O humor é composto por três aspectos - cognitivo,
emocional e motor,- o reconhecimento de uma
incongruência e de sua solução está associado a uma
excitação neural elevada,- patologias neurológicas impedem
o paciente de achar graça em situações cômicas

POR STEVE AYAN

CONCEITOS-CHAVE
• O cérebro possui uma espécie de
rede, formada por várias regiões,
como o córtex, que nos possibilitam
entender uma piada e achar graça
nela, sendo em seguida desencadeadas
reações involuntárias - como uma
gargalhada ou um sorriso.
• O reconhecimento de uma
incongruência e sua solução no
desfecho de uma piada, cena ou texto
cómico está associado a variações na
dinâmica do lobo temporal superior
e/ou no córtex pré-frontal. A ativação
das amígdalas, incluídas no sistema de
recompensa mesolímbico, assim como
do núcleo accumbens, estimulam a
sensação de alegria. Esse processo, por
sua vez, provoca o riso - deflagrado
por sinais motores do núcleo facial no
tronco cerebral.
• Estudos demonstraram que
a postura de disponibilidade e
otimismo diante dos desafios
cotidianos está associada a benefícios
como maior produtividade, facilidade
de relacionamentos e melhorias no
sistema imunológico. Na opinião de
pesquisadores, até mesmo curtos
períodos de bom humor podem ser
benéficos.
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Quando alguém começa a contar uma piada ao
nosso lado, é quase impossível não prestar atenção.
Acompanhamos a narrativa até que, em dado
momento, os elementos apresentados se arranjam
de tal forma, quase sempre inusitada - pelo menos é
isso que acontece se a anedota for boa —, que então
percebemos a graça. E como se aí o cérebro levasse
um escorregão e se divertisse com isso. Há situações
em que isso vale uma gargalhada. Em outras, o esboço
de um sorriso parece suficiente. Ainda que não seja
para rolar de rir, há um instante específico em que
nosso sistema cerebral reconhece a lógica da piada
- e se diverte com ela. É justamente esse movimento
psíquico que tem intrigado neurocientistas e motivado
estudos a respeito do que acontece em nossa cabeça
quando o clímax cômico é captado conscientemente.
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Quando fazemos
cócegas em nós mesmos
uma parte dos impulsos
neurais que deveriam
chegar até o córtex
somatossensorial
é reprimida

"O problema é não que conseguimos traçar no escâner a atividade
cerebral durante um ataque de riso",
diz a pesquisadora do humor Barbara
Wild, professora da Universidade de
Túbingen. A agitação inevitável nesse
momento torna impossível a medição
da atividade cerebral com tomógrafo.
Em suas pesquisas, ela prefere apresentar
aos voluntários que participam dos testes
cartuns de Gary Larson, embora reconheça que eles em geral "provocam mais
um sorriso do que grandes risadas".
ÓCULOS DE SOL
Embora muitos pesquisadores se tenham dedicado a encontrar um centro
específico de humor no cérebro, hoje
a maioria dos cientistas da área admite
que esse lugar simplesmente não existe.
Isso não pode mesmo ser esperado no
caso de uma capacidade tão complexa.
Na verdade, existe uma rede de diversas
regiões do córtex cerebral, assim como
áreas importantes mais profundas, que
garantem que compreendamos uma
piada, que ela nos divirta e que sejam
então desencadeadas reações involuntárias - como um sorriso ou o riso.
Podemos dizer que o humor é
composto por três aspectos - cognitivo,
emocional e motor. O reconhecimento
de uma incongruência e sua solução no
desfecho está associado a uma excitação elevada no lobo temporal superior
e/ou no córtex pré-frontal (destacados
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D-. "Os passarinhos pegam a grama recémcortada o tempo todo."

Um caso claro, a variante A é o
clímax engraçado. A frase B faz sentido, mas não é engraçada,- a C parece
um pastelão,- e a D não tem graça
nem se encaixa no contexto.
Quem, no entanto, acha a variante
C mais engraçada talvez tenha problemas com a memória de trabalho (que
permite o armazenamento temporário
de informações com as quais lidamos
no dia a dia, mas tem capacidade
limitada). É esse aspecto mnêmico
que se mantém mais ativo do início
da piada até o seu clímax. Segundo
estudos de Andrea Samson, da Universidade de Fribourg, na Suíça, o
córtex cingular posterior (não marcado
no gráfico) participa mais intensamente
do processamento do "nonsense anômalo" em pessoas saudáveis.
DESMANCHA-PRAZERES
Às vezes basta o indicador aproximarem amarelo no quadro acima). A ativação
percepção do humor nonsense e aquele
se ameaçadoramente da barriga da
das amígdalas, incluídas no sistema de
baseado na incongruência. Para tanto,
"vítima" para que ela já caia na risada.
recompensa mesolímbico, assim como
os cientistas simplesmente cortam o
Entretanto, não conseguimos fazer
do núcleo accumbens, estimula a sensação fim de uma sequência de quadrinhos
cócegas em nós mesmos. A psicóloga
de alegria (vermelho). Essa emoção, por
ou de uma piada: o próprio sujeito
Sarah-Jayne Blakemore, do Universua vez, provoca o riso — por meio
decide então qual entre uma série de
sity College de Londres, acredita ter
de sinais motores do núcleo facial no
alternativas oferecidas vai gerar o final
descoberto o desmancha-prazeres: o
tronco cerebral (azul).
mais engraçado. Exemplo:
cerebelo. Em um de seus experimentos, ela foi auxiliada por um robô
A ordem para que seja expresso um
que fazia cócegas na mão esquerda
sorriso ou o riso voluntário, sem que
O vizinho irritante, (que sempre quer
dos participantes com uma espécie
haja um motivo engraçado para que isso
alguma coisa, toca a campainha do senhor
ocorra, parte do córtex somato-motor.
Schmidt num domingo de manhã e pergunta: de esponja. O robô era controlado
Porém, os movimentos dos músculos
"O senhor vai precisar do seu cortador de gra- pelos próprios participantes, que o
faciais assim controlados quase sempre
ma hoje à tarde?". - "Sim", responde o senhor guiavam com a mão direita, ou então
comandado por um dos pesquisadopodem ser facilmente reconhecidos
Schmidt secamente. E como continua?
res. Enquanto isso, com o auxílio da
como falsos. No riso fingido, os múscuAqui, quatro possibilidades:
fMRI, Blakemore acompanhava o que
los orbiculares, que ficam ao redor dos
se passava o interior do crânio.
olhos, tendem a se manter relaxados.
A. "Que hom. Como hoje o senhor com
Portanto, quem ri por educação, apecerteza não vai precisar de sua bola de futeTão logo a esponja tocava a mão do
nas para dar uma boa impressão, deve
bol, eu posso pegá-la emprestada."
participante, as imagens da tomografia
imprescindivelmente tomar o cuidado
B: "Hum... Talvez eu possa pegá-lo emiluminavam-se em determinada região
de usar óculos de sol.
prestado quando o senhor tiver acabado."
do córtex somatossensorial. Até aí,
nenhuma surpresa, pois se trata do local
C: "Ait", exclama o vizinho quando o
Em experimentos de laboratório,
em que o cérebro processa informações
ancinho no qual pisou sem querer bate em
pesquisadores também podem acomtáteis provenientes dos órgãos e da pele,
sua cabeça.
panhar as diferenças neuronais entre a
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Ler frases rapidamente
ou assistir a um
videoclipe de / love
Lucy (foto) em ritmo
acelerado afeta
a descarga dopamínica
e aumenta a sensação
de prazer
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transformando-as em percepções. Mas,
quando os participantes da experiência
guiavam o robô que fazia cócegas com
a própria mão, a atividade nessa região
do cérebro era nitidamente menor do
que no momento em que outra pessoa
assumia o controle. O que isso mostra
é que quando fazemos cócegas em
nós mesmos uma parte dos impulsos
neurais que deveriam chegar ao córtex
somatossensorial é reprimida.
Parecido com uma couve-flor e
situado na parte posterior da cabeça,
o cerebelo faz constantes previsões
sobre que percepções poderão resultar
de determinado movimento do corpo.
Se o prognóstico coincide com a realidade, ele envia sinais inibitórios ao
córtex somatossensorial e a percepção
é ignorada. E bom que seja assim, pois,
do contrário, passaríamos o tempo todo
ocupados com nossos movimentos.
Imagine se, ao falar, você sentisse cada
movimento da língua! Assim, o cerebelo
de fato estraga o prazer que teríamos
ao fazer cócegas em nós mesmos,
mas, em compensação, trata de liberar
capacidade cerebral suficiente para que
lidemos com estímulos inesperados que
vêm de fora. Quando os pesquisadores
programaram o robô para atender com
um atraso de 1/5 de segundo ao comando da mão direita do participante para
acionar a esponja, a brincadeira funcionou: os participantes conseguiram
fazer cócegas em si mesmos. Portanto,
o cerebelo deixa-se enganar - mas só
com o auxílio do amigão de lata.
Steve Ayan é psicólogo e jornalista.
- Tradução de Renata Dias Mundt
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