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Discretamente voltei para a minha manta e 
meu cachorro e me ocorreu uma ideia. Como 
professor assistente de psicologia, então 
na Universidade Drake, havia muito tempo 
eu queria estudar o sentimento de rejeição, 
mas não sabia exatamente como conduziria 
a pesquisa. A cena no parque não exigiu ne
nhuma conversação, nenhuma familiaridade 
e nenhuma expectativa de interação futura. 
No entanto, foi emocionalmente poderosa. 
Eu percebi que poderia reproduzir minha 
experiência no parque como uma competição 
virtual com bola ou frisbee, na qual alguns 
jogadores seriam excluídos. 

O cyberball (bola cibernética), como de
nominei o jogo de computador, simplifica 
enormemente o incidente do frisbee ignoran
do, por exemplo, a forma precisa como as 
outras pessoas olham e agem. Ainda assim, 
a atividade captura a essênc ia emocional 
do sentimento de exclusão - que também 
chamamos ostracismo. Atualmente, eu e 
outros pesquisadores usamos várias táticas 
para estudar essa situação. Intencionalmente 
excluímos participantes de conversas diretas, 
d i scussões em salas de bate-papo ou dos 
grupos de diálogo reproduzido em texto. Exa
minamos como as pessoas reagem quando 
interlocutores desviam os olhos ou como os 
participantes respondem quando dizemos 
que outros não querem mais trabalhar com 
eles. Às vezes pedimos aos voluntários para 

relembrar incidentes em que foram rejeitados 
e observamos os efeitos dessas lembranças no 
estado de humor e no comportamento. 

Independentemente de como (e por qual 
razão) a pessoa foi ignorada, sua resposta é 
imediata e violenta, induzindo uma agonia 
social que o cérebro registra como dor física. 
Até episódios rápidos com estranhos ou pes
soas de quem não gostamos ativam os centros 
da dor, promovem sentimentos de tristeza 
e indignação, aumentam o estresse, baixam 
a autoestima e nos privam de autocontrole. 
Todos nós sentimos esse desconforto, inde
pendentemente de sermos mais ou menos 
sensíveis a esse tipo de situação. No entanto, 
características da personalidade certamente 
influenciam a forma como administramos 
essa situação, determinando se nos recupe
ramos rapidamente ou remoemos o episódio 
por muito tempo; se tentamos restabelecer 
relacionamentos sociais ou se nos zangamos 
seriamente - e cortamos vínculos. 

Todos os animais sociais utilizam essa 
forma de rejeição para se livrar de membros 
do grupo difíceis de suportar. E na natureza, 
geralmente, o elemento que não é aceito acaba 
morrendo. Entre humanos, detectar a exclusão 
sistemática rapidamente aumenta a probabi
lidade de a pessoa passar a agir de tal modo 
que possa permanecer no grupo - e literal ou 
figurativamente sobreviver à provação. 

Foram os atenienses que cunharam o termo 
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ignoram isso de fato incomode muito. Nossos 
estudos, porém, revelaram que mesmo quando 
ocorre de forma sutil, a exclusão - que poderia 
ser considerada completamente irrelevante -
pode desencadear intensas reações emocionais. 
Podemos nos sentir péssimos - alguns de nós 
mais que outros, é verdade - apenas porque 
pessoas que nunca vimos simplesmente nos 
veem de forma pejorativa. 

SINAL DE ALERTA 
Essa reação tem a função de avisar que alguma 
coisa está errada, que existe uma séria ameaça 
ao nosso bem-estar social e psicológico. Os 
ps icólogos Roy Baumeister, da Universida
de do Estado da Flórida, e Mark Leary, da 
Universidade Duke, argumentavam, em um 
artigo publicado em 1995, que pertencer a um 
grupo é uma necessidade, não um desejo ou 
uma preferência, e que quando é frustrada, 
leva a doenças físicas e psíquicas. Podemos 
considerar quatro necessidades psicológicas 
fundamentais que precisamos satisfazer para 
agir como seres sociais: 1. sensação de inclu
são; 2. autoestima; 3. senso de autocontrole; 
4. crença de que a vida tem sentido. 

Logo percebi que o ostracismo por si só 
ameaça todas essas necessidades. Mesmo 
durante uma discussão verbal ou uma briga 
física as pessoas ainda estão conectadas. No 
entanto, a indiferença rompe todos os víncu
los. A rejeição social provoca ainda um duro 
golpe na autoestima, o que implica danos 
profundos. Pior: o silêncio imposto nos força a 
remoer sentimentos, deflagrando pensamentos 
autodepreciativos na busca por explicações. 
O isolamento forçado também nos faz sentir 
abandonados: você pode atacar, mas ninguém 
vai contra-atacar, o que nos leva a um sentimen
to de enorme vazio. Finalmente, o ostracismo 
torna nosso próprio sentido de existência me
nos significativo, como se fôssemos invisíveis 
e insignificantes. 

A intensidade do impacto emocional do 
ostracismo até faz sentido evolucionário, afinal, 
a exclusão social interfere não só no sucesso 
reprodutivo, mas também na sobrevivência. 
Pessoas marginalizadas são mais frágeis - não 
são incluídas em atividades que garantam o 
direito ao alimento e não recebem proteção 
contra os inimigos. 

Na verdade, o desastre emocional é tão 
pungente que o cérebro o registra como 
uma dor f ísica - e, em muitos casos, o so
frimento psíquico converte-se em dor f ís ica. 
Num estudo realizado em 2003, solicitamos 
a 13 alunos de graduação que jogassem cy-
berball enquanto eram analisados dentro de 
um aparelho de ressonância magnética. Os 
voluntários supunham que estavam intera
gindo com outros participantes nas mesmas 
condições, mas na verdade seus parceiros de 
jogo eram personagens virtuais. Logo que 
começaram a se sentir excluídos, as resso
nâncias registraram aumento de atividade 
no córtex cingulado dorsal anterior, região do 
cérebro associada a aspectos emocionais de 
dor física. Os universitários incluídos no jogo 
não apresentaram atividade tão acentuada 
nessa região da dor. 

Por isso os ana lgés icos só conseguem 
reduzir a dor da exclusão social quando ela 
provoca o sofrimento do corpo. Em um es
tudo, o psicólogo Nathan DeWall, da Univer
sidade de Kentucky, e seus colegas pediram 
a alunos vo luntár ios que tomassem dois 
comprimidos de acetaminofen (paracetamol) 
de alta concentração, enquanto o grupo de 
controle fez uso de comprimido idêntico de 
placebo duas vezes ao dia. Todos ingeriram 
os produtos durante três semanas. No labo
ratório, os jovens participavam da sequência 
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de partidas de cyberball dentro de aparelhos 
de r e s s o n â n c i a m a g n é t i c a . Os jogadores 
excluídos que tinham tomado acetaminofen 
mostraram atividade significativamente me
nor no córtex cingulado anterior dorsal (bem 
como em outras regiões do cérebro associadas 
a respostas emocionais), em comparação aos 
jogadores ignorados que tomaram comprimi
dos de placebo. Em um experimento paralelo, 
os pesquisadores descobriram que doses 
de acetaminofen duas vezes ao dia, durante 
três semanas, reduziam as queixas diárias de 
estresse e mágoas decorrentes da rejeição 
social em 62 estudantes. Essas descobertas 
sugerem que a rejeição social e os ferimentos 
físicos não são experiências muito distantes 
e compartilham trajetos neurais subjacentes. 

ENFRENTANDO A EXCLUSÃO 
A dor afeta igualmente pessoas com todos os 
tipos de personalidade, independentemente 
de parecerem mais ou menos sensíveis. Você 
poderia esperar, por exemplo, que aqueles 
com alta ansiedade social, baixa autoestima 
ou os introvertidos, solitários ou com risco de 
depressão estariam sujeitos a sofrer mais caso 
sejam marginalizados. Mas, quando pedimos 
aos participantes do cyberball para preencher 
questionários que mediam características de 
personalidade, descobrimos que diferenças 
individuais influem pouco na intensidade da 
dor provocada pelo ostracismo. Um estudo 
realizado em 2006 pela psicóloga Lisa Zadro 
e seus colegas da Universidade de Sydney 
mostrou que pessoas socialmente ansiosas 
não apresentaram maior resistência à angústia 
inicial do ostracismo no cyberball que aquelas 
que tiveram baixa pontuação nesse quesito. 

A intensidade dessa dor também trans
cende as circunstâncias e a razão. Convencer 
os jogadores do cyberball de que eles foram 
excluídos por um computador e não por um 
ser humano não alivia a dor que sentem. A psi
cóloga Karen Gonsalkorale, pesquisadora da 
Universidade de Sydney, e eu testamos reações 
de rejeição pela Ku Klux Klan e constatamos 
que provoca a mesma quantidade de dor ser 
ignorado por seus pares ou por pessoas das 
quais discordamos completamente. Mesmo 
quando nós, pesquisadores, incentivamos a 
exclusão, os voluntários ainda se sentiram 

desconcertados quando ignorados. Como a 
psicóloga llja van Beest, então na Universida
de de Leiden, na Holanda, e eu relatamos em 
2006, as pessoas se sentem magoadas por 
não receber a bola mesmo quando avisamos 
que elas perderão dinheiro se isso acontecer. 
Por incrível que pareça, quando modificamos 
o jogo fazendo com que os participantes 
arremessem uma bomba em vez da bola e 
alertamos os voluntár ios participantes de 
que ela pode explodir a qualquer momento 
matando todos, ainda assim as pessoas se 
sentem excluídas e sofrem quando a bomba 
não é jogada para elas 

A dor leva ao aprendizado que garante a 
sobrevivência, induzindo-nos a refletir sobre 
a situação e a entender o significado e as van
tagens de qualquer erro que tenhamos come
tido. Às vezes, somos ignorados por uma boa 
razão, e quanto mais depressa percebemos 
que estamos nos comportando inadequada
mente, mais rápido poderemos corrigir nosso 
comportamento. Se uma pessoa for ignorada 
pelos colegas de trabalho, por sua negligência, 
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por exemplo a experiência poderá motivá-la a 
ser mais produtiva. E o simples medo de ser
mos marginalizados pode nos levar a agir de 
forma socialmente mais adequada. 

Muitos de nós respondem ao ostracismo 
na vida real esquivando-se ou escapando da 
opressiva "panelinha". Mas uma pessoa pode 
resistir se estiver - ou se sentir presa - numa 
situação social. Em um estudo realizado em 
2010, meu aluno de pós-graduação Eric Wes-
selmann e eu pedimos que os 48 alunos de 
graduação se reunissem com um pequeno 
grupo de pessoas que selecionamos e depois 
perguntamos a cada um com quem gostaria 
de trabalhar num projeto conjunto. Dissemos 
a alguns deles que tinham sido escolhidos 
como parceiros por todos de seu grupo e, a ou
tros, que ninguém tinha preferência por eles. A 
seguir, dissemos a todos os participantes que 
por causa das circunstâncias extenuantes eles 
formariam pares com novos estudantes que 
se apresentaram mais tarde para um experi
mento diferente. 

Solicitamos, então, que cada par comple
tasse o preparo de uma refeição para os estu
dantes retardatários. Embora os participantes 
soubessem que seus parceiros detestavam 
alimentos muito condimentados, aqueles que 
souberam que ninguém queria trabalhar com 
eles temperaram a comida com uma porção 
maior de molho apimentado (14,35g em 
média), em comparação com uma pequena 
quantidade (1,75 g) colocada na comida por 
aqueles que acreditavam ser populares. Em 
outros estudos, pessoas excluídas também 
agiram agressivamente, atribuindo aos perpe
tradores avaliação negativa em certa atividade 
ou se desentendendo com eles no fim de um 
jogo de computador. 

Podemos pensar que pessoas marginali
zadas podem reagir com hostilidade porque 
sentem a necessidade de readquirir o senso 
de controle ou, em casos de agressão evidente, 
porque querem ser notadas depois de ter sido 
consideradas invisíveis. Elas agem dessa for
ma mesmo sabendo claramente que o abuso 
físico ou verbal pode reduzir suas chances de 
ser incluídas, pelo menos naquele grupo es
pecífico. Claro que aspectos da personalidade 
como narcisismo e grau de extroversão fazem 
com que algumas pessoas se mostrem mais 

agressivas (ou francas em sua indignação) que 
outras. Mas quase todos, quando têm uma boa 
oportunidade, podem sentir-se impelidos a re
agir contra aqueles que os excluíram. Em casos 
extremos, podem assumir atitudes violentas 
quando perdem a esperança de ser incluídas 
em qualquer grupo socialmente aceitável. Por 
isso, não é exagero dizer que sentimentos de 
ostracismo inspiram criminosos a matar suas 
vítimas durante assaltos, a invadir escolas ati
rando ou a aderir a organizações extremistas. 

Mas para a maioria das pessoas, o ostra
cismo geralmente provoca uma coordenação 
de esforços para ser inclu
ído novamente embora 
não necessariamente 
no grupo que as margi
nalizou. Empenham-se em 
concordar, imitar, obedecer e colaborar. Em 
nosso estudo publicado em 2000, por exemplo, 
Cheunge Wilma solicitaram aos participantes 
que realizassem uma tarefa de percepção na 
qual tinham de memorizar uma forma simples 
como um triângulo e identificá-la corretamente 
dentro de uma figura mais complexa. Antes 
de tomar a decisão, exibimos rapidamente as 
respostas de outros participantes na tela. Em 
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comparação aos jogadores incluídos, aqueles 
que tinham sido excluídos anteriormente no 
cyberball apresentaram maior probabilidade de 
repetir as respostas dos outros participantes, 
mesmo que estivessem erradas. Os que fo
ram rejeitados antes sentiram necessidade de 
adaptar-se, ainda que isso significasse ignorar 
sua própria opinião. 

Aparentemente a personalidade não influi 
em nossas reações imediatas ao ostracismo, 
mas afeta a rapidez com que nos recuperamos 
e com que lidamos com as experiências. O 
psicólogo Jim Wirth, pesquisador da Univer
sidade do Norte da Flórida, junto com Katie 
Poznanski, aluna de pós-graduação do labo
ratório, e eu descobrimos que pessoas social
mente ansiosas, com tendência a remoer os 
sentimentos ou propensas à depressão levam 
màrs tempo para se recuperar do ostracismo 
que as outras. No estudo publicado em 2006, 
Lisa é seus colegas chegaram à conclusão de 
que participantes socialmente mais ansiosos 
não tinham se recuperado completamente do 
ostracismo imposto pelo cyberball até 45 minu
tos depois de o jogo ter terminado, enquanto 
os menos ansiosos já estavam totalmente 
recuperados do estresse. 

Para evitar responder ao ostracismo agres
sivamente e piorar ainda mais o estado social, 
uma boa saída pode ser fugir da cena, afastan
do-se da oportunidade de entrar numa briga. 
Costuma ser saudável buscar uma distração 
para enfrentar o tormento em vez de mergulhar 
em lembranças involuntárias, hipoteticamente 
impiedosas e de autorrecriminação. Também 
ajuda evitar torturar-se com lembranças nega
tivas e substituí-las por pensamentos agradá
veis. A recuperação também pode ser acelerada 
se a pessoa buscar se lembrar de seus pontos 
fortes. Por exemplo: "Sou uma boa mãe, uma 
ótima jogadora de tênis, uma amiga prestativa 
e ainda faço bolos deliciosos". Esse diálogo 
interior ajuda a afastar a baixa autoestima. 

Tomar algumas decisões sobre a própria 
vida também surte bons efeitos. Se tiver de 
escolher um restaurante ou um filme para 
assistir com um amigo, prefira sugerir em vez 
de deixar que o outro decida. Podemos até 
criar uma ilusão de controle, mesmo quando 
não a temos: se estiver jogando uma moeda, 
é possível antecipar-se, escolhendo cara ou 
coroa antes da outra pessoa. Mesmo que isso 
não influa nas chances de ganhar a aposta, de 
alguma forma saímos vencedores. Por outro 
lado, atribuir o ostracismo a fatores como pre
conceito, que estão além de seu controle, só 
piora a situação, prolongando a recuperação, 
como descobriram as psicólogas Stephanie 
Coodwin, da Universidade Purdue, Adrienne 
Carter-Sowell, atualmente na Universidade 
Texas A&M, e eu, em estudo recente realizado 
com pessoas jogando cyberball com avatares 
de etnias diferentes. 

Embora sermos aceitos pelo grupo que nos 
excluiu seja muito difícil, certamente outros 
grupos nos acolherão. Reatar laços afetivos 
com pessoas da famíl ia ou velhos amigos 
também favorece a recuperação do sentimento 
da inclusão. Quando fui marginalizado pelos 
jogadores defrisbee no parque naquele dia, eu 
me afastei, evitando um confronto. Depois 
tentei, sem me dar conta naquele momento, 
reativar meus laços emocionais com meu cão. 
Eu o afaguei e brinquei com ele muito mais 
do que de costume: percebi depois que tinha 
uma necessidade premente de ser afetuoso, 
para que ele pudesse demonstrar sua alegria 
de estar comigo. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 224, p. 34-41, set. 2011.




