Movimento corporal interfere na solução de problemas
PESQUISAS MOSTRAM EFEITO DE ATIVIDADES FÍSICAS SOBRE HABILIDADES INTELECTUAIS

D

ois estudos independentes deram pistas curiosas sobre a tão
debatida relação entre corpo e mente.
Por meio de experimentos muito diferentes, cientistas demonstraram como
alguns movimentos corporais podem
favorecer ou atrapalhar o desempenho em tarefas
cognitivas. Em um
dos estudos, publicado na revista
Psychonomic Bulletin
&Review, psicólogos
da Universidade de
Illinois, nos Estados
Unidos, penduraram duas cordas no
teto de uma sala, a
uma distância que
não permitia que,
pelo estiramento
de ambas, a extremidade de uma
alcançasse a outra
- no entanto, essa
era justamente a
tarefa que devia ser
cumprida. Algumas ferramentas estavam à disposição dos voluntários: um
livro, uma chave de boca, um prato e
um haltere. Para executar a atividade, a
única solução possível era atar um dos
objetos à ponta de uma das cordas e
balançar as duas.
Antes do teste, entretanto, as
pessoas tiveram de fazer alguns exercícios físicos. Para um dos grupos foi
pedido que movessem os braços para
a frente e para trás. Aos outros volun-
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tários pesquisadores solicitaram que
flexionassem e estirassem os braços
ao longo do corpo. Para que ninguém
tivesse consciência da relação dos
movimentos com a tarefa, foram incluídos exercícios "neutros". Resultado: o
índice de acertos foi muito maior entre

os participantes que balançaram os
braços, enquanto os demais falharam
por insistir em estirar as cordas. Posteriormente, questionários revelaram
que aqueles que não tinham consciência da relação entre os movimentos
corporais e a solução da tarefa.
O segundo experimento, relatado
em um artigo na revista Psychological
Science, é ainda mais enigmático.
Pesquisadores da Universidade de
Nijmegen, na Holanda, usaram o

Teste de Stroop, em que o participante
deve dizer qual a cor das palavras que
aparecem na tela do computador. O
problema é que muitas dessas palavras são os nomes das cores escritos
em outra cor (por exemplo, amarelo
aparece grafado em azul) - isso é
o que os cientistas
chamam de palavras
incongruentes -, o
que sempre confunde os voluntários e,
consequentemente,
os induz ao erro.
Antes de o teste,
começar, na tela do
computador havia
instruções pedindo
para os participantes
darem quatro passos
em uma de quatro
direções: para a frente, para trás, para a
esquerda ou para a
direita. Aqueles que
andaram para trás levaram muito menos
tempo para dizer, corretamente, a cor
em que estavam grafadas as palavras
incongruentes. As bases psicofisiológicas dos fenómenos observados nos
dois estudos ainda são desconhecidas,
mas, segundo os autores, esses achados reafirmam a antiga ideia de que a
mente não se limita apenas ao cérebro.
Ela compreende o corpo, algo que é
descrito por alguns cientistas como
"cognição incorporada" (do inglês
embodied cognition).
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Hormônio feminino influi no processamento auditivo

O

estrógeno, um dos principais hormônios sexuais femini- forma semelhante à de um neurotransmissor. O estudo foi
nos, é essencial para o processamento das informações realizado com tentilhões, pássaros comuns no hemisfério norte.
sonoras no cérebro e a formação de memória auditiva. A Após injetar pequenas quantidades de estrógeno numa região
conclusão vem de um estudo conduzido pelo neurocientista cerebral responsável pelo processamento auditivo e apresentar
brasileiro Raphael Pinaud, da Universidade de Rochester, em o canto de outros tentilhões a essas aves, o pesquisador verifiNova York. Já se sabia que o estrógeno está associado cou o aumento quase instantâneo da sensibilidade dos neurônios para captar e interpretar a informação sonora. Segundo o
autor do artigo científico sobre a pesquisa, publicado no Journal
of Neurosáence, esse efeito ocorre porque o hormônio diminui a
ação de outros neurotransmissores inibitórios. A pesquisa abre
caminho para o desenvolvimento de métodos hormonais para
tratar alguns tipos de deficiência auditiva.
PÁSSAROS COMUNS no hemisfério norte, os tentilhões são usados em
estudo realizado por neurocientista brasileiro
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Sorriso em foto antiga "prevê" futuro divórcio

A

intensidade do sorriso numa foto tirada na infância
ou na adolescência pode dizer muito sobre o estado
civil das pessoas, segundo estudo publicado na revista
Motivation & Emotion por cientistas da Universidade DePauw, no estado americano de Indiana. Os pesquisadores
coletaram 650 fotografias dos tempos de escola de pessoas
com idade entre 21 e 87 anos. As fotos faziam
parte de um Livro do Ano
- um hábito comum em países
anglo-saxões:
no final de todo
período letivo se
fotografa a classe
reunida. Os voluntários não sabiam que o propósito do estudo era
analisar a expressão
facial de cada um.

A intensidade dos sorrisos (mais ou menos abertos) foi
classificada de acordo com uma escala de 2 a 10.
Os participantes preencheram um questionário no
qual informavam, entre outras coisas, seu estado civil. A
análise estatística revelou que os divorciados exibiram
sorrisos cuja pontuação foi significativamente mais baixa
do que aqueles que nunca haviam desfeito o casamento. A relação entre as duas variáveis (sorriso e estado
civil) é controversa, mas os autores arriscam-se a dizer
que o sorriso flagrado na foto pode ser um marcador
de personalidade e mostrar a forma como a pessoa lida
com suas emoções, e isso, pelo menos em parte, define
seu ambiente social ao longo da vida. Por outro lado, é
possível pensar que pessoas mais sorridentes poderiam
ser simplesmente mais conformadas, "obedientes" ou
excessivamente preocupadas com a imagem que os outros têm delas, o que as faria se acomodar mais tarde em
uma relação nem sempre satisfatória. Tudo isso, porém,
não passa de especulação. São necessários estudos mais
aprofundados para obter conclusões.

Macacos também aprendem com os próprios erros
h, se eu tivesse feito aquilo, ganharia mais suco", poderia pensar
um macaco-reso depois de errar uma manobra num jogo de computador e, consequentemente, ficar sem a recompensa. No entanto, a
frase fictícia ilustra uma intenção, cientificamente comprovada, segundo
estudo publicado pela revista Science. O experimento realizado por
pesquisadores da Universidade Duke, na Carolina do Norte, mostrou
pela primeira vez que o cérebro desses primatas registra as oportunidades perdidas e aprende com base nos erros cometidos. Os animais
tiveram eletrodos implantados no córtex cingulado anterior (CCA),
a área cerebral responsável por monitorar as consequências das ações
e mediar alterações no comportamento. Os dados mostraram que os
neurônios dessa região cortical responderam não só às recompensas
decorrentes dos acertos, mas também se ativaram quando o primata
percebeu o próprio erro. Segundo os autores, o CCA reage igualmente
às gratificações reais e imaginárias.

20

MENTE&CÉREBRO

JULHO 2009

WWW.MENTECEREBRO.COM.BR

MENTE&CÉREBRO

21

Toque afetivo ajuda a diminuir a dor física

S

inais elétricos que informam o cérebro de que
nossa pele está sendo tocada percorrem fibras neurais especializadas. A descoberta feita por cientistas
da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, pode
explicar por que o toque carinhoso consegue diminuir a intensidade da dor física. Usando uma técnica
conhecida como microneurografia, os pesquisadores
"seguiram" esses impulsos no braço de voluntários e
observaram também que, quanto maior sua frequência - proporcional à intensidade do afago -, maior
a sensação de prazer relatada pelos participantes.
Essas fibras especializadas, uma vez estimuladas, são
capazes de atenuar sinais dolorosos originados em
outras partes do corpo, relataram os autores do artigo
publicado na revista Nature Neuroscience.

Música para tratar pacientes com esclerose múltipla

F

alar da própria vida escolhendo músicas para expor
sentimentos e vivências pode
ser um recurso terapêutico
que auxilia na reconstrução da
identidade e ajuda a melhorar a
qualidade de vida de portadores
de doenças crônico-degenerativas. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) usaram a técnica em
oito pacientes com esclerose
múltipla, distúrbio neurológico
progressivo que afeta adultos
jovens e compromete principalmente os movimentos. Os
resultados foram publicados
nos Arquivos de Neuro-Psiquiatria.

Depois de escolher entre dez
e 15 músicas, os pacientes
participaram de uma entrevista
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aberta na qual explicaram suas
experiências pessoais com cada
uma. A análise dos conteúdos
mostrou que prevaleceram
relatos associados à consciência emocional e corporal e
primeiros relacionamentos.
Segundo os autores, a técnica
da "autobiografia musical" permitiu que eles expressassem
afetos, frustrações e desejos,
reorganizando-os no contexto da doença e elaborando o
senso de continuidade da vida.
Pela primeira vez aplicado
a pacientes com esclerose,
o recurso terapêutico deve
ser considerado como mais
uma estratégia no tratamento
multidisciplinar do distúrbio,
recomendam os autores.
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Descobertas sobre o cérebro transexual

A

té hoje maioria dos estudos que
compararam a estrutura cerebral de
transexuais homens com heterossexuais
de ambos os sexos haviam sido feitos
com cadáveres. A primeira investigação
com voluntários vivos, com o uso de
ressonância magnética funcional (fMRI),
acaba de ser realizada na Universidade
da Califórnia, em Los Angeles. Um
outro diferencial da pesquisa é que os
transexuais estudados nunca tinham tomado hormônio sexual feminino, o que
pode produzir alterações no cérebro. Os
resultados indicam que existem poucas diferenças entre as estruturas cerebrais desses
voluntários e as de heterossexuais de ambos os sexos.
Estudos anteriores sugeriram que, nos transexuais homens, a substância cinzenta - região onde predominam fibras nervosas, em vez do corpo celular dos
neurônios - seria mais parecida com as de cérebro de mulheres. Os resultados mostraram não haver diferenças, exceto no putâmen, região profunda,
associada ao controle dos movimentos. Os autores afirmam que é preciso
cautela para interpretar as evidências, mas ressaltam que elas são importantes
porque divergem de outras pesquisas recentes, frequentemente usadas no controverso debate sobre uma possível base neural para a identidade de género.
O estudo foi publicado na revista Neuroimage.
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