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RESUMO
O estudo visa compreender a pesquisafeita e publicadana Nature sobrecomo o
cérebro
se
conectaemrelaçãoaoconhecimento
social.
Buscandotambémnapsicologiaexplicações
que
diferenciam
diferenciam-se
das
explicaçõesneurobiológicaspublicadonarevista. Detalhandotambém, de forma
acadêmica, as regiõesmencionadas no estudo.
Palavras-chave:conhecimento
conhecimento social, neuroanatomia, regiões do cérebro
ABSTRACT
The study aims to understand the research done and published in Nature on how
the brain navigates in relation to social knowledge. Also looking in psychology for
explanations that differ from the neuroscientific explanation published in the
journal. Also detailing, in an academic way, the regions mentioned in the study.
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1

PhD, neurocientista, biólogo
biólogo, historiador e antropólogo. Com formações também em
neuropsicologia, psicologia, psicanálise, neurociência aplicada à aprendizagem, especialização
avançada em nutrição clínica.
2
Mestre empsicanálise, psicóloga e neuropsicóloga.

2

1 INTRODUÇÃO
Para

entender

as

regiõesmencionadas

no

artigo,

vamosdescrevercadaumanaintrodução: O córtex entorrinal é uma área do
cérebro localizada no lobo temporalmedial. Frequentemente é definida como uma
área de interface, que trabalha em comunicação constante com o hipocampo e o
neocórtex. Nesta regiãoconsolida
regiãoconsolida-se amemóriadeclarativa e espacial. O córtex
entorrinal envia e recebe informação do hipocampo que se conecta com
aamígdala, indicando a memóriamedianteaocomponenteemocional. Estaregião é
considerada a de início da doença de Alzheimer, tambémchamada de porta de
entrada da doençaneurodegenerativa. Aesquizofreniatambémtemrelação com
estaregião. O córtex entorrinal integra diversas partes do córtex
rtex olfativo e o
bulboolfativoconecta

10%

da

suaestrutura

com

est
estaregião.

O

hipocampoestáenvolvido com a regulação de emoções, hormônios, motivação,
atividadeautonômica e formação de memória. Importante para o processo de
memorização

e

compreensão

do

que

consolidainformaçõestransformandomemória
consolidainformaçõestransformandomemórias
longoprazo.

Tambémestárelacionado

a

foiaprendido.
de

Elerecebe

e

curtoprazoemmemórias

de

memóriaespacial

e

formação

de

mapascognitivos. O córtexpr
órtexpré-frontal medial estáenvolvido com quando o cérebro
está decidindo o comportamento a ser mantidooualterado. A mudança de
cursotemenvolvimento

com

as

regiõesemocionais.

O

córtex

orbitofrontalestárelacionado
estárelacionado com a personalidade, emoções e comportamento
social,

temadesteartigo.

comportamentopremeditado,

Estaregiãoestárelacionada
com

base

com

emrecompensas

e

o

punições.

Tambémestárelacionado com a tomada de decisões, a coerênciasobreosatos.
Estárelacionada com aempatia, hipersexualidade, vícios, descontrole de humor.
O

lóbulo

parietal

inferior

responsávelpelasexpressõesfaciaisrelacionadasàsemoções,

importante

realização de operaçõesmat
operaçõesmatemáticas, linguagem e expressão corporal.
2 COMPORTAMENTO SOCIAL

é
para
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O cérebrohumanousacomo “navegador” e orientador do equilíbrio de rotas
reais o “cerebelo”, estepequenocérebro é o “guia do cérebro”, naorientação e
localizaçãoespacial. Porém a “navegação da vida social” se dá para
alémdestaestruturaneuroanatômica.
temoscomorastreio

para

Mesmo

a

de

forma

tentativa

de

incipiente,

o

que

solução

do

emaranhadoemocionalnaconvivência plural, é a memória. Mas mesmo com todas
as regiões do cérebrotrabalhando de forma interdependentes, há sempre “gaps”
no trabalho de observação e memorização. O aprendizado é precedido da
manutenção do focoatencional, da repetição para a memorização. Portanto, a
predição de um comportamentofuturo, sótem a chance de acerto se houver o
conhecimentoprévio do padrão “repetitivo” destemesmocomportamento, no
mesmosujeitodurante

um

tempo

jápassado.

Reconhecercaracterísticas,

processarcomportamentos, identificarpadrões e preveraocorrênciafutura, fazparte
do uso da inteligênciaabstrata. Capacitando o cérebro a navegarsocialmente de
forma maisadequada e assertiva. A vidaemocional de saúde e qualidade, ainda é
construídanasubjetividade e natroca do cotidiano. Somosseresrelacionais,
agindo, mas tambémreagindoao outro, essastrocasnem sempre nosgarantem o
equilíbrio e a previsão. É natural que sobressaltosemocionais e revezes do
cotidianonosremetam a momentos de instabilidade e experiênciasnegativas. Com
todo o avanço da tecnologia e a revelação do funcionamento cerebral através de
neuroimagens, o homemaindanãoconsegue
memaindanãoconsegue se manterapenaspautadonarazão.
Aemoção é por via de regra o mais forte componente e balizador do
comportamento.

Mesmosendo

tambémresponsável
impactoemocional

por
que

um

navegadorinstável

momentosinesquecíveis,
oprazer

de

um

e

imprevisível,
sejapelo

é

forte

momentonosmarca,

quantoaexperiênciatraumática que um eventoadversocarimba a existência com a
memória da dor. Para conhecer e compreenderuma alma humana, somenteoutra
alma igualmentehumana. A psicologianosconferenapráticanãosomente o uso da
teoria, mas a possibilidade da utilização da humanidade.
Emsuaobra,

Freud

nosremete

a

umaFilosofia

Social,

pois

a

Psicanálisenosfazcompreender o homemcomo um atorparadoxal dentro da
sociedade. Na construção do narcisismo o homem ama primeiro a mãe, depois a
si e por últimoaogrupo social, semperdersuaidentidade no grupo. Nesta
SociologiaPsicanalíticapercebida tanto em “Totem e Tabu” através de umavisão
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religiosa quantoem “O mal Estar da Civilização” de cunhomaisfilosófico social,
contemplando

sempre

um

viés

TrazendoesterecorteFreudiano

para

sobreosnovoslíderesimersosem

do

singular

mergulhadoao

o momentopósmoderno,
um

plural.

jogamos luz

climaansiogênico

de

querernavegarcomolíderguiando o caminho para o grupo social em que
estáinserido.

No

mundo

virtual

ondenavegamosnas

redes

sociais,

nitidamentetemosdificuldade de eleger entre tantos líderes o que nosconduzirá.
Ser um e fazerparte de um todo, podeinicialmentecomprometer a volição e o
maiorpoder do ser humano - o poder de escolha - cairnaarmadilha da
confusãoracional pela emaranhadoemocional a que ficamexpostos. Como Alice
aoatravessar o espelho, encontrando o Coelho: “ Tanto a fazer e tãopouco
tempo”.

A

percepção

de

velocidade

e

consumição

do

tempo,

ativaaansiedadetornando--se patológica, que paralisa a ação,
ão, impedindo a
aparição e expressãolegítima da essência no comportamento social. Manter-se
original no social, aparentementenão é tarefafácilaosujeitosobremaneiraquanto
“avatar” e digital.
3 NEUROANATOMIA DO COMPORTAMENTO - SOBRE A PESQUISA
Pesquisadores identificaram que o cérebro humano codifica, em uma
espécie de grade, a representação do conhecimento social da mesma forma que
retrata as relações no espaço físico. O experimento, que originou essa
descoberta, tratou-se da seleção de participantes que foram ensinados sobre um
grupo de três empreendedores com dois atributos: competência e popularidade.
Dias depois, os participantes foram submetidos a testes de ressonância
magnética funcional no momento em que tiveram que escolher um empreendedor
que fosse parceiro do outro. Em cada teste, um empreendedor era apresentado.
Eles precisavam selecionar o melhor parceiro para o primeiro empreendedor,
entre as duas opções disponíveis (Meng Du & Carolyn Parkinson, 2021)
A popularidade e a competência deveriam ser igualmente avaliadas para
que fosse feita a escolha do parceiro. Os empreendedores podiam ser vistos
dentro de um espaço bidimensional preenchido pelas dimensões de suas
respectivas características, porém os participantes não viram os empreendedores
dispostos neste espaço. Em vez disso, eles aprenderam de maneira gradativa

5

quem eram os dois empreendedores, se um era mais competente que o outro, ou
mais ou menos popular. Com essa informação, construíram um mapa cognitivo
bidimensional relativo à competência e à popularidade dos parceiros a serem
selecionados. O teste, de certa forma, se assemelha à vida cotidiana, onde
muitas vezes é preciso reunir pequenas observações para constatar como as
pessoas se relacionam umas com as outras (Meng Du & Carolyn Parkinson,
2021).
Várias

regiões

do

cérebro

codificaram

as

diferenças

entre

os

empreendedores quando os participantes viram os rostos deles durante a tarefa
de seleção de parceiros. Regiões como córtex entorrinal, córtex
órtex hipocampal,
córtex pré-frontal medial, córtex orbitofrontal, áreas corticais pó
óstero-mediais e
lóbulo parietal inferior. Nessas áreas do cérebro, os rostos dos empreendedores
que estavam mais pró
óximos do mapa cognitivo bidimensional que os
participantes construíram, acabaram evocando padrões semelhantes
hantes de resposta
neural (Meng Du & Carolyn Parkinson, 2021).
Para examinar como o cérebro suporta a capacidade de compor novas
trajetórias imaginadas entre ambientes espaciais e espaços conceituais
abstratos, os pesquisadores se basearam em sugestões recentes
centes de que as
células da grade podem apoiar o cérebro nesse atalho. Essas células foram
descobertas pela primeira vez no córtex entorrinal de ratos, que disparavam
sempre que a posição de um animal coincidia com qualquer vértice
v
em uma
grade que ladrilhava seu ambiente. Junto com outros tipos de células
sintonizadas espacialmente na formação do hipocampo, acredita-se
acredita
que as
células da grade apoiem a capacidade do cérebro de navegar pelo espaço (Meng
Du & Carolyn Parkinson, 2021).
As células da grade contribuem para um mapa interno do espaço quando
colocadas em uma superfície plana com formas geométricas sem sobreposições
ou lacunas, assim as interseções dos vértices fornecem pontos de referência
locais para a superfície. Na vida cotidiana, muitas pessoas estão mais
familiarizadas com grades compostas de quadrados, no entanto, as células da
grade codificam redes hexagonais que são ideais para representar locais em
planos bidimensionais, porque elas oferecem a maior resolução espacial possível
de tais superfícies (Meng Du & Carolyn Parkinson, 2021).
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A pesquisa fornece a primeira evidência de que tal esquema de
codificação também apoia a capacidade de navegar mentalmente pelo
conhecimento social abstrato. Em uma representação semelhante a uma grade,
as trajetórias no espaço
o representacional que estão alinhadas com a grade
codificada se cruzam com mais campos de disparo de células da grade e, assim,
provocam respostas neurais mais fortes do que as trajetórias
rias que estão
desalinhadas com a grade. Se os participantes codificaram a trajetória
trajet
de um
candidato a outro ao ver o rosto de um deles, e a trajetória de um dos candidatos
ao empreendedor ao ver o rosto do empreendedor, então o rosto do outro
candidato deveria provocar uma maior atividade de células da grade do que o
rosto do empreendedor. Isso ocorre porque a trajetória de ambos os candidatos
está alinhada com a orientação da grade, então essa trajetória passa por mais
campos de disparo de cé
élulas da grade do que a trajetória de um dos candidatos
ao empreendedor (Meng Du & Carolyn Parkinson, 2021).
Embora as grades hexagonais sejam ideais para a construção de mapas
bidimensionais de alta resolução, diferentes estruturas geométricas
tricas são ideais
para representar espaços de dimensões superiores. O estudo deixou perguntas,
como quais dimensões, e quantas delas, organizam os "mapas" mentais de
conhecimento utilizado na vida cotidiana? Se esses mapas excederem duas
dimensões, como serão codificados? E as respostas a essas perguntas variam
entre os contextos? Novas pesquisas que promovam o desdobramento dessas
dúvidas prometem avançar ainda mais na compreensão de como o cérebro
humano navega no mundo social (Meng Du & Carolyn Parkinson, 2021).
4 Consideraçõesfinais
Uma pessoa com ainteligênciaespacialbemdesenvolvida, por exemplo,
elatemumamaiorpercepçãoambiente

global,

que

podedefini-la

comopersonalidadeassimcomo o reconhecimento das demaispersonalidades.
Com o tempo, desenvolvendo a suacognição, elaconsegueter um tempo de
respostamaisdinâmicosobreainterpretação

do

outro

e

suasintenções.

Temrelaçãotambém com a simetria, nãosóambientalcomofísica e ospormenores
dos significadosneurolinguísticos que tambémdefinem o outro.
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A localizaçãoespacial, orientação, e noçãoestética. Traz a cada ser
umaleitura

de

cenário

que

lhegarantesatisfaçãoouincômodonainserção
esatisfaçãoouincômodonainserção

e

estadiafísica no referidocontexto. Ainteligênciaespacialaguçada, trazaoindivíduo
um

senso

críticoapurado,

tanto

naarquiteturaquanto

no

urbanismo.

Transpondoessavisão de mundonasensação do próprio design humano. A
composiçãofísica e o comportamento manifesto naentidade que compõe o
sujeito,

comoumaidentidadediferenciadaporém

provocandoemsuasações,
causamprazer

e

reações

no

mesmosentimento

Oumesmosentimento

de

outro.
de

que

interfere

Sendoestasconfortáveis

que

complementaridadenasoposições.

completo

mal

estar

e

intolerâncianasirritaçõescognitivasprovocadas pela composição do outro.
A

tecnologianospermitehoje,

emaçãoproduzida

por

imagens

observar
e

e

estudar

suagestionado

por

o

cérebro

vivo

emoções

que

revelamosmistérios que antes eramfonte de puraespeculação por falta de
informação.

Quasetudopode

ser

compreendidonasprofundezas

das

estruturasmentaisfísicas e naatuação dos estímulosexternos no ambienteinterno
e

neuroquímico,

que

trazrespostasmotoras.Traçandocaminhos

com

escolhasmuitasvezesinusitadas
uitasvezesinusitadas que causamsurpresas o própriosujeito que
utilizouseunavegador para traçarsuarota no ciclo vital.
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