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Em todas essas situações utilizamos o 
autocontrole para seguir as normas sociais. 
Mas nem sempre é fácil manter o domínio 
de nossas reações. E como acontece com a 
maioria das características humanas, há gran-
des diferenças individuais no que se refere à 
capacidade de "filtrar" comportamentos para 
não deixar que a exaltação tome conta de nós. 
Em nossa sociedade, quem tem bom domínio 
de si mesmo é em geral mais respeitado por 
outros do que pessoas consideradas impre-
visíveis e explosivas - o que certamente traz 
inúmeras vantagens. 

Pessoas com bom autocontrole são, em 
geral, mais bem-sucedidas no trabalho e 
mantêm relacionamentos estáveis, como 
comprovam estudos do psicólogo social Roy 
Baumeister e de seus colegas da Universida-
de Estadual da Flórida em Tallahassee, nos 
Estados Unidos. Ele reconhece que, apesar 
de a autonomia emocional sertão importante 
para o convívio, durante muito tempo seus 
fundamentos neurobiológicos foram ignora-
dos. Hoje, os pesquisadores que se dedicam 
a esse estudo investigam principalmente duas 
questões: 1. Os processos cerebrais respon-
sáveis por nossa capacidade de autocontrole 

social; 2. As características neurobiológicas 
que possam esclarecer as diferenças indivi-
duais relacionadas a essa capacidade. 

B O N D A D E NA MARRA 
Alguma vez um bom amigo traiu sua con-
fiança? É provável que você tenha exposto a 
ele claramente sua opinião ou talvez tenha 
até terminado a amizade. Ou você se irritou 
ultimamente com uma multa por ter dirigido 
rápido demais na estrada? De fato, quando 
desrespeitamos regras, podemos ser punidos 
pelas pessoas à nossa volta ou por institui-
ções públicas. Por esse motivo, quase sempre 
respeitamos as normas e controlamos impul-
sos egoístas para evitar as sanções. 

Sabendo disso, neurocientistas aprovei-
tam o fato de as reações serem mais fortes 
quando somos ameaçados com punição por 
desrespeito ao que está estabelecido ou em 
situações nas quais somos observados por 
outras pessoas e reproduzem essas condições 
nos experimentos. Uma equipe de pesquisa-
dores coordenada pelo cientista econômico 
Ernst Fehr, da Universidade de Zurique, e pelo 
psiquiatra Manfred Spitzer, da Universidade de 
Ulm, estudou recentemente o que acontece no A ut
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cérebro nessas ocasiões. Eles compararam o 
comportamento e a atividade cerebral de adul-
tos saudáveis em duas situações: na primeira, 
o participante recebia 1 euro por rodada e 
deveria decidir a cada vez que porcentagem 
queria ceder para outro participante. No se-
gundo cenário a pessoa devia tomar a mesma 
decisão, sabendo, porém, que o recebedor 
poderia considerar a oferta injusta e punir 
com pontos negativos aquele que a propunha. 

Conforme esperado, os voluntários se 
mostraram muito mais generosos diante da 
possibilidade de punição. Enquanto no pri-
meiro caso quase ninguém optou por doar 
mais de 20 centavos, a maioria dos partici-
pantes do outro grupo dividiu pela metade a 
quantia que lhe coube. 

Como revelou a tomografla por ressonân-
cia magnética funcional (TRMf), as áreas 
pré-frontais (veja gráfico na pág. anterior) 
foram mais intensamente ativadas quando 
havia a possibilidade de castigo. Quanto mais 
divergente o comportamento do participante 
sob as duas condições, maior se mostrava a 
diferença no cérebro. Aqueles que responde-
ram mais intensamente à punição por uma 
oferta muito sovina, cedendo muito mais 
dinheiro, apresentaram intensa ativação do 
lobo frontal. 

Os pesquisadores acreditam que isso 
ocorre porque os participantes precisam 
exercer maior controle sobre seus impulsos 
egoístas para ceder uma quantia mais elevada 

do que gostariam. O córtex pré-frontal desem-
penha aqui um papel claramente importante. 

O resultado é também interessante se 
considerarmos estudos que mostraram uma 
ativação reduzida de áreas pré-frontais em 
criminosos psicopatas. Sua pouca capacidade 
de controlar o próprio comportamento apesar 
da ameaça de sanções pode estar associada 
a déficits nessas áreas. 

VALOR DA REPUTAÇÃO 
Costumamos nos esforçar para mostrar aos 
outros que somos confiáveis e cooperativos. 
Isso pode ter um efeito negativo a curto 
prazo - por exemplo, quando abdicamos 
de um possível ganho imediato -, mas, em 
contrapartida, nos beneficiamos dessa "boa 
reputação" a longo prazo. O que ganhamos? 
As pessoas tendem a se comportar de forma 
mais cooperativa conosco. Para obter essa 
bela fama é preciso recorrer a sofisticadas 
estruturas cerebrais. Em 2009, in ib imos 
temporariamente a atividade cerebral em 
áreas pré-frontais de voluntários por meio 
de estimulação magnética transcraniana 
(EMT) de baixa frequência. Em seguida, 
pedimos que jogassem várias vezes, cada 
vez com uma pessoa diferente, o chamado 
jogo da confiança, uma atividade na qual um 
participante (chamado doador), portador de 
determinada quantia de dinheiro confiada a 
ele no início da partida, decide quanto quer 
ceder a outro jogador, o recebedor. Para criar 
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estímulo para altas ofertas, o valor entregue é 
quadruplicado pelo coordenador da pesquisa. O 
doador deve decidir: recompensar a confiança 
devolvendo parte do dinheiro quadruplicado ou 
simplesmente embolsar tudo? 

Os participantes de nosso estudo tomaram 
essa decisão 15 vezes, sempre com parceiros 
diferentes. Além disso, introduzimos uma variante 
decisiva: enquanto em uma situação todas as 
interações ocorriam de forma oculta, na outra 
o doador sabia que o recebedor fora informado 
sobre suas "devoluções" anteriores. Para obter 
reputação de "pessoa correta", o que implicava 
altas ofertas de dinheiro, era imprescindível con-
trolar os próprios impulsos egoístas. 

Separamos os doadores em três grupos: um 
com estimulação placebo, no qual o aparelho de 
EMT permanecia desligado; um com EMT sobre o 
córtex pré-frontal direito; e um último com a EMT 
sobre a região cerebral esquerda correspondente 
(veja gráfico na pág. 20). Na situação anônima, 
os doadores dos três grupos agiram da mesma 
forma: devolveram ao parceiro apenas um terço 
(ou menos) do valor quadruplicado. Nesse caso, 
a atitude mais "justa" não era importante - o 
principal era levar vantagem. 

No caso em que a reputação estava em jogo, 
porém, apresentaram-se grandes diferenças: os 
doadores do grupo do placebo e aqueles com o 
EMT sobre o córtex pré-frontal esquerdo dividiram 
quase a metade da quantia ganha. Já os que rece-
beram estímulo sobre o córtex pré-frontal direito 
não adequaram seu comportamento à situação 
modificada. Aparentemente, não conseguiram 
resistir à tentação de ficar com o dinheiro. 

Isso mostra que o autocontrole realizado 
pelo córtex pré-frontal direito parece ser de-
cisivo também para a obtenção de uma boa 

reputação. A inibição do córtex pré-frontal 
esquerdo, por outro lado, não teve efeito. Essa 
descoberta corrobora observações em pacien-
tes com danos cerebrais segundo as quais 
déficits no comportamento social, como a falta 
de delicadeza ou de confiança, tendem a surgir 
quando há mais prejuízo do córtex pré-frontal 
direito do que do esquerdo. 

Outra questão que intriga os estudiosos é 
por qual razão algumas pessoas têm claramente 
mais dificuldades para controlar seus impulsos 
que outras. Obviamente há aspectos culturais 
e de personalidade envolvidos, mas queríamos 
saber mais sobre a participação do cérebro nes-
se processo. Assim, mais uma vez recorremos 
à EMT e pudemos demonstrar que a técnica 
reduz o autocontrole social quando inibe a 
atividade no córtex pré-frontal direito. Será que 
a capacidade funcional dessa região do cérebro 
poderia ser, em grande parte, responsável pelas 
diferenças individuais? Buscamos responder a 
essa pergunta em 2010. 

Para tanto, registramos por eletroencefalo-
grafia (EEG) a atividade do cérebro em estado 
inativo, ou seja, enquanto os voluntários não 
faziam nada além de manter os olhos fechados. 
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Métodos de localização especiais em 3-D aju-
dam a associar as variações potenciais elétricas 
medidas na superfície do crânio à área do cére-
bro em que elas se originaram. Como a atividade 
básica medida se mantém relativamente estável 
mesmo com várias mensurações, é possível di-
zer -de forma simplificada-que ela representa 
uma espécie de "impressão digital neuronal". 

Posteriormente, determinamos a capacidade 
de autocontrole dos participantes colocando-os 
no papel do jogador B no jogo do ultimato. Nes-
sa atividade, o participante A faz uma sugestão 
a respeito de como um valor em dinheiro pode 
ser dividido entre ele e B. O jogador B tem então 
a possibilidade de aceitar ou rejeitar a proposta 
- no segundo caso, porém, os dois ficam sem 
nada. Pressupomos que para rejeitar ofertas 
injustas é preciso exercer o autocontrole, pois 
B precisa resistir ao impulso egoísta de receber 
pelo menos um pouco do dinheiro. 

Foi possível prever isso por meio da ativi-
dade básica do EEC em estado inativo: quanto 
mais intensa a ação no córtex pré-frontal direito, 
maior a tendência de a pessoa rejeitar ofertas 
consideradas injustas - um sinal de grande 
autocontrole social. 

Esse resultado também é muito interessante 
se considerarmos o estudo do psicólogo Roy 
Baumeister. Suas conclusões indicam que a 
capacidade de autocontrole precisa de "energia 
mental", gasta usualmente em situações de 
grande estresse. Os resultados de nossa pes-
quisa revelam que a atividade básica do córtex 

pré-frontal poderia corresponder a essa força do 
"músculo de autocontrole" no cérebro. 

No que diz respeito aos processos cerebrais 
importantes para o autocontrole social, as pes-
quisas já avançaram bastante, combinando mé-
todos neurocientíficos modernos e paradigmas 
econômicos e psicológicos. As áreas pré-frontais 
participam de forma obviamente decisiva dos 
mecanismos neuronais fundamentais. 

OUSADIA JUVENIL 
Essa descoberta pode explicar, pelo menos 
em parte, a falta de autocontrole de crianças 
e adolescentes: como o córtex pré-frontal só, 
se desenvolve por completo no início da idade 
adulta, provavelmente atinge sua capacidade 
funcional total só nesse período. 

Os neurocientistas Todd Heatherton e Dylan 
Wagner, do Darmouth College em Hanover, New 
Hampshire, descrevem em um artigo panorâmico 
de 2011 que as áreas pré-frontais não desem-
penham um importante papel apenas para o 
autocontrole em situações sociais, mas também 
participam do domínio de nossos impulsos, como 
em comportamentos compulsivos em relação a 
drogas e alimentação, por exemplo. Além do córtex 
pré-frontal, outras áreas influenciam o autocon-
trole social. Se pensarmos, de modo metafórico, 
no cérebro como uma orquestra afinada, que 
controla nosso comportamento social de forma 
flexível de acordo com a situação, ao que tudo 
indica freqüentemente cabe ao córtex pré-frontal 
o papel de maestro. A ut
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 231, p. 18-23 , abr. 2012.




