




A U T I S M O 

Não falamos aqui da habilidade especial de 
descobrir pensamentos como fazia o sr. Spo-
ck, personagem da série Jornada nas estrelas, 
mas da capacidade de inferir o que os outros 
estão pensando e sentindo em diferentes cir
cunstâncias. No início da infância, as crianças 
saudáveis desenvolvem, gradativamente, uma 
compreensão cada vez mais sofisticada de que 
os outros apresentam estados mentais que 
motivam seu comportamento. Por exemplo, 
você será capaz de notar que seu interlocutor 
está nervoso e agitado, mesmo que ele não 
lhe diga isso em momento algum da conversa. 
Ou, se você esquece sua bolsa no escritório, 
posso perceber que você acredita que ela esta
rá lá mesmo que a faxineira a tenha colocado 
no depósito de achados e perdidos. Eu posso 
entender que você mantém uma falsa crença, 
talvez para se defender de uma frustração. 
Essa possibilidade natural, da qual desfruta
mos desde criança, é uma "teoria da mente". 
Formulamos várias delas, muitas vezes por 
dia, sem sequer nos darmos conta de quan
tas. É por volta dos 3 anos que começamos a 
perceber que as outras pessoas têm objetivos, 
preferências, desejos, crenças e até fazem 
juízos falsos. Sem essa gama de habilidades 
sociais a mente torna-se "cega" - incapaz de 
entender o que os outros estão pensando e por 
que fazem certas coisas. Isso não quer dizer 
que não nos surpreendamos, mas de forma 
geral temos - alguns mais, outros menos, é 
verdade - condições de compreender o outro 
e suas razões. 

EXPERIÊNCIA ASSUSTADORA 
As crianças aprendem aos poucos a ler mentes 

e também se tornam conselheiras. "Não cho

ra, mamãe", provavelmente dirá a garotinha 

ao ver a mãe emocionada por alguma razão. 

Os pequenos começam a entender a tristeza, 

alegria, desilusão e ciúmes dos outros como 

correlatos emocionais de seus comporta

mentos. Por volta dos 4 anos, as crianças 

tornaram-se especialistas em disputa social: 

copiam gestos, imitam palavras e posturas e, 

geralmente, desenvolvem simpatias. Dessa 

forma, sinalizam que fazem parte dos mesmos 

círculos sociais de que todos nós participamos 

para nos tornar "membros da tribo", capazes 

de compartilhar comportamentos socialmente 

Sem mapa para decifrar emoções 
Uma das hipóteses mais consideradas atualmente para a compreensão do 

autismo do ponto de vista psicológico é a teoria da mente, desenvolvida pelos 

pesquisadores Uta Frith, do Instituto de Neurociência Cognitiva da University 

College de Londres, e Simon Baron-Cohen, diretor do Centro de Pesquisa 

de Autismo da Universidade de Cambridge. Segundo essa tese, a principal 

anormalidade do autismo é a incapacidade de construir uma "teoria da mente 

alheia". Existe no cérebro um circuito neuronal especializado que nos permite 

pensar sobre nós mesmos e sobre o outro - e assim criar formulações 

sofisticadas, prevendo o comportamento de seus semelhantes. Essa 

compreensão oferece respaldo à nossa capacidade de cooperar e aprender 

com o próximo. Em suma, possibilita a interação social. A maioria das 

pessoas autistas, no entanto, não compreende que cada um tem os próprios 

pensamentos e pontos de vista e um modo único de ser. Consequentemente, 

elas não entendem crenças, emoções e atitudes alheias. 

Para explicar alguns sintomas secundários do autismo -

hipersensibilidade, ausência de contato visual, aversão a determinados 

sons - foi criada a teoria do mapa topográfico emocional. Na criança sem o 

transtorno, as informações sensoriais são enviadas para a amígdala, a porta 

de entrada do sistema límbico, uma área responsável pelo processamento 

de emoções. Usando o conhecimento armazenado, a amígdala determina 

a resposta emocional que deve dar a cada estímulo que recebe e, com o 

tempo, cria um mapa topográfico dos significados emocionais do ambiente. 

Naqueles que sofrem do distúrbio do espectro autista, porém, as conexões 

entre amígdala e áreas sensoriais tendem a apresentar distorções, o que 

na prática resulta em reações emocionais extremadas a estímulos e fatos 

sem importância e total descaso em relação ao que é fundamental para os 

demais. (Da redação) 



contagiantes como chorar, bocejar, sorrir, gar

galhar e fazer caretas de nojo. 

Não é de admirar que aqueles que sofrem 

de autismo sintam tanto medo das interações 

sociais diretas. Se você não consegue imaginar, 

nem de longe, o que se passa com a outra 

pessoa, essa interação deve ser intensamente 

frustrante, estressante - e assustadora. Em 

geral, os autistas não gostam de contato visual 

direto, preferem olhar para objetos e não para 

rostos; não imitam comportamentos, não bo

cejam, choram ou riem quando outros o fazem. 

Ou seja: não se envolvem com o rico tecido 

dos sinais que partilhamos com os demais 

membros da espécie. Essa incapacidade pode 

ser devida ao fato de que autistas geralmente 

se afastam psiquicamente de atividades que 

envolvam outras pessoas. 

A incidência de autismo é mais alta em 

gêmeos idênticos, que compartilham a quase 

totalidade de seus genes, em comparação com 

gêmeos fraternos, que compartilham somente 

50% dessa carga - o que indica que existe um 

componente genético para esse transtorno. 

Além disso, a maior incidência em homens 

que em mulheres revela fortes implicações 

biológicas. Já existem evidências, com base em 

estudos de imageamento do cérebro, de que 

regiões do córtex pré-frontal - principalmente 

o córtex frontoinsular e o córtex cingulado 

anterior, normalmente ativados por interações 

sociais - estão praticamente inativas em au

tistas. Dados de autópsias também indicam 

que as estruturas do córtex frontoinsular e do 

córtex cingulado anterior são alteradas nos 

casos de autismo. 

O pesquisador John Allman, do Instituto de 

Tecnologia da Califórnia, acredita que boa parte 

desse déficit social pode ser atribuído à falta 

de um tipo especial de neurônios fusiformes, 

também conhecidos como neurônios de Von 

Ecónomo, em homenagem ao seu descobridor, 

que os observou em 1925. Neurônios fusifor

mes consistem em um neurônio bipolar bem 

desenvolvido encontrado somente no córtex 

frontoinsular e no córtex cingulado anterior, 

que, acredita-se, fornece a interconexão entre 

as áreas do cérebro ativadas pela aprendiza

gem e pelo contato social. Essa localização 

pode explicar por que neurônios fusiformes 

só foram encontrados em espécies particular-
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mente sociais, como todos os grandes símios, 

elefantes, baleias e golfinhos. 

Dentre todos os animais, os humanos 

são os que têm número maior de neurônios 

fusiformes localizados no córtex frontoinsular 

e no córtex cingulado anterior - as mesmas 

regiões que podem ser comprometidas no 

espectro de transtornos do autismo. Acredita-

se que os neurônios fusiformes funcionem 

como rastreadores das experiências sociais, 

levando a uma rápida avaliação de situações 

similares no futuro. Essas estruturas forne

cem a base da aprendizagem social intuitiva 

quando observamos e copiamos os outros. 

Pode, portanto, não ser coincidência o fato de 

que a densidade de neurônios fusiformes nas 

regiões sociais aumenta desde a infância até 

atingir níveis de adulto já por volta do terceiro 

ou quarto ano de vida em crianças normais. 

Nesta idade, considerada por muitos especia

listas em desenvolvimento infantil o divisor 

de águas, ocorre uma mudança considerável 

nas habilidades de intuição social. Já pessoas 

com autismo, que tiveram atividades de áreas 

do córtex frontoinsular e do córtex cingulado 

anterior interrompidas, apresentam dificul

dade de realizar o que o resto de nós sabe 

fazer sem ter de pensar muito: descobrir o 

que se passa com nosso semelhante - basta 

prestar atenção. ™ c 
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