurônios-espelho identificados até
agora realmente fazem ninguém sabe
ainda, exatamente. Há uma questão
básica a ser respondida: suas ativida-
des estão relacionadas à intenção, ao
significado ou à simulação da ação
observada? Rizzolatti e seus colegas
acreditam que as funções dessas células
têm implicações com esses três aspec-
tos. Algumas dessas estruturas tendem
mais a "representar" um determinado
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Tudo indica
que, apesar das
similaridades, o
sistema celular de
macacos não é
tão desenvolvido
quanto o humano

movimento,- outras, a sua intenção.
Provavelmente, no entanto, a sua
atividade também ocorre quando se
tem a idéia de uma ação. Traduzindo:
nesse ponto, os cientistas ainda estão
tateando no escuro.

Para complicar ainda mais, acres-
cente-se o fato de que macacos não
falam. Portanto, não podem dizer o
que sentem ou pensam durante os
experimentos. Já em seres humanos,
os neurônios-espelho podem ser
experimentalmente avaliados apenas
em casos de exceção. Afinal, quem
concordaria, voluntariamente, com
que se faça um buraco em sua cabeça?
Isso ocorre apenas no âmbito de ope-
rações cerebrais realizadas por necessi-
dade médica. Nesse caso, os cirurgiões
precisam antes explorar o cérebro para
descobrir quais deficiências poderiam
provocar lesão do tecido cerebral
afetado. Por isso, implantam eletrodos
no cérebro do paciente - algo não
muito diferente do experimento com
os macacos reso. Com o paciente
totalmente consciente, o médico testa
então o que ocorre após a estímulação
elétrica do tecido, determinando assim

qual função é desempenhada pelas
células neurais.

Em 1999, o fisiologista William
Hutchison, da Universidade de Toron-
to descobriu pela primeira vez, durante
os preparativos para uma operação
cerebral, um neurônio-espelho huma-
no. Sua paciente havia decidido pela
intervenção porque sofria de grave
depressão. Por isso, os cirurgiões intro-
duziram finos eletrodos no seu córtex
singular anterior.

TUA DOR, MINHA DOR
Em um dos testes, Hutchison espetou
um dedo de sua paciente: "Dói?" Antes
que a mulher pudesse confirmar, um
dos neurônios já começou a funcionar.
A impressão era que seu funciona-
mento estava diretamente associado à
percepção da dor. Conseqüentemente,
Hutchison espetou a própria pele com
um alfinete na frente da mulher - e a
célula se manifestou mais uma vez. Ela
garantiu que não estava sentindo nada,
mas não houve dúvida: o neurônio
em questão fora ativado. Formula-
do de forma simbólica, a célula foi
afetada não apenas pela própria dor,

mas também pela dor de um terceiro!
Obviamente, a atividade de uma

única célula neural não comprova a
participação de neurônios-espelho
em simulações internas complexas,
nas quais podem estar envolvidas
milhares, se não centenas de milha-
res, de células nervosas. Seria como
se quiséssemos imaginar, a partir de
uma única pedrinha colorida, a apa-
rência de um mosaico formado por
milhares delas. A fim de identificar
procedimentos de simulação, seria
necessário interceptar concomitante-
mente vários neurônios em diferentes
locais e comparar detalhadamente sua
atividade ao realizar um movimento e,
depois, ao observá-lo.

Com algumas limitações, isso pode
ser realizado com métodos por imagem
como a tomografia por ressonância
magnética funcional (TRMf). Em com-
paração com eletrodos implantados,
porém, essas medições são imprecisas
- e não podem fornecer informações
sobre a atividade de neurônios iso-
lados. O pesquisador Bruno Wicker,
do Centro Nacional de Pesquisa em
Marselha, realizou em 2003 um estudo
com TRMf, literalmente nauseante. Os
participantes do experimento viram,
dentro do tomógrafo, videoclipes nos
quais uma pessoa cheirava um vidro e
fazia uma careta de nojo. Em seguida,
os sujeitos tinham de cheirar um aroma
de suor desagradável ou soluções de
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A CURA PELA IMITAÇÃO
Se os neurônios-espelho nos permitem simular internamente as ações dos
outros, por que não utilizar essa característica para ajudar pessoas que
sofreram derrame a se reabilitar? É fato que as seqüelas motoras decor-
rentes de acidente vascular cerebral (AVC) podem ser consideravelmente
diminuídas em razão da fisioterapia da plasticidade cerebral (fenômeno em
que as áreas cerebrais próximas à região afetada, pouco a pouco, assumem
as funções comprometidas). No entanto, essa recuperação parcial depende
de treinamento intensivo durante longo tempo. Cientistas têm comprova-
do que a observação prévia de movimentos a serem reaprendidos poderia
acelerar o processo. Com base nessa hipótese, desenvolvemos no Hospital
Universitário de Schleswig-Holstein em Lübeck, Alemanha, um programa
de reabilitação de pacientes cujas regiões cordicais motoras haviam sido
lesionadas por AVC. Primeiramente, os participantes assistiram a um filme
de seis minutos que mostrava uma seqüência de movimentos (por exemplo;
estender o braço, abrir a mão, segurar uma maçã, levá-la à boca e, por fim,
mordê-la). Em seguida, cada paciente tentava imitar o que acabara de ver,
a fím de consolidar a representação da seqüência no fim do cérebro. Depois
de 40 dias de treinamento, a habilidade motora dos participantes melhorou
muito mais rápido do que a dos indivíduos do grupo de controle, que não
assistiam a vídeo nenhum.

Em outro estudo, realizado com 22 vítimas de AVC com sérias dificulda-
des para movimentar braços e mãos, confirmamos o mesmo resultado: o
treinamento dos movimentos perdidos funcionou mais rapidamente quando,
antes de cada sessão de exercícios, os pacientes assistiam a filmes curtos,
nos quais movimentos de mãos e braços foram apresentados. Com ajuda
da fMRI, conseguimos demonstrar que, paralelamente a essa melhora na
motricidade, também as regiões do córtex motor estavam mais ativas. Além
disso, as áreas responsáveis pelo planejamento de movimentos haviam sido
aparentemente reforçadas. Concluímos, portanto, que a simulação interna

realmente facilita a execução de mo-
vimentos pelos próprios pacientes.

Tudo leva a crer, porém, que a
atividade dos neurônios-espelho de-
pende de quão bem conhecemos o
que estamos vendo. Deve ser por isso
que, ao final do treinamento, nossos
pacientes eram capazes apenas dos
movimentos que dominavam antes
do AVC. Sabemos que o controle
de seqüências de movimentos com-
pletamente desconhecidas envolve
processamento consciente. Quem
nunca dançou tango, por exemplo,
dificilmente irá aprendê-lo apenas
pela observação e imitação. Mas se
já o fez em algum momento, poderá
reaprender mais facilmente por meio
da observação. (PorGíovanniBucdno,
neurologista, professor e pesquisador
da Universidade de Parma; e Ferdinand
Binkofskí, neurologista)

enxofre malcheirosas. Isso permitiu
aos cientistas comparar a ativação
cerebral desencadeada, com aquela
ocorrida durante o filme. As ativi-
dades coincidiam bastante na região
da insula anterior, uma estrutura do
cérebro escondida nas profundezas
da fissura de Sylvius.

Esse resultado era perfeitamente
compatível com uma antiga obser-
vação realizada pelo neurocirurgião
canadense Wilder Penfield. Suas estí-
mulaçÕes elétricas, realizadas durante
uma operação cerebral, demonstra-
ram que o estímulo da insula anterior
pode causar náusea! A partir dai,
pode-se concluir que nós realmente
sentimos a mesma coisa ao observar-
mos a mímica enojada no rosto de
uma pessoa à nossa frente. O sentido
biológico desse fenômeno está claro:
ao compreendermos a reação de um
semelhante a um potencial alimento,
percebemos se a comida é palatável
ou se devemos deixá-la de lado.

Hoje, supõe-se que o homem te-
nha um sistema de neurônios-espelho
bastante extenso. Células neurais na
área de broca, no córtex motor pri-
mário, no lobo parietal inferior e no
lobo temporal superior são parte dele,
assim com aquelas na insula anterior e
no córtex singular anterior - a lista se
torna mais longa a cada ano. Tem-se
quase a impressão que não apenas
algumas áreas privilegiadas possuem
neurônios- espelho, mas que "espelhar"
seria um princípio funcional dissemina-
do em todo o córtex cerebral. ™&

PARA CONHECER MAIS

Espelhos na mente. Giacomo
Rizzolati, Leonardo Fogassi e Vittorio
Gallese, em Scientific American Brasiln-
55, dezembro de 2006.

Empathy for pain involves the affec-
tive but not sensory components of
pain. T. Sínger, B. Seymour, j. 0'Doherty
et ai., em science 303(5661), págs. 1157-
1162,2004.
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Ainda que de forma
involuntária, e às
vezes imperceptível,
espelhamos gestos de
nossos semelhantes,-
esses movimentos
são captados por
sofisticadas técnicas de
neuroimagem

PORKATJAGASCHLER

CONCEITOS-CHAVE

ocê provavelmente já viveu isso: acha determinada
pessoa insuportável. Mas, um belo dia, quando ela o

cumprimenta com um grande sorriso e delicadamente lhe pede
uma informação, sua boca também se abre em um sorriso, e
você lhe responde no mesmo tom e voz gentil. Em seguida,
ela se afasta e você se pergunta: o que aconteceu comigo? Para
a ciência, a situação é bastante compreensível: nós, humanos,
involuntariamente imitamos gestos e expressões das pessoas à
nossa frente. O psicólogo Ulf Dimberg, da Universidade de
Uppsala, demonstrou há poucos anos que esse mecanismo refletor

está extremamente presente, embora às vezes de forma sutil.
Ele propôs um experimento no qual apresentou aos voluntários
uma série de retratos de rostos humanos com a instrução de
que não demonstrassem nenhuma expressão ao observá-los. A
primeira vista, os participantes do teste realmente mantiveram
seus rostos impassíveis. Porém, finos cabos controlavam o
estado de tensão dos músculos faciais: sempre que, em uma
seqüência de retratos neutros, surgia um rosto feliz, eles soavam
o alarme. Os sujeitos tinham sorrido, mesmo que apenas de
leve, de maneira breve e quase imperceptível a um observador

comum. Curiosamente, tais resultados aparecem mesmo
quando uma imagem é exibida por apenas 40 milissegundos, ou
seja, por um período de tempo tão curto que a pessoa nem se
dá conta conscientemente,
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Essa ''falta de controle" por trás
de processos dos quais nem sempre
nos damos conta trazem indiscutíveis
vantagens. Por exemplo, ao conversar-
mos de maneira intima com alguém,
transmitimos a sensação de que o com-
preendemos por meio do espelhamento
involuntário de sua mímica corporal.
Quando há uma relação empática,
tendemos até mesmo a modular nosso
tom de voz ao do interlocutor, mesmo
sem percebermos esse ato. Também no-
tamos, intuitivamente, o que podemos
esperar de uma pessoa e do encontro
com ela. Junto com o que é dito, cons-
truímos em grande velocidade uma
imagem desse semelhante.

Contrariamente ao que ocorre
com o espelhamento de sentimentos,
conseguimos reprimir muito bem a
imitação de seqüências de movimentos:
se alguém se abaixa para amarrar os
sapatos, não fazemos o mesmo automa-
ticamente - afinal, para que isso serviria?
Apenas em alguns pacientes com grave
demência, o gesto ocorre vez ou outra.
Eles imitam os movimentos dos outros
quase como um reflexo, independente-
mente de a ação ter algum sentido, ser
útil ou, eventualmente, perigosa. Esse
fenômeno, denominado ecopraxia,
não é apenas um sintoma da doença
cerebral degenerativa, mas também um
forte indício de que, de fato, imitamos
internamente movimentos observados,
mas conseguimos, de alguma forma,

impedir a sua realização concreta.
Se o sistema de neurônios motores

está relacionado à capacidade de empa-
tia, então deveria ser possível detectar
distúrbios funcionais neurofisíológicos
correspondentes em pessoas com
grande dificuldade para se colocar no
lugar do outro. Isso poderia se aplicar
a doenças psíquicas como alexitimia
(a falta de capacidade de reconhecer
sentimentos em si mesmo e nos outros),
esquizofrenia e autismo (ver quadro na pág.
ao lado). Em pacientes esquizofrênicos,
por exemplo, chama a atenção o fato de
eles normalmente não serem "contami-
nados" por um grande bocejo.

O CÓRTEX MUDO
Em 2005, o pesquisador Hugo Thé-
oret, da Universidade de Montreal,
apresentou um filme de dez segundos,
no qual podiam ser vistos movimentos
de polegares, a dois grupos de adultos:
um de não autistas e outro de autistas.
Enquanto o córtex motor das pessoas
saudáveis começou a funcionar assim
que o filme teve início, a mesma região
do cérebro permaneceu "muda'7 nos par-
ticipantes com o transtorno. Avaliando
os resultados, o diretor no Instituto Neu-
ropsiquiátrico da Escola de Medicina em
Los Angeles (UCLA), Marco lacoboni,
lançou a hipótese de que esse déficit
poderia ser responsável, entre outras
coisas, pelo atraso no desenvolvimento
intelectual freqüentemente observado

em crianças autistas. Afinal, normalmen-
te aprendemos muito por imitação e, se
uma pessoa é privada dessa habilidade,
fica obviamente sujeita a uma conside-
rável "desvantagem cognitiva".

No início de 2006, a pesquisadora
Mirella Dapretto, do grupo de tra-
balho de lacoboni, investigou como
adolescentes autistas - e não autistas,
de um grupo de controle - reconhecem
expressões faciais. Os jovens deviam
estudar 80 rostos - felizes, tristes, ame-
drontados, irritados e neutros. Mais uma
vez, diferentemente do que aconteceu
com as pessoas saudáveis, os autistas
não apresentaram atividades no córtex
pré-motor. Em compensação, áreas
do córtex associativo visual direito e
do lobo parietal esquerdo anterior se
tornaram mais ativas neles.

Quando se tratava de imitar os
rostos, os adolescentes autistas tive-
ram resultados similares aos do outro
grupo. lacoboni tem uma explicação
simples para isso: enquanto pessoas,
em geral, acompanham as emoções
observadas por meio do seu sistema de
céíulas-espelho e se solidarizam com os
demais, os adolescentes autistas teriam
desenvolvido urna espécie de estratégia
alternativa de imitação. "Quando a maio-
ria de nós vê uma pessoa com expressão
facial angustiada, nosso cérebro simula a
atividade neuronal que nos leva também
a demonstrar tristeza. Se nos detivermos
olhando esse rosto, nossos neurônios
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motores logo se comunicarão com os
centros de emoções e, em pouco tempo,
também estaremos nos sentindo um
pouco tristes", diz lacoboni. "Pessoas au-
tistas, no entanto, não podem realmente
experimentar o significado emocional
da mímica, mas podem simplesmente
imitar expressões faciais", afirma. Aqui,
no entanto, o pesquisador esbarra em
uma questão teórica, pois os estudos
cerebrais não conseguem ainda resolver
o problema qualia-, em outras palavras, a
"qualidade subjetiva" de uma experiência
simplesmente não pode ser captada por
métodos científicos: como alguém se
sente somente ele próprio pode saber.

Não se sabe, até agora, por que
justamente o sistema de espelhos seria
prejudicado em autistas. Danos gené-
ticos, traumas no início da infância ou
mesmo durante a gravidez? O psicólogo
Andrew Meltzhoff, da Universidade
de Washington, em Seattle, já havia
observado, no final dos anos 70, que
bebês imitam mímicas de adultos já
no primeiro mês de vida: se lhe mos-
trarmos a língua, eles repetem o gesto
em seguida. "Porém, esse equipamento
básico não é garantia de que os sistemas

biológicos vão funcionar mais tarde", diz
o psiquiatra Joachim Bauer do Hospital
Universitário de Freiburg, Alemanha,
que estuda o tema. "Os mecanismos
especulares inatos do bebê só podem ser
ativados e continuar a se desenvolver se
forem estimulados por interações sociais
adequadas", assegura. Mesmo que essa
suposição não seja diretamente corro-
borada experimentalmente, ela parece
plausível: conexões neurais que não
são utilizadas simplesmente se perdem,
garantem os estudiosos do cérebro.

Entre 12 e 14 meses, uma criança é
capaz de prever e compreender as i nten-
ções de ações das pessoas que observa.
Por volta de um ano e meio, ela já se
desenvolveu a ponto de acompanhar
objetivamente as ações e treiná-las
conscientemente por imitação. Pouco a
pouco, porém, também se tornam ativos
os sistemas neurobiológicos que inibem
a imitação, segundo Bauer. Presumivel-
mente, essa inibição surge no córtex pré-
frontal que, assim como outras partes do
córtex cerebral, precisa amadurecer com
o passar dos anos. Essa área é conside-
rada, de maneira geral, como instância
controladora de impulsos ou decisões,

e experimenta na puberdade, mais uma
vez, grandes mudanças.

Se não houver nenhum percalço, são
grandes as chances de se desenvolver
uma personalidade madura e empática
- o que significa que caso alguém te-
nha a péssima idéia de maltratar uma
pessoa que amamos, não vamos aceitar
isso friamente. Um experimento com
casais, coordenado pela pesquisadora
Tânia Singer e publicado na revista
Science, comprova por meio de exames
de neuroimagem, que quando vemos
uma pessoa querida exposta a algum
sofrimento, nosso cérebro reage como
se a dor fosse infligida diretamente em
nós. A conclusão corrobora a tese de
que empatia significaria "sentir junto"
ou "sentir do mesmo modo". Os pes-
quisadores testaram 16 mulheres cujos
parceiros receberam choques de baixa
voltagem - nada que deixasse seqüelas,
mas provocava desconforto. Quando
as participantes julgavam que seus
amados estavam sendo "torturados",
algumas regiões cerebrais responsáveis
pela avaliação emocional da dor (em
especial células neurais da insula anterior
e do giro cingular) se tornavam ativas.
Quanto mais empática a participante,
mais forte sua reação cerebral.

No experimento de Singer, pelo
menos, as voluntárias não viam o ros-
to de seus parceiros, nem os ouviam
gritar. As mulheres, na verdade, só
percebiam que eles estavam rece-
bendo choque por causa de símbolos
mostrados em uma tela - era preciso
refletir um instante para chegar a essa
conclusão. Isso nos leva a crer que
o uso da racionalidade, não leva,
obrigatoriamente, à perda de empatia:
apenas proporciona um pouco mais de
liberdade de escolha. "&

PARA CONHECER MAIS

Reflexo revelador. David Dodds,
Mente&Cérebro n2161, pãgs. 46-51,
junho de 2006.
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PENSANDO COM os DEDOS
l

neurologista belga Christian Keysers recebeu seus
primeiros louros científicos na Itália, quando estudava os

fundamentos encéfalo-fisiológicos da condução de movimentos
e da empatia com o grupo de pesquisadores coordenado por
Giacomo Rizzolati, que descreveu pela primeira vez, na metade
dos anos 90, o comportamento peculiar dos neurônios-espelho.
Hoje, aos 36 anos, Keysers dirige o Centro de Neuroimagens
da Universidade Rijks, em Groningen, Holanda, onde busca
desvendar o segredo dessas células tão especiais. Em entrevista
à Mente&Cérebro, o médico fala sobre os resultados dessa
pesquisa e a influência dos neurônios-espelho na nossa vida.

Mente&Cérebro - Quando o senhor
ouviu falar, pela primeira vez, sobre
o descobrimento dos neurônios-espe-
lho, imaginou o entusiasmo que eles
despertariam no mundo científico?
Christian Keysers - Imaginei. Na ver-
dade, naquela época, nós jã sabíamos
onde e como o cérebro processava
estímulos sensoriais. Mas somente os
neurônios-espelho fizeram a ligação
entre ver e compreender. Quando se
observa o que uma pessoa está fazen-
do, automaticamente pressupomos
um determinado objetivo e compre-
endemos em um segundo a intenção
por trás da ação. E essa conclusão - é
a parte mais interessante dos neurô-
nios-espelho - aparentemente não a
tiramos com a reflexão abstrata, mas
à medida que acompanhamos inter-
namente a ação observada. O que
é externo é quase automaticamente
traduzido em uma ação própria.

M&C - Como podemos imaginar isso
exatamente, uma vez que intenções e
objetivos não são representados por
células neurais? Ou são?
Keysers - Não, não são. No entanto,
um estímulo elétrico pontual, por
exemplo, na região do córtex pré-
motor pode certamente fazer com
que um complexo programa de ação
seja iniciado. As células neurais, ali
localizadas, aparentemente são parte
de uma rede maior que planeja e inicia
a ação em questão. Além disso, os
neurônios-espelho ainda fazem outra
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coisa: paralelamente ao planejamento
de ações, eles também participam da
percepção. Eles representam algo
como pontos-chave, nos quais a
atividade pode transbordar da rede
sensória para a motora.

M&C - E por que não imitamos as
outras pessoas permanentemente?
Keysers - Quando observamos
movimentos, certas regiões cerebrais
impedem a transmissão de sinais do
córtex pré-motor para os neurônios
motores executores. Esse mecanismo
é parcialmente inexistente em pessoas
com ecopraxia (imitação repetitiva de
movimentos). Quando eu me curvo
diante de um paciente com essa sín-
drome neurológica, então ele também
vai se curvar. Se lhe perguntarmos,
em seguida, por que fez isso, ele não
sabe responder. O limiar entre a
simulação interna e a atividade mo-
tora concreta, porém, muitas vezes é
reduzido também em pessoas saudá-
veis - como é o caso do bocejo que,
sabidamente, contagia rapidamente.
Mas nós ainda não sabemos como
isso funciona em detalhes.

M&C - Foi comprovada a atividade
dos neurônios motores?
Keysers - Não conseguimos ainda
comprovar essa atividade com os pro-
cedimentos por imagens rotineiros.
Afinal, nos experimentos com animais
é possível medir os padrões de reação
de cada célula diretamente no córtex

Christian Keysers

«Nascido em 1973 em Chenee (Bélgica)
• Estudou psicologia e biologia em Comtança, Boston e Bòtbum
• Concluuiu seu doutorado em 2000, sobre os fündamentas;neuronais

de percepções conscientes
• Desde 2005, e professor dê Pesquisas sobre Empatia, da Universidade

Rijks em Grciningen (Holanda)

cerebral. Nos seres humanos, nos
viramos com outras técnicas: quando
estimulo magneticamente, por fora,
a área motora do córtex de alguém,
seus dedos começam a tremer. Se
diminuo a intensidade do estímulo, o
fenômeno desaparece. Mas se a pes-
soa, ao mesmo tempo, assiste a uma
brincadeira de dedos de outra pessoa,
o tremor recomeça. Aparentemente,
a pura observação desencadeia uma
tensão básica motora - como resul-
tado do espelhamento.

M&C - Os resultados obtidos em
estudos com macacos podem ser
transferidos para seres humanos?
Keysers - O que mais chama a aten-
ção na comparação entre o cérebro

do macaco e do homem é sua grande
semelhança. Os primatas possuem,
se visto de forma relativa, um pouco
menos de córtex pré-írontal do que
nós, mas - sinto muito ter de dizer isso
- a atividade cerebral é predominante-
mente idêntica em homens e macacos.
Afinal, nós não ficamos a maior parte
do tempo pensando sobre questões
de alto nível espiritual. Os processos
no cérebro do macaco são modelos
bastante adequados para o homem.
No que diz respeito aos neurônios-
espelho, existe apenas uma diferença:
a fim de conseguirem perceber o
objetivo das ações de terceiros, os ma-
cacos, ao que tudo indica, precisam ter
visto o objeto em questão pelo menos
uma vez. Para nós, basta apenas um

WWW.MENTECEREBRO.COM.BR MENTE&CEREBRO 57



gesto simbólico. Ambas as espécies
lêem intenções, só que o Homo sapíens
consegue fazê-lo muitas vezes com
menos indícios concretos.

M&C - O sistema de indícios
provavelmente mais abstrato que
conhecemos é a língua falada. Ela
também se baseia na atividade dos
neurônios-espelho?
Keysers - Curiosamente, a região do
cérebro do macaco onde neurônios-
espelho foram comprovados pela
primeira vez corresponde,, no homem,,
à região responsável pela produção da
fala, a área de broca. Se observarmos
mais detalhadamente o fenômeno
da fala, concluímos que se trata, na
verdade, menos da troca de sentidos
e significados do que de uma ação
comunicativa-segundoomote: aonde
o outro quer chegar com o que está
dizendo? Vamos imaginar alguns ma-
cacos que não sabem falar: agora, um
semelhante extremamente inteligente
tem a idéia de falar. Se sente alguma
dor, ele grita "Ai!". Seu único problema
é que ninguém o compreende. Con-
versar significa codificar uma situação
que possa ser decodificada pelo meu

interlocutor. Os neurônios-espelho
passam ao largo desse problema de
forma elegante: eu deduzo o que há
com você quando você boceja ou faz
uma expressão de dor a partir de minha
simulação interna espontânea. Dessa
forma, os neurônios-espelho criam
uma comunicação direta sem que as
pessoas precisem se esforçar antes para
chegar a um acordo sobre O-sentido e
o significado das palavras.

M&C - Por que não paramos por aí?
Keysers - Eu acho que esse foi um
importante passo na evolução da fala.
Nossos ancestrais foram se tornando,
provavelmente, cada vez mais capazes
de associar padrões de som abstratos a
determinadas intenções. Pois existem
também neurônios-espelho que reagem
a estímulos auditivos - por exemplo, a
certos barulhos que acompanham uma
ação. Em vez de realmente ver a noz
que alguém pegou, muitas vezes basta
apenas que o macaco ouça a casca sen-
do quebrada - e os neurônios-espelho
já começam a trabalhar. Quando temos
clareza de quantas expressões onoma-
topéicas utilizamos, cujo conteúdo se
reflete em seu som, como síbilar ou

zunir, então parece muito plausível que
os primeiros sons de fala tenham aberto
o caminho até os conteúdos mentais
para nossos ancestrais.

M&C - O reconhecimento de in-
tenções alheias precisa ser sempre
aprendido primeiro, ou "nascemos
prontos para espelhar"?
Keysers - Isso ninguém sabe muito
bem. Desde crianças, adquirimos
muitos programas de ações diferentes
com os quais visamos influenciar o
nosso ambiente. Nós gravamos os
paralelos temporais entre esses progra-
mas e determinadas percepções, sejam
movimentos, barulhos ou sensações
táteis. A partir dessa base, nós podemos
associar, aos poucos, atos de terceiros
a objetivos de ações e intenções. O
sistema dos neurônios-espelho tem
grande capacidade de aprendizagem:
no cérebro de um pianista que ouve
uma peca musical, por exemplo, as
áreas motoras responsáveis pelos dedos
também são ativadas. Devido à sua
formação musical, aprendeu a ouvir
música não apenas com os ouvidos, mas
também com os dedos. E sabe-se que a
experiência é um fator que determina o
quão bem ou mal nós conseguimos nos
colocar no lugar de outros.

M&C - Mas como podemos explicar
os diversos mal-entendidos pelos
quais passamos diariamente?
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Keysers - Eles têm um motivo muito
simples; a simulação interna não leva
automaticamente às conclusões corre-
tas. O intelecto aqui é um importante
corretivo. Vamos ser sinceros; nossa
idéia intuitiva do mundo é extrema-
mente auto-referente. Assim, as céíu-
las-espelho se tornam ativas também
quando, por exemplo, observamos um
robô executando determinadas ações
- como jogar futebol. Nós, portanto,
espelhamos o "comportamento" de
um monte de lata, apesar de sabermos
exatamente que ele não tem nenhuma
intenção. Um outro exemplo: a mim
não incomoda caminhar de sapatos
pelo quarto, para minha mulher, por
outro lado, praticamente não há nada
pior do que isso. Mas, mesmo que meu
espelhamento não funcione neste caso,
eu consigo, pelo menos, avaliar racio-
nalmente que esse comportamento, de
minha parte, poderia prejudicar nosso
relacionamento. E eu, naturalmente,
não quero isso, portanto, tiro os sapa-
tos antes de entrar no quarto.

M&C - Então é impossível compre-
ender os outros sem uma reflexão
mais profunda?
Keysers - Sim e não. Por um lado,
nós possuímos esse mecanismo de
espelhamento automático para nos
colocarmos no lugar dos outros.
Claro que nós, além disso, tam-
bém construímos conceitos
abstratos e analisamos nossas
observações. Somente ao
retomarmos ambas as possi-
bilidades, esgotamos comple-
tamente nossa capacidade de
empatia. Os neurônios-espelho
têm a vantagem de funcionar
rápida e espontaneamente. Isso
é muitas vezes importante no
dia-a-dia para que possamos
reagir corretamente a um
terceiro. A reflexão, por
outro lado, permite que
nos desviemos do modelo

padrão de costume - em compensação,
ela é bastante lenta.

M&C - A metáfora do "espelho do pen-
samento" já é conhecida pela filosofia
há muito tempo. O senhor discute seu
trabalho também com filósofos?
Keysers - Eles têm coisas muito úteis
a dizer sobre o que significam exata-
mente compreensão e empatia. No
entanto, a teoria não deveria desviar o
olhar dos fatos, afinal, a separação entre
razão e afetos já foi ultrapassada devido
a descobertas neurobiológicas.

M&C - Também há neurônios-
espelho no centro de emoção do
sistema límbico?
Keysers - Sim, aqui parece ser extrema-
mente importante o córtex insular, que
está ligado tanto às regiões corticais
mais altas quanto às amígdalas. Expe-
rimentos atuais de Tânia Singer, em
Londres, demonstraram que: quando
uma pessoa que o sujeito conheceu
antes como alguém justo e solícito é
picada, isso excita as áreas de dor no
cérebro do próprio sujeito. Se, por
outro lado, um antipático leva uma
picada, o espelhamento não acontece.
Ao que tudo indica, o espelhamento
emocional e os julgamentos cognitivos

trabalham juntos nesse caso.

M&C - Essas intera-
ções entre pensamento
e sentimento também

estão no centro de suas
pesquisas?
Keysers - No momento,
estou tentando responder,
por meio de alguns expe-
rimentos, à questão sobre
qual a real influência dos
neurônios-espelho sobre

HUMANOS TENDEM a
espelhar gestos de robôs,
mesmo sabendo que
máquinas não têm intenção
por trás desses movimentos

nossa vida emocional. Será que eu,
por exemplo, que sou mais empático,
consigo melhor me colocar no lugar
de outros quando meus neurônios-
espelho estão mais fortemente ativos?
Autistas quase sempre têm grande
dificuldade em tirar conclusões corretas
sobre o comportamento de outros. Nós
estamos tentando descobrir, por meio da
tomografia por ressonância magnética,
se esses problemas são devido a defeitos
no sistema de neurônios-espelho.

M&C - Os neurônios-espelho já foram
incorporados por consultores em edu-
cação e psicologia. Em que medida a
sua atividade pode ser conscientemen-
te estimulada ou controlada?
Keysers - Quando passamos por um
mendigo na rua, muitas vezes, simples-
mente olhamos para o outro lado-por
quê? Porque assim não precisamos
sentir empatia com o pobre homem.
A forma mais fácil de controle sobre
nossa capacidade de empatia está, a
meu ver, em nossa atenção consciente.
Quando a desviamos da pessoa em
questão, naturalmente, a reação dos
neurônios-espelho se torna conse-
qüentemente mais fraca. Dessa forma,
certamente conseguimos controlar
a sua influência. Porém, hoje não se
pode dizer muito mais sobre esse tema
- principalmente porque ninguém sabe
quais processos cerebrais são associa-
dos à consciência. Eu, pessoalmente,
acredito que o espelhamento, sozinho,
não é a história toda.

M&C - O que o senhor quer dizer?
Keysers - Me parece decisiva a com-
binação entre intenções espelhadas e
as suas conseqüências para o próprio
pensamento e como as julgamos à luz
de nossas experiências. Para tanto, é
necessária também a reflexão cons-
ciente. Só pelo pensamento podemos
fazer jus às altas exigências da convi-
vência social - a empatia intuitiva é
importante, mas não é tudo. "^
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