
QUE DESTINO é pior que a morte? Muitas socie
dades contemporâneas e da Antiguidade con
sideraram o exílio pelo menos tão terrível 
quanto. Afinal, no passado a separação da fa
mília ou amigos, juntamente com o corres
pondente banimento para longe dos portões 
da cidade, significava literalmente ser atirado 
aos lobos. Não é de surpreender, portanto, 
que nosso cérebro esteja equipado com circui
tos que nos levam a meticulosamente evitar tal 
destino, seja a expulsão para o deserto, como 
na história bíblica de Agar e Ismael, seja a má
goa de não receber o tão esperado convite 
para o baile de formatura. Uma nova pesqui
sa sugere que um circuito neurológico nos faz 
sentir esse tipo de dor, o que significa que um 
analgésico comum poderia aliviá-la. 

A área do cérebro em questão localiza-se 
a cerca de 2,5 cm atrás da testa. Chamada de 
córtex cingulado anterior, serve como um 
dos centros de controle do cérebro para aque
le sentimento de "por que eu?" quando se é 
escolhido por último para uma pelada de fu
tebol. Acontece que esse é o mesmo circuito 
que induz o componente emocional da dor, aquele sentimento de
sesperado provocado pelo latejar de uma dor de dente. A evolução 
pode ter sobreposto funções cerebrais que regulam interações so
ciais a um sistema de dor mais primitivo. Até a maneira como fala
mos ("estou por baixo") sugere exatamente essa conexão. 

tomava Tylenol parecia experimentar menos sentimentos de rejeição que 
aqueles que receberam um placebo. Se for validado, o acetaminofeno 
pode se tornar uma inestimável ferramenta de pesquisa na procura dos 
fundamentos neurais não apenas da exclusão, mas de outros processos 
mentais relacionados com o comportamento social. 

Uma pesquisa com ratos nos anos 70, sobre 
a sobreposição de funções desse circuito cere
bral, mostrou que opiáceos tendiam a acalmar 
não apenas os estímulos dolorosos, mas tam
bém os pequenos grunhidos que sinalizam an
gústia. C. Nathan DeWall, psicólogo social da 
University of Kentucky, que pesquisou a neuro-
biologia da rejeição por quase dez anos, ques
tionou se um passo extraordinariamente sim
ples para relaxar esses circuitos de dor com du
pla função poderia funcionar no cérebro 
humano, que evoluiu para dominar a arena po
lítica e outros comportamentos complexos. Em 
vez de medicar os participantes com Vicodin, ele 
e seus colegas prescreveram acetaminofeno, 
também conhecido como paracetamol (Tyle
nol) ou um placebo a 62 voluntários. 

Em estudo publicado em julho da Psycholo
gical Science, participantes relataram sentimen
tos de rejeição ao responder questionários. Em 
outra parte jogaram um videogame no qual 
com o passar do tempo eram progressivamente 
excluídos de um jogo virtual de passar a bola. 
Imagens do cérebro revelaram que o grupo que 
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