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ALMAS SENSÍVEIS 
No restrito mundo dos que estudam genética 
e desenvolvimento infantil, a consideração de 
que existem meninos e meninas orquídeas 
é atraente. Embora a noção de que algumas 
crianças sejam mais resilientes que outras ou 
particularmente vulneráveis ao estresse do 
mundo que as rodeia tenha sido razoavelmente 
difundida nos últimos anos, ela ainda é pouco 
aprofundada. A novidade, porém, está na ideia 
de que parte das crianças altamente reativas e, 
portanto, mais vulneráveis - as sensíveis or
quídeas - tenha a capacidade tanto de definhar 
quanto de prosperar. Elas parecem ser extrema
mente sensíveis ao lar e à vida familiar, para o 
melhorou para o pior. É possível, perguntam-se 
os cientistas, que existam genes responsáveis 
por essa sensibilidade infantil que funciona 
como uma faca de dois gumes? 

O artigo de Ellis e Boyce desencadeou uma 
busca por esses genes e pelos arriscados mean
dros que poderiam levar, na prática, a resultados 
maléficos como delinquência, abuso de drogas 
e doenças mentais. A maior parte do trabalho, 
que se concentrou inicialmente nos genes 
chamados pelos pesquisadores de "suspeitos 
normais", foi bem-sucedida. Estudos subse
quentes mostraram que os genes associados a 
determinadas enzimas ou receptores químicos 
do cérebro, se combinados com estresse vivido 
na família ou maus-tratos, podiam disparar o 
gatilho dos problemas comportamentais ou 
transtornos de humor. Essas associações foram 
verificadas repetidamente, e os cientistas agora 
estão procurando outros genes que possam ter 
papel de destaque no mecanismo dessa aguça
da sensibilidade infantil. 

Mas onde procurar? A carga genética dos 
dependentes de álcool pareceu um bom começo 
para encontrar genes que pudessem estar asso
ciados a uma vida infeliz. Foi esse o raciocínio da 
geneticista comportamental Danielle M. Dick, 
pesquisadora da Universidade da Comunidade 
da Virgínia, que com 13 cientistas de outros 
países explorou um gene chamado CHRM2, 
vinculado à dependência de álcool e pertencente 
ao mesmo grupo de genes associados a com
portamentos disruptivos, transtornos de con
duta e comportamento antissocial. Os códigos 
genéticos de um receptor químico participam 
da execução de várias funções cerebrais, como 
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aprendizagem e memória e, portanto, também 
poderiam ser responsáveis por transtornos 
comportamentais. Recentemente, Danielle e 
seus colegas decidiram testar essa hipótese. 

O grupo de pesquisadores retirou amos
tras de DNA de um grupo de mais de 400 
meninos e meninas que tinham participado 
de um estudo de desenvolvimento infantil e 
analisaram variações no gene CHRM2 de cada 
um deles. No início, os pequenos voluntários, 
que compunham uma amostra representativa 
de comunidades de três cidades dos Estados 
Unidos, não apresentaram problemas com
portamentais. Eles foram acompanhados por 
um longo período, desde o jardim de infância, 
e estavam com aproximadamente 17 anos na 
época em que foram novamente examinados. 

Nessa segunda fase, os cientistas coletaram 
informações e indícios sobre má conduta dos 
adolescentes - como delinquência, agressão 
e dependência de drogas - entrevistando os 
próprios jovens e as mães. Eles perguntaram 
aos adolescentes até que ponto os pais tinham 
conhecimento do que faziam - onde estavam, 
com quem conviviam, como passavam o tem
po ou gastavam dinheiro. Os pesquisadores 
queriam saber, de forma geral, se esses jovens 
eram acompanhados com atenção pelos pais 
em suas idas e vindas diárias. A proposta era 
medir a atenção, a indiferença ou a negligência 
com que eram tratados pelas figuras parentais. 

DEFINHAR OU FLORESCER 
O trabalho, publicado na Psychological Science 
em abril de 2011, revela dados genéticos e 
comportamentais consistentes com o modelo 
de suscetibilidade da criança orquídea. Ou seja, 
certas variações no gene CH RM2 parecem inte
ragir com a negligência dos pais para produzir 
comportamentos indesejáveis na adolescência. 
E o mais importante é a natureza dessa intera
ção: uma variante genética combinava-se com 
criação negligente para resultar em agressivi
dade e delinquência; já a criação atenciosa e o 
cuidado amoroso produziam excelentes efeitos. 
Também foi observado que crianças que corriam 
maior risco de mau comportamento em lares 
tumultuados e desorganizados tornavam-se 
menos propensas a brigar, por exemplo, quando 
viviam em famílias saudáveis, nas quais rece
biam atenção e carinho. 

Embora os cientistas estudem a consciência 
dos pais em relação a seu papel e a vigilância 
cuidadosa que exercem sobre os filhos, essa 
medida provavelmente oferece apenas uma ideia 
geral sobre o ambiente familiar. É possível que 
os adolescentes que tiveram baixa pontuação no 
envolvimento dos pais estejam mais propensos 
a viver em bairros menos seguros e enfrentem 
maiores riscos de se meterem encrenca. Algumas 
crianças - as chamadas dandélios - conseguem 
vivertranquilamente em ambiente adverso, mas o 
mesmo nível de estresse pode ser suficiente para 
produzir, em combinação com a carga genética, 
uma criança extremamente sensível - e mais 
sujeita a riscos. 

Considerando queoCHRM2de fato seja típico 
da criança orquídea, algumas descobertas anterio
res agora começam a fazer sentido. Por exemplo, 
em alguns estudos esse gene foi associado tam
bém a casos graves de depressão e, em outros, 
a habilidades cognitivas. Mas essa estrutura não 
parece ser capaz de codificar esses resultados di
retamente, nem todos os comportamentos foram 
necessariamente detectados em todos os adoles
centes com risco genético. Na verdade, não está 
descartada a possibilidade de o CHRM2 ser um 
gene que serve apenas para enfatizar a tendência 
de seguir os sucessos e fracassos da vida, reagindo 
aos estímulos do ambiente. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 228, p. 38-41, jan. 2012.




