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usar suas informações, mas os resultados sobre os pais foram per
turbadores: 12,5% dos pais de autistas eram engenheiros, em com
paração com apenas 5% dos pais de crianças não autistas. 

Da mesma maneira, 21,2% dos avôs de autistas eram engenheiros, 
comparados a apenas 2,5% dos avôs de não autistas. O padrão surgiu 
nos dois lados da família Mulheres com um filho autista eram mais 
propensas a terem um pai engenheiro, e tinham mais probabilidade 
de ter casado com alguém cujo pai fora engenheiro. 

Coincidência? Não acredito. 
Uma possível explicação envolve um fenômeno conhecido como 

acasalamento seletivo, que normalmente significa procriar "com 
pares semelhantes". Eu me deparei com o conceito pela primeira 
vez em uma palestra da graduação sobre estatística na University of 
Oxford, em 1978, quando minha professora me disse (talvez para 
tornar a estatística um pouco mais excitante) que a pessoa com 
quem se faz sexo não é aleatória. Quando eu pedi para ela elaborar o 
conceito ela deu o exemplo da altura: pessoas altas tendem a ficar 
com pessoas alta e baixas, com companhias baixas. A altura não é a 
única característica que, consciente ou inconscientemente, influen
cia a seleção de parceiros - a idade é outro exemplo, assim como t i 
pos de personalidade. Agora após mais de 30 anos, eu e meus cole
gas estamos testando se o acasalamento seletivo explica o motivo de 
o autismo persistir na população em geral. Quando pessoas com 
mente técnica como engenheiros, cientistas, programadores e ma
temáticos, se casam com pessoas de mente técnica ou seus filhos e 
filhas fazem isso, elas passam adiante conjuntos de genes que não 
só dotam a sua progênie com talentos cognitivos úteis mas também 
aumentam as chances de seus filhos desenvolverem autismo? 

VERIFICAÇÃO DE SISTEMA 
Comecei a estudar o autismo na década de 80. Até então, a teoria 
psicogênica do autismo, que argumentava que mães emocional
mente desinteressadas provocavam autismo nos filhos, fora total
mente refutada Michael Rutter, agora na King's College, de Lon
dres, e outros começaram a estudar o autismo em gêmeos e mostra
ram que essa característica é altamente hereditária. Era a genética 
e não os pais, atuando. 

Hoje cientistas sabem que um gêmeo idêntico de um autista 
tem cerca de 70 vezes mais chance de também desenvolver autis
mo, em comparação com uma pessoa sem parentesco. Embora pes
quisadores descobrissem associações entre genes específicos e au
tismo, ninguém identificou um conjunto de genes que permita pre
ver de forma confiável quem desenvolverá a doença A genética do 
autismo é muito mais complexa que isso, mas o que procuro enten
der, em primeiro lugar, é como os genes para autismo subsistem. 
Afinal, a doença limita a capacidade de interpretar emoções alheias 
e de estabelecer relações, o que pode reduzir as chances de ter filhos 
e transmitir seus genes. 

Uma possibilidade é que os genes responsáveis pelo autismo per
sistam, geração após geração, por serem co-herdados com genes sub
jacentes a certos talentos cognitivos comuns a autistas e pessoas com 
mente técnica a quem alguns poderiam chamar degeeks - gíria para 
pessoas com atividade intelectual intensa Em essência alguns geeks 
podem ser portadores de genes para autismo, mas não demonstram 
uma versão acentuada disso durante a vida Quando casam e têm fi
lhos, no entanto, as crianças podem receber uma dose dupla de genes 
e caracteres do autismo. Assim, o acasalamento seletivo entre pessoas 
de mente técnica pode espalhar genes do autismo. 

Como geek não é um termo preciso e pode ser pejorativo para al

guns, eu precisava formular uma definição mais específica dos ta
lentos cognitivos compartilhados por pessoas de mente técnica e 
autistas. No início da década passada Sally e eu pesquisamos cerca 
de 100 famílias com pelo menos uma criança autista e fizemos ou
tra pergunta básica: qual foi a obsessão de seu filho? Recebemos di
versas respostas que incluíam memorizar listas de horários de 
trens, decorar os nomes de todos os membros de uma categoria 
(por exemplo, dinossauros, carros, cogumelos), colocar interrupto
res elétricos da casa em determinadas posições e deixar a água cor
rer na pia para vê-la escoar pelo cano. 

Na superfície, esses comportamentos tão diversificados pare
cem ter pouco em comum, mas são todos exemplos de sistematiza
ção. Defino sistematização como o impulso de analisar ou de cons
truir um sistema - mecânico (como um carro ou um computador), 
natural (nutrição) ou abstrato (matemática). Ela não se restringe à 
tecnologia engenharia e matemática. Alguns sistemas são até so
ciais, como um negócio, e outros envolvem atividades artísticas, 
como a dança clássica ou o piano. Todos os sistemas seguem regras. 
Ao sistematizar, você identifica as regras que regem o sistema de 
modo a prever como esse sistema funciona Esse impulso funda
mental para sistematizar poderia explicar por que os autistas ado
ram a repetição e resistem a mudanças inesperadas. 

Em nova colaboração com Sally, agora na University of Sou-
thampton, Inglaterra testei a conexão entre sistematização e autis
mo. Constatamos que crianças portadoras de Asperger, uma forma 
de autismo sem danos à linguagem ou à inteligência superavam 
crianças mais velhas, de desenvolvimento normal, em um teste de 
compreensão mecânica Descobrimos ainda que, em média adultos 
e crianças com Asperger pontuavam melhor em medidas de siste
matização por autoavaliação ou via relatos de seus pais. Finalmente, 
verificamos ainda que pessoas com Asperger se saíam melhor em 
um teste de atenção a detalhes, pré-requisito para a boa sistematiza
ção. Faz muita diferença tentar compreender um sistema se você 
discernir os detalhes, ou se confundir uma variável minúscula no 
sistema. (Imagine pôr um dígito errado em um cálculo matemáti
co.) Quando aplicamos o teste de atenção a detalhes aos pais, tanto 
mães quanto pais de crianças autistas também foram mais rápidos 
e precisos que os de crianças com desenvolvimento normal. 

Engenheiros não são os únicos com mentalidade técnica que po
dem abrigar genes do autismo. Em 1998 Sally e eu descobrimos que 
alunos de matemática da University of Cambridge foram nove vezes 
mais propensos que alunos de humanas a relatar diagnóstico formal 
de autismo, inclusive de Asperger, que será desdobrada em um mais 
amplo "transtorno do espectro do autismo" na nova edição do guia 
de psiquiatria DSM-5. Enquanto apenas 0,2% dos alunos de huma
nas portava autismo, número semelhante ao índice de autismo rela
tado na população mais ampla na época 1,8% dos estudantes de ma
temáticas eram portador. Descobrimos também que os irmãos de 
matemático era cinco vezes mais propensos ao autismo que os que 
tinham irmãos na área de humanas. 

Em outro teste de correlação entre autismo e matemática, 
Sally e eu desenvolvemos uma medida para avaliar caracteres as
sociados com o autismo na população em geral, chamado Quo
ciente do Espectro Autista (AQ, em inglês). Ele apresenta 50 itens, 
cada um representando uma dessas características específicas. 
Ninguém pontua zero no teste. Em média os homens com desen
volvimento normal marcam 17 de 50, e mulheres com desenvolvi
mento normal, 15 de 50. Autistas costumam pontuar acima de 32. 
Aplicamos o AQ para os vencedores das Olimpíadas de Matemáti
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ca na Grã-Bretanha. A média foi de 21 de 50. 
Esse padrão sugere que, independentemente 
dos diagnósticos oficiais, o talento matemático 
também está ligado ao maior número de carac
terísticas associadas ao autismo. 

O F E N Ô M E N O DO VALE DO SILÍCIO 
Um meio de testar a teoria do acasalamento se
letivo é comparar casais em que as duas pes
soas são intensos sistematizadores com casais 
que incluem apenas um sistematizador inten
so ou nenhum. Dois sistematizadores intensos 
podem ter maior propensão a ter um filho au
tista. Meus colegas e eu criamos um site em 
que os pais podem relatar o que estudaram na 
faculdade, sua profissão, e se seus filhos têm 
autismo ou não (www.cambridgepsychology. 
com/graduateparents). 

Enquanto isso, exploramos a teoria sob ou
tros ângulos. Se os genes de aptidão técnica es
tão ligados a genes para o autismo, então o problema deveria ser 
mais comum em lugares do mundo onde muitos sistematizadores 
vivem, trabalham e se casam - locais como o Vale do Silício, na Ca
lifórnia, que alguns dizem ter índices de autismo dez vezes maio
res que a média da população em geral. 

Em Bangalore, o Vale do Silício da Índia, médicos locais fizeram 
observações semelhantes. Ex-alunos do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) também relataram índices de autismo dez vezes 
maiores que a média entre suas crianças. Infelizmente, ninguém 
ainda fez pesquisas detalhadas e sistemáticas no Vale do Silício, 
Bangalore ou MIT, assim esses relatos permanecem meras lendas. 

Meus colegas e eu, porém, investigamos as taxas de autismo em 
Eindhoven, o Vale do Silício da Holanda. A Royai Philips Electronics é 
um grande empregador em Eindhoven desde 1891, e a IBM tem uma 
filia] na cidade. Cerca de 30% dos empregos da cidade estão no setor 
de TI. Ela também abriga o câmpus da Universidade de Tecnologia e 
Alta Tecnologia de Eindhoven, a equivalente holandesa do MIT. Fo
ram comparados os índices de autismo em Eindhoven com os de 
duas cidades do mesmo tamanho na Holanda: Utrecht e Haarlem. 

Em 2010, pedimos a todas as escolas nas três cidades para con
tar quantas crianças entre os seus alunos apresentavam diagnósti
co formal de autismo. Ao todo, 369 escolas participaram, fornecen
do informações sobre 62.505 crianças. Descobrimos que o índice de 
autismo em Eindhoven era quase três vezes maior (229 por 10.000) 
que em Haarlem (84 por 10.000) ou Utrecht (57 por 10.000). 

MENTES MASCULINAS 
Em paralelo com os testes sobre a conexão entre autismo e siste
matização, examinamos por que o autismo parece ser mais comum 
entre meninos que meninas. No autismo clássico, a proporção en
tre os sexos é de cerca de quatro meninos para uma menina. Em 
Asperger, a proporção de gênero pode chegar a nove meninos para 
uma menina. Da mesma forma, igualmente, a sistematização in
tensa é muito mais comum em homens que em mulheres. Na in
fância, em média, os meninos mostram maior interesse por siste
mas mecânicos (como veículos de brinquedo) e de construção 
(como Lego). Na idade adulta, os homens estão representados em 
pessoas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mas não 
em pessoas centradas em ciências como psicologia clínica ou medi

cina Estamos investigando se níveis elevados 
do hormônio testosterona no feto, há muito 
conhecido por desempenhar papel na "mascu
linização" do cérebro no desenvolvimento de 
animais, se correlacionam com intensa siste
matização e outras características associadas 
ao autismo. Um feto masculino humano pro
duz pelo menos duas vezes mais testosterona 
que um feminino. 

Para testar essas ideias, minha colega Bon-
nie Auyeung, do Cambridge Autism Research 
Center, e eu estudamos 235 gestantes submeti
das à amniocentese, procedimento em que 
uma agulha comprida retira amostras do lí
quido amniótico que envolve o feto. Descobri
mos que quanto mais testosterona existir ao 
redor de um feto no útero, maior o interesse 
das crianças em sistemas mais tarde, melhor 
sua atenção a detalhes e maior o número de 
características associadas ao autismo. Cientis

tas de Cambridge, Inglaterra, e da Dinamarca trabalham juntos 
para testar se crianças que desenvolvem autismo foram expostas a 
níveis elevados de testosterona no útero. 

Se a testosterona fetal exerce papel importante no autismo, de cer
ta forma as mulheres autistas deveriam ser especialmente masculini-
zadas. Algumas evidências sugerem que isso seja verdade. Meninas 
autistas mostram ser "molecas" na escolha de seus brinquedo preferi
dos. Em média, mulheres autistas e suas mães também têm elevado 
índice de síndrome de ovários policísticos, provocada pelo excesso de 
testosterona e que envolve ciclos menstruais irregulares, atraso no 
início da puberdade e hirsutismo (excesso de pelos do corpo). 

A testosterona pré-natal, se estiver envolvida no autismo, não 
age sozinha. Comporta-se de modo epigenético, alterando a expres
são genética e interagindo com outras moléculas importantes. Da 
mesma forma, a ligação entre autismo e sistematização, se confir
mada em estudos posteriores, seria pouco provável para explicar a 
total complexidade da genética do autismo, e não devemos chegar à 
conclusão simplista de que todas as pessoas com mente técnica car
regam genes para o autismo. 

Investigar por que algumas comunidades têm maiores índices 
de autismo e se os genes que contribuem para a doença estão liga
dos a genes de aptidão técnica pode nos ajudar a entender por que o 
cérebro humano às vezes se desenvolve de forma diferente da habi
tual. Os autistas, cujas mentes diferem do que consideramos típico, 
costumam exibir tanto deficiência quanto aptidão excepcional. Ge
nes que contribuem para o autismo podem se sobrepor a genes para 
a habilidade exclusivamente humana de entender como o mundo 
funciona em extraordinários detalhes - vendo beleza em padrões 
inerentes na Natureza, tecnologia, música e matemática. 
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http://www.cambridgepsychology
Text Box
Fonte: Scientific American Brasil, São Paulo, ano 11, n. 127, p. 68-71, dez. 2012.




