
Uma questão de cultura  

Por questões práticas, a grande maioria dos estudos funcionais sobre o cérebro analisa 
voluntários homogêneos: somente jovens, ou universitários, ou adultos, todos saudáveis, 
destros, bem-nutridos, americanos, holandeses ou suecos. Mas agora, com quase 20 anos de 
experiência, os estudos de neuroimagem já podem pensar maior: como seriam os resultados - 
como se comportaria cérebro e proprietário - em culturas diferentes? 

Um trabalho de Han e Northoff, publicado na Science no mês de Setembro, chama a atenção 
para a influência das diferenças culturais, e por isto subentende-se contexto social, linguagem 
e crenças religiosas distintas, nos resultados observados em determinados testes 
comportamentais, identificando assim parâmetros que seriam sensíveis à cultura. 

Alguns dos estudos destacados pelos autores mostraram que orientais e ocidentais divergem 
quanto a aspectos da percepção e da atenção. Quando confrontados com um objeto inserido 
em um determinado contexto, os ocidentais identificam com maior facilidade mudanças físicas 
neste objeto, o que caracterizaria um tipo de pensamento mais analítico para este grupo. Já os 
orientais vêem as coisas de modo mais holístico, percebendo melhor mudanças no contexto 
em que está inserido o objeto. 

Outra diferença pôde ser observada quando, em um teste de função cognitiva, foi pedido que 
os voluntários da pesquisa dividissem objetos em categorias. O resultado apontou uma 
tendência nos ocidentais de agrupar macaco e panda, por se tratarem de animais, enquanto os 
chineses relacionam o macaco com a banana. Estes dados apontam para um modo mais 
categórico de ver dos ocidentais que é diferente do modo relacional que pode ser atribuído aos 
chineses. 

E não é que comportamento mais individualista que é atribuído aos ocidentais foi identificado 
também pelos neurocientistas? Em um jogo que envolvia a interação de dois indivíduos, os 
chineses foram mais perspicazes em perceber a perspectiva do outro do que os americanos. 
Além disso, os chineses descrevem memórias sociais e de eventos históricos com maior 
facilidade do que o outro grupo, que acaba por se sair melhor quanto a memórias de 
experiências pessoais, com foco na sua participação nos eventos. 

Estas particularidades não estão presentes somente no comportamento apresentado. Através 
da monitorização, por ressonância magnética funcional (fMRI), do metabolismo cerebral de 
voluntários que cumpriam a tarefa de determinar o quão prazeroso consideravam a 
visualização de determinados objetos, foi observado um perfil distinto da ativação de 
determinadas áreas cerebrais entre americanos e chineses. 

Os autores do trabalho destacaram ainda os achados de que substratos neurais que são 
responsáveis por algumas funções ligadas à música e à linguagem, parecerem ser sensíveis à 
cultura. As características distintas de alfabeto, escrita e da sonoridade das línguas, de 
americanos e de chineses, por si só já podem ser relacionadas a áreas que são específicas e 
dependentes desta linguagem. 

Quanto à música, num grupo de músicos alemães e americanos foi verificada maior ativação 
de uma determinada área frontal do cérebro destes voluntários quando ouviram música 
ocidental (culturalmente familiar) do que ao serem expostos à música chinesa (de padrão 
distinto e culturalmente não familiar). Além desta área, a audição de música ocidental 
estimulou áreas motoras do cérebro, o que não aconteceu para a música chinesa que, 
distintamente, provocou uma maior demanda da atenção e do processamento auditivo básico. 

 



Diversos outros aspectos como a representação numérica e o cálculo mental foram discutidos 
por Han e Northoff. Fora os dados descritos neste artigo, um trabalho do grupo de Marco 
Iacoboni mostrou que indivíduos expostos a linguagem gestual que é específica de uma cultura 
distinta exibiram uma ativação menos pronunciada dos chamados neurônios-espelho, do que 
quando visualizaram gestos que são familiares. Estas células devem ser unidades cerebrais 
que não só sofrem influência da cultura, mas que possibilitam aprender os códigos culturais 
próprios de nosso contexto e também nos auxiliam para que possamos formar uma “bagagem 
cultural”. 

Desta forma, podemos constatar um movimento crescente que visa não só considerar os 
aspectos culturais como fatores importantes para o entendimento de determinadas 
peculiaridades de nossa cognição, mas também um esforço na tentativa de compreender como 
a cultura pode moldar nosso cérebro influenciando algumas células, redes e circuitos 
neuronais, enquanto outras parecerem ser “insensíveis” ao contexto cultural. (LSBP, fev 2009) 
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