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Localização cerebral da cognição social 
complexa: o autismo como modelo? 

Marisa Russo * 
 

Resumo: A distinção entre homem e animal é um tema recorrente não só da 
biologia como da filosofia do ser vivo. Esta questão engloba um grande debate 
entre aqueles que defendem a especificidade do ser humano como uma espécie 
particular entre os demais seres vivos e aqueles que o colocam no continuum da 
natureza animal. A tradição aristotélica diferenciava o homem dos animais por 
sua inteligência. Séculos mais tarde, Montaigne e Descartes defendiam teses 
radicalmente contrárias: o primeiro atribuía aos animais uma inteligência igual, ou 
até mesmo superior, à dos homens; o segundo negava aos animais toda atividade 
psíquica, com a tese do animal-máquina. A partir do século XIX, com o surgi-
mento da teoria darwiniana da evolução, as diferenças entre homem e animal 
serão consideradas a partir de uma perspectiva evolutiva. Os estudos atuais em 
ciência cognitiva e psicologia experimental, aliadas ao desenvolvimento de técni-
cas de imagem cerebral, reatualizam esta discussão, criando um novo debate 
sobre a existência ou não de redes neurais do cérebro humano que estariam 
implicadas na chamada cognição social complexa chamada “teoria da mente” 
(theory of mind – ToM). Um exemplo desta discussão pode ser visto nos atuais 
estudos sobre cognição social e autismo.  
Palavras-chave: filosofia da Biologia; cognição social; cognição animal; teoria da 
mente; autismo. 

Cerebral localization of the complex social cognition:  autism as a model? 
Abstract: The distinction between man and animals is a recurring theme in 
biology and the philosophy of living beings. This issue includes a great debate 
between those who advocate the uniqueness of human beings and those who put 
the human beings in the continuum of animal nature. The Aristotelian tradition 
distinguished man from animals by his intelligence. Centuries later, Montaigne 
and Descartes defended radically opposing views: the first ascribed to animals an 
                                                       
* REHSEIS-UMR7596 – Recherches Epistémologiques et Historiques sur les 
Sciences Exactes et les Institutions Scientifiques. 55, Rue Greffulhe, 92300, Ile de 
France, França. E-mail: marisalecointre@noos.fr  



 

 286 

intelligence equal to, or even higher than, that of men. The second denied to 
animals all mental activity, with the view of the animal-machine. From the 19th 
century onwards, with the advent of the Darwinian theory of evolution, the 
differences between man and animal are considered from an evolutionary per-
spective. The current studies in experimental psychology and cognitive science, 
allied to the development of techniques for brain imaging, allow a new debate on 
the existence or not of neural networks of the human brain that are involved in 
complex social cognition called “theory of mind” (ToM). An example of this 
discussion can be seen in the current study on social cognition and autism.  
Keywords: philosophy of Biology; social cognition; animal cognition; theory of 
mind (ToM); autism. 

1 INTRODUÇÃO 
O que torna o ser humano tão especial em relação às demais espécies?  Quando analisamos a complexidade das relações sociais dos seres humanos, tendemos a acreditar que o homem destaca-se e diferencia-se das demais espécies por sua capacidade de comuni-car-se com seu congênere, tanto verbalmente quanto através de gestos sutis.  

 
Figura 1. George de La Tour. Le tricheur à l'as de carreau. Paris, Musée du 
Louvre, pintura em óleo sobre tela, 106 x 145 cm. Disponível em 
<ttp://www.galerie.roi-president.com/album-23-louvre+peinture.html> Acesso 
em agosto de 2008. 
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O quadro de George de La Tour (1593-1652), Le tricheur à l’as 
de carreau, é um excelente exemplo para mostrar de que modo os seres humanos interagem na troca de sensações e compreensão mútua de suas intenções, sem o uso da palavra. A cena deste qua-dro deixa claro que o verdadeiro jogo que ocorre entre os prota-gonistas não se faz através das cartas, mas sim através da sutileza da troca de olhares e gestos entre os jogadores. Podemos notar que cada personagem do quadro deixa-se levar pelo exercício de intuir a ação do outro, seja pelo desvio sutil da direção da pupila, da ligeira contração dos músculos faciais, do movimento leve dos lábios, da posição discreta da cabeça ou das mãos. Jogar implica em ler a mente do outro jogador, antecipar sua jogada e organizar uma estratégia na tentativa de induzir o jogo de seu adversário a seu próprio favor, para obter, assim, a vitória. Muitos autores acreditam que o ser humano é a única espécie capaz de ler a mente do outro, ou seja, a única espécie capaz de intuir e prever o comportamento do outro, antecipando as ações de seus congêneres. Tal capacidade, segundo esses autores, permite ao homem modificar seu próprio comportamento na tentativa de melhor adaptar-se à situação ou até mesmo modificar o compor-tamento do outro e, assim, obter o resultado que espera numa determinada situação social (Byrne & Whiten, 1988; de Waal 2001). Ao contrário dos seres humanos, os demais primatas supe-riores teriam apenas a capacidade de ler o comportamento de seu con-gênere, o que lhes permitiria apenas compreender certas regras superficiais de comportamento, suficientes para guiá-los no conta-to social com seu grupo. No entanto, segundo estes autores, os demais primatas superiores, seriam incapazes de ler a mente do outro, de colocar-se em seu lugar e de atribuir um pensamento ao seu congênere diante de uma dada situação, prevendo sua ação (Povi-nelli & Preuss, 1995; Heyes 1998; Povinelli & Giambrone, 2000; Povinelli & Vonk, 2003).  Mas, se o ser humano realmente possui esta especificidade para 
ler a mente do outro, diferenciando-se do comportamento social dos demais primatas, esta especificidade estaria associada a um meca-nismo anatômico e fisiológico, também específico ao cérebro humano, ou ela estaria ligada apenas a uma especialização cogniti-va decorrente da evolução do ser humano? A primeira posição implica na aceitação da existência de estruturas ou redes neuronais 
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específicas para o comportamento social dos seres humanos, que estariam ausentes nos demais primatas. Já a segunda posição acre-dita que entre os homens e os primatas superiores, como o maca-co, possa existir uma similaridade na constituição anatômica das regiões cerebrais e até mesmo uma similaridade nos mecanismos funcionais entre estas duas espécies, e que a diferença estaria re-duzida a uma especificidade cognitiva que teria sido incorporada ao ser humano ao longo da evolução (Rizzolatti & Arbib, 1998; Gallese, Keysers & Rizzolatti, 2004; Arbib 2005; Hauser, 2005). Os estudos atuais em ciência cognitiva e psicologia experimen-tal, aliados ao desenvolvimento de técnicas de imagem cerebral, construíram um novo palco para todas estas discussões relaciona-das às diferenças entre o homem e os demais primatas. Novos instrumentos, novas técnicas, novos paradigmas, novas teorias vem sendo desenvolvidas e utilizadas, permitindo reatualizar o debate sobre a existência, ou não, de estruturas ou redes neurais do cérebro humano, que estariam implicadas na cognição social complexa, defendida por muitos autores como sendo exclusiva da espécie humana. No entanto, se o debate entre as diferenças ra-cionais, cognitivas e sociais entre homem e animal parece atuali-zar-se à luz destas novas ciências e tecnologia, por outro lado, os problemas de ordem epistemológica, relacionados à distinção homem e animal, parecem ser os mesmos de alguns séculos atrás, abordando, entre outras, as questões sobre o reducionismo e os problemas metodológicos e conceituais utilizados para estabelecer a diferença entre o pensamento e sensações dos seres humanos e demais primatas. O interesse deste nosso trabalho é apresentar algumas das po-sições atuais que pretendem estabelecer certos critérios para a especificidade de uma cognição social complexa nos seres huma-nos, apontar algumas destas dificuldades e por em evidência al-guns de seus limites, tomado como modelo as discussões relacio-nadas à cognição social e autismo. 
2 HOMEM VERSUS ANIMAL: CONTINUIDADE E DESCONTINUIDADE 

A distinção entre homem e animal é um tema recorrente não só da biologia como da filosofia do ser vivo, cuja discussão vem 
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atravessando os séculos sem nunca ter chegado a um acordo geral. De Aristóteles (384-322 a.C.), René Descartes (1596-1650) e Mi-chel Eyquem de Montaigne (1533-1592), passando por Charles Robert Darwin (1809-1882) até os nossos dias, com os atuais estudos sobre a Teoria da Mente, duas posições maiores se desta-cam nesta questão: por um lado temos aqueles que defendem a especificidade do ser humano, como uma espécie particular entre os demais seres vivos e, por outro lado temos aqueles que colo-cam o homem no continuum da natureza. Na tradição aristotélica, homem e animal eram considerados como seres sociais por natureza, diferenciando-se apenas pela capacidade humana de raciocinar, ou seja, a inteligência humana (Aristóteles, 1966). Séculos mais tarde, os grandes protagonistas da discussão sobre as diferenças entre a natureza humana e a natu-reza animal serão encarnados por Montaigne e Descartes. Estes dois autores defenderam teses radicalmente contrárias: o primeiro atribuiu aos animais uma inteligência igual, ou se não superior, àquela dos homens; o segundo negou aos animais toda atividade psíquica, sustentando a tese do animal-máquina. Na visão de Montaigne, os animais seriam dotados de todas as estruturas físi-cas necessárias para a comunicação com seu grupo social, o que, segundo ele, seria razão suficiente para atribuir a existência de um pensamento animal. Tal como os homens, os animais de Montaigne podem comu-nicar-se com os indivíduos de sua espécie e compreender suas ações. Segundo ele, a partir da vocalização dos sons, os animais são capazes de coordenar as ações em grupo e chegar a um objeti-vo comum. Além disso, Montaigne ressalta o fato de que muitos animais são capazes de imitar a fala humana, como os papagaios, o que segundo ele, seria uma prova de que os animais possuem um 
discurso interior que lhes serviria na aprendizagem da linguagem. O terceiro argumento de Montaigne a favor do pensamento animal apóia-se no fato de que, segundo alguns exemplos citados pelo autor, os animais possuiriam a capacidade para resolver certos problemas, o que, segundo ele, seria a prova da existência de certo 
traço dialético nas espécies animais. A posição de Montaigne encontra-se apoiada numa visão continuísta, na qual todos os seres vivos seriam organizados por um mesmo princípio. A diferença entre o 
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homem e o animal seria apenas uma questão de grau (Montaigne 
apud Gontier, 1998). Descartes irá rebater a tese de Montaigne sobre o pensamento animal, revertendo os mesmos argumentos de seu adversário. A diferença entre homens e animais no dualismo cartesiano é cons-tatada unicamente pelo uso humano da razão e da palavra, carac-terísticas que podem ser verificadas simplesmente do ponto de vista comportamental. Para Descartes, o fato de os animais possu-írem a mesma capacidade física para produzir sons, mas ao mes-mo tempo serem inaptos a comunicação com os homens, só ten-de a reforçar a tese de que os animais não possuem o aparato intelectual necessário para realizá-lo. Ao mesmo tempo, Descartes afirma que a solução de certos problemas realizados por alguns animais não é conseqüência de um raciocínio lógico, mas sim obra da natureza (Descartes apud Gontier, 1998). Ao contrário de Mon-taigne, Descartes não concebe nenhuma diferença de grau entre o homem e o animal. No dualismo cartesiano, a ruptura entre as duas espécies é total.  Esta breve retrospectiva sobre o debate homem/animal entre Descartes e Montaigne nos permite ter uma idéia da importância do tema logo no início da ciência moderna, colocando em evidên-cia as duas posições contrárias (continuístas e não continuístas). Tal debate foi longamente travado e só tomou um novo rumo com o aparecimento da teoria darwiniana. No século XIX, Darwin iria afirmar que o homem não passava de um macaco com um enorme cérebro, atribuindo assim, apenas uma diferença quantitativa, e não qualitativa, na estrutura cerebral básica entre as duas espécies. A força da teoria de Darwin fez com que esta idéia só viesse a ser questionada em 1990, quando a neu-rociência, munida de novas técnicas de histologia, colocou em evidência diferenças microscópicas na organização cerebral entre as duas espécies (Preuss & Coleman, 2002). Os atuais estudos em microscopia e imagem cerebral vem mostrando que, entre homens e animais, existem muito mais diferenças que semelhanças (Pre-mack, 2007), o que poderia justificar, anatomicamente e funcio-nalmente a diferença entre os homens e demais primatas. Uma grande parte destas diferenças estaria localizada em estruturas envolvidas com a linguagem e com a chamada cognição social complexa. No entanto, as atuais pesquisas em ciências cognitivas 
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afirmam que, apesar das diferenças morfológicas e anatômicas entre a espécie animal e os demais primatas, vários comportamen-tos outrora atribuídos exclusivamente aos seres humanos também podem ser encontrados nos primatas não humanos, diminuindo assim, cada vez mais, a distância que separaria estas duas espécies no plano cognitivo e social. Como podemos observar, as atuais pesquisas sobre o cérebro e comportamento animal, mesmo mu-nidas de grande tecnologia e novos paradigmas comportamentais, ainda permanece na mesma discussão de séculos atrás: quais os limites e diferenças entre homem e animal?  
3 TEORIA DA MENTE: PRIVILÉGIO DO SER HUMANO?  

Na visão clássica da filosofia, o termo Teoria da Mente (Theory 
of Mind, ToM) é freqüentemente utilizado para referir-se à capaci-dade de interpretar a mente do outro. Tal habilidade estaria asso-ciada à capacidade de atribuir estados intencionais ao outro, fun-dados em crenças ou desejos. Segundo esta tradição filosófica, tal capacidade estaria associada à linguagem, único modo que tería-mos de descrever os estados mentais atribuídos ao outro e, por esta razão, a Teoria da Mente estaria restrita à espécie humana (Dennet, 1978). Em 1978, David Premack e Guy Woodruff lançam um desafio a esta visão clássica da teoria da mente dos seres humanos publi-cando o artigo Does the chimpanzee have a theory of mind? (Os chimpan-
zés possuem uma teoria da mente?). Neste artigo os autores definem o conceito de “Teoria da Mente” como sendo a capacidade de atri-buir estados mentais (crenças, desejos, intenções) a nós mesmos e aos outros. Segundo esses autores, a teoria da mente seria um aparato cognitivo que nos permitiria compreender que, diante de uma situação, os outros podem pensar e agir de modo diferente daquilo que pensamos e agimos e, conseqüentemente, nós seria-mos capazes de prever e antecipar o comportamento do outro, regulando nossas próprias ações. A Teoria da Mente, assim apre-sentada, estaria na base das relações sociais, regulando comporta-mentos e adaptando-nos ao grupo (Buitelaar & van der Wees, 1997; Muris, Steerneman, Meesters, Merckelbach, Horselenberg, van den Hogen & Van Dongen, 1999).  
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A grande novidade do trabalho de Premack e Woodruff (1978), consistia em demonstrar que uma teoria da mente não estaria necessariamente fundada na linguagem e, por esta razão, poderia ser explorada nos demais primatas. Neste artigo, os auto-res pretendiam ter demonstrado que os chimpanzés também seri-am capazes de possuir uma Teoria da Mente. Este artigo relata que Sarah, um chimpanzé treinado, teria a capacidade de resolver certos problemas a partir da observação de vídeos. Os pesquisa-dores haviam apresentado a Sarah um vídeo com cenas de um ator resolvendo certo problema (como alcançar bananas) e em seguida o chimpanzé deveria escolher entre varias fotos que lhe eram apresentadas, aquela que parecia a melhor alternativa para resolver o problema. Neste trabalho, Premack e Woodruff afirma-vam que Sarah reconhecia a situação apresentada como um pro-blema, entendia o objetivo do ator e era capaz de conceber as alternativas que seriam compatíveis para solucionar o problema do ator. Este trabalho parecia abrir uma porta para a possibilidade de uma Teoria da Mente nos animais, comparável àquela elaborada para os seres humanos.  O trabalho de Premack e Woodruff foi criticado por vários ou-tros autores, apontando possíveis artefatos metodológicos, que teriam levado a uma falsa interpretação dos resultados (Savage-Rumbaugh, Rumbaugh & Boysen, 1978; Povinelli, Perilloux, Re-aux & Bierschwale, 1998; Call, 2007). Segundo a crítica formulada por Daniel Dennett, a afirmação de que Sarah poderia atribuir um estado mental ao outro (o ator) deveria ser testada a partir de um experimento onde se apresentasse a condição de uma falsa crença do outro, não habitual ao comportamento da própria Sarah (Den-nett, 1978). Ou seja, nessa situação, o comportamento de Sarah seria um comportamento não usual e a previsão feita para o com-portamento do ator só poderia ser alcançada se Sarah pudesse inibir uma resposta que lhe seria natural e realmente atribuir uma falsa crença ao ator. Em outras palavras, o teste para a Teoria da Mente só seria válido se a resposta não pudesse ser derivada do próprio comportamento de Sarah, mas sim pelo fato dela ter-se 
colocado no lugar do outro. Estudos posteriores colocaram-se contrá-rios à idéia de que os chimpanzés poderiam compreender os obje-tivos dos seres humanos (Tomasello, 1996) ou que estes animais 



 

Filosofia e História da Biologia, v. 3, p. 285-304, 2008. 293 

seriam capazes de compreender falsas crenças (Call & Tomasello, 1999).  Em uma recente revisão, Josep Call e Michael Tomasello mos-tram que, passados 30 anos após a publicação do trabalho de Premack e Woodruff, a questão sobre a existência de uma Teoria da Mente nos animais continua a ser o palco de inúmeros debates (Call & Tomasello, 2008). Na visão destes autores, os diferentes paradigmas recentemente utilizados para estudar esta questão com os animais têm mostrado que, ao menos no caso dos chimpanzés, pode-se constatar a existência de uma cognição social comparável àquela encontrada nos seres humanos. Segundo estes autores, os chimpanzés, mesmo sendo incapazes de atribuir uma falsa crença ao outro, são capazes de compreender os objetivos e intenções do outro. Para responder, então, a questão inicial proposta por Pre-mack e Woodruff, de saber se os chimpanzés possuem uma Teo-ria da Mente, Call e Tomasello propõem uma distinção conceitual. Segundo eles, se tomarmos a definição de Teoria da Mente no seu sentido mais amplo, podemos dizer que sim, os animais possuem uma Teoria da Mente, pois segundo eles, os chimpanzés são capa-zes de compreender os objetivos e intenções do outro, como também são capazes de compreender a percepção e o conhecimento do outro. No entanto, se tomarmos uma definição mais estrita do conceito de Teoria da Mente como sendo a compreensão de falsas crenças 
nos moldes dos seres humanos, então, segundo eles, a resposta é negati-va. Apesar das inúmeras criticas, o trabalho de Premack e Woo-druff tem como mérito o fato de ter desencadeado uma nova avalanche de estudos sobre a teoria da mente nos homens e ani-mais permitindo testar novos paradigmas e considerar novas habi-lidades cognitivas vêm sendo analisadas como relevantes para a Teoria da Mente, além da linguagem. Alguns testes atuais, utiliza-dos para detectar problemas com a Teoria da Mente, prometem detectar deficiências mais sutis, como a interpretação de emoções mais complexas (como por exemplo a indignação, a mentira, a sedução) em casos de pacientes autistas que apresentam sintomas mais discretos (Baron-Cohen, Jolliffe, Mortimere & Robertson, 1997; Happé, 1994). Ao lado os inúmeros paradigmas comportamentais, verbais ou não verbais, que vêm sendo multiplicados na tentativa de verificar 
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a existência real de uma teoria da mente nos animais, o estudo da teoria da mente também vem ganhando espaço cada vez maior nos estudos em imagem cerebral e anatomia comparada, apontan-do novos critérios para a distinção entre homens e animais. São inúmeros os trabalhos em imagem cerebral realizados em seres humanos que tem como objetivo estabelecer os substratos neuronais que estariam implicados nos processos de cognição social. Uma atenção especial vem sendo direcionada para as regi-ões cerebrais que estariam implicadas nos processos associados à Teoria da Mente, como a atribuição de falsas crenças e a atribui-ção de objetivos e intenções ao outro (Frith & Frith, 2003; Saxe, 2004). Com o auxílio de técnicas de imagem por ressonância mag-nética (MRI), foram identificadas 3 grandes regiões cerebrais nos seres humanos que poderiam estar implicadas com a Teoria da Mente: o córtex pré-frontal medial, o pólo temporal e junção pari-eto-temporal as amígdalas (Siegal & Vraley, 2002; Frith & Frith, 2006).   Em um recente trabalho, Premack (2007) nos mostra que estas regiões cerebrais relacionadas com a teoria da Mente, detectadas nos seres humanos são as mesmas regiões cerebrais que apresen-tam diferenças anatômicas e morfológicas quando comparadas com o cérebro dos chimpanzés. Graças às avançadas técnicas em microscopia é possível verificar que as diferenças entre o cérebro dos seres humanos e o cérebro dos chimpanzés estão localizadas exatamente nas regiões cerebrais que estão associadas à cognição complexa, como a teoria da mente (TOM) e à linguagem. Em outras palavras, Premack afirma que entre os homens e os chim-panzés existe uma real diferença entre cérebro e mente, que se produz tanto morfologicamente como no campo cognitivo. Na opinião de Premack a disparidade entre a cognição humana e ani-mal é compatível com a disparidade entre o cérebro humano e o cérebro animal e que caberá aos estudos futuros analisar e com-preender as diferenças no nível das funções celulares. Será, então, que podemos pensar que os estudos futuros nos permitirão verifi-car com exatidão a ou as regiões cerebrais responsáveis pela cog-nição social do ser humano, revelando não apenas a estrutura anatômica mas também as diferentes funções implicadas nesta capacidade cognitiva?  
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4 AUTISMO: UM MODELO PARA O ESTUDO DA 
COGNIÇÃO SOCIAL COMPLEXA? 

O autismo é uma desordem que foi clinicamente diagnosticada por volta de 1940 e é atualmente definido como uma doença do desenvolvimento (DMS IV) apresentando alterações em 3 grandes domínios: (a) comunicação verbal e não verbal, (b) interação social e comportamento, (c) interesses e atividades estereotipadas (Ba-ron-Cohen, Leslie & Frith, 1985; Carpenter, Pennington & Ro-gers, 2001; Holroyd & Baron-Cohen, 1993). Cada um destes do-mínios engloba um largo espectro de desordens que vão desde a deficiência específica para a imitação, a percepção e a expressão das emoções do outro, passando pela incapacidade de interagir socialmente, simular situações e compreender jogos simbólicos (Rieffle, Terwogt & Stockkmann, 2000).  Em 1985, Simon Baron-Cohen, Alan M. Leslie e Uta Frith pu-blicaram um trabalho com o titulo “Does the autistic child have a the-
ory of mind?”, no qual afirmavam que crianças autistas apresenta-vam uma deficiência especifica no que diz respeito à cognição social, uma idéia bastante inovadora na época. Segundo esses autores as crianças diagnosticadas como autistas sofreriam de uma cegueira 
mental sendo incapazes de ler a mente do outro ou de atribuir falsas cren-
ças a outras pessoas (Frith, 2000; Rieffe, Terwogt & Stockmann, 2000). Esta capacidade da Teoria da Mente em atribuir estados mentais ao outro dependeria de um mecanismo cognitivo inato, que seria específico para tal disposição, e que seria ativado por volta dos 3 anos de idade (Baron-Cohen, 1995). Segundo esses autores, no caso específico dos pacientes autistas, este dispositivo específico que permite ler a mente do outro, estaria comprometido, o que poderia explicar uma grande parte do déficit no comporta-mento social verificado nestes indivíduos (Baron-Cohen 1995; Frith, 2000). Neste contexto teórico, a Teoria da Mente estaria na base da cognição social, e explicaria as deficiências da cognição social detectadas nos pacientes autistas. Um grande debate vem sendo atualmente travado entre aque-les que, como Simon Baron-Cohen, acreditam que existe um mó-dulo cerebral para a cognição social e aqueles que acreditam que a cognição social é um fenômeno não modular, implicando várias regiões do cérebro, com diferentes funções. No primeiro caso 
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trata-se de demonstrar que a cognição social pode ser delimitada a uma ou varias regiões cerebrais que seriam responsáveis por esta função cerebral (Baron-Cohen, 1995). Tais evidências viriam da observação de que muitas crianças autistas demonstram um déficit na execução de tarefas propostas para a verificação de falsa crença mas que possuem um desempenho normal em tarefas direciona-das a testar outras capacidades intelectuais ou lingüísticas. Esta observação reforçaria a tese de que a Teoria da Mente seria restrita a um módulo cognitivo independente das demais capacidades intelectu-ais (Rowe, Bullock, Polkey & Moris, 2001). No segundo caso, a cognição social envolveria a participação de varias outras funções cognitivas e regiões cerebrais como por exemplo a visão, a memó-ria de trabalho e a linguagem, que são funções cerebrais implicadas na cognição social mas que não são exclusivas deste processo (Carlson & Moses, 2001). Ao mesmo tempo em que Baron-Cohen apóia a tese do módu-lo cognitivo independente para a Teoria da Mente, ele também desenvolve uma teoria da amígdala para o autismo (Baron-Cohen, Ring, Bullmore, Wheelwright, Ashwin & Williams, 2000), na qual ele procura estabelecer a relação entre a deficiência anatômica e funcional da amígdala, encontrada nos pacientes autistas, como um dos fatores implicados na deficiência da cognição social dos pacientes autistas. A teoria da amídala para o autismo foi postulada a partir de dois pontos principais: o primeiro diz respeito ao papel da amígdala como estrutura importante para o funcionamento da cognição social e percepção das emoções e o segundo diz respeito à alteração estrutural e funcional da amígdala encontrada nos paci-entes autistas. A amídala é descrita em vários estudos como uma estrutura importante para o comportamento social, estando envolvida no reconhecimento das intenções, emoções e na identificação dos rostos das pessoas. Muitos destes estudos foram realizados em primatas não humanos (Brothers, Ring & Kling, 1990; Emery, Capitanio, Mason, Machado, Mendoza & Amaral, 2001) e em pacientes humanos com lesões seletivas da amígdala (Adolphs, Tranel, Hamann, Young, Calder, Phelps, Anderson, Lee & Dama-sio, 1999; Adolphs, Baron-Cohen & Tranel, 2002). Estudos reali-zados com o auxilio de técnicas em imagem por ressonância mag-nética funcional (MRIf) em seres humanos também sugerem um 
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ativação da amígdala durante a execução de testes relacionados à Teoria da mente (Kawashima, Sugiura, Kato, Nakamura, Hatano, Ito, Fukuda, Kojima & Nakamura, 1999; Bass, Aleman & Kahn, 2004). Ao mesmo tempo, vários trabalhos demonstram que no caso do autismo, juntamente com o déficit na cognição social, em especial na Teoria da Mente, estes pacientes possuem uma altera-ção funcional e anatômica da amídala.  A partir deste conjunto de dados, postulou-se que a amígdala estaria fortemente implicada na deficiência da Teoria da Mente nos pacientes autistas. Através de técnicas em imagem funcional, realizadas em crianças, Baron-Cohen e colaboradores procuraram demonstrar tal hipótese (Baron-Cohen, Ring, Wheelwright, Bull-more, Brammer, Simons & Williams, 1999). No estudo que esses autores realizaram, o sujeito era solicitado a interpretar um estado mental ou emocional, apenas pela observação do movimento dos olhos do outro, ao mesmo tempo em que se fazia o monitoramen-to através da RMI (imagem por ressonância magnética). Os resul-tados deste trabalho demonstraram que existia uma forte ativação da amídala durante a execução desta tarefa. Segundo a conclusão de Baron-Cohen e colaboradores, reforçada por outros autores, a má formação desta estrutura nos pacientes autistas poderia estar ligada a um déficit na Teoria da Mente. A teoria da amígdala no autismo apresenta-se assim, como uma teoria capaz de associar uma estrutura, a amígdala, a um comportamento, no caso uma deficiência na Teoria da Mente em pacientes autistas. No entanto, esta relação entre uma estrutura anatômica e comportamento autista ainda é bastante discutida na literatura.  Em primeiro lugar, a própria Teoria da Mente é questionada por vários autores na medida em que é difícil decidir se ela pode limitar-se a uma simples dificuldade de interpretação de uma his-tória, como no caso da atribuição de falsa crença, ou se a teoria da mente seria na verdade uma função cognitiva mais complexa, envolvendo diferentes processos cognitivos. Sabe-se que muitos pacientes autistas conseguem realizar com sucesso alguns dos testes utilizados para verificar a Teoria da Mente, o que põe em questão a corrente que acredita que o déficit na Teoria da Mente estaria na base dos problemas de cognição social encontrados nos pacientes autistas. Alguns autores criticam o fato de que, o teste de atribuição de falsa crença, freqüentemente utilizado para verifi-
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car a integridade da Teoria da Mente, não é suficiente para com-provar a existência ou não de uma teoria da mente. De acordo com Paul Bloom e Tim German, é possível que alguns indivíduos, como os pacientes autistas, venham a apresentar uma baixa per-formance para o teste da falsa crença (Bloom & German, 2000). No entanto, tais indivíduos demonstram um bom desempenho para outras tarefas associadas à teoria da mente.   Em segundo lugar, a Teoria da Mente utilizada como paradig-ma para explicar as deficiências sociais encontradas no autismo e sua relação com a amígdala, defendida por Baron-Cohen, contém várias limitações. Até o presente, a grande maioria dos trabalhos que sugerem uma ativação da amígdala durante os testes utilizados para a verificação da Teoria da Mente foram realizados por Baron-Cohen, sem reprodução por outros autores, o que põe em dúvida a afirmação de Baron-Cohen sobre o papel crucial da amígdala na deficiência social encontrada no autismo. Em resumo, os traba-lhos atuais ainda não encontraram uma forte evidência na relação entre a estrutura da amígdala e as alterações comportamentais da cognição social e do reconhecimento das emoções presentes nos pacientes autistas. Em um recente trabalho, Isabel Dziobek e co-laboradores sugerem que a teoria da amígdala para o autismo me-rece ser reavaliada. Segundo estes autores, outras regiões cerebrais, como o córtex orbito pré-frontal, região temporo-polar, cérebro e cingulado anterior parecem estar implicadas na sintomatologia do autismo (Diziobek, Fleck, Rogers, Wolf & Convit, 2006).  Todas estas questões nos permitem verificar que, a adoção do autismo, e em particular, a teoria da amígdala do autismo, como mo-delo para o estudo da cognição social complexa, merece uma pro-funda revisão teórica e prática. Tal revisão implica desde a escolha do paradigma experimental utilizado para verificar a deficiência da Teoria da Mente, passando pela definição de experiencia subjetiva e 
experiencia objetiva, até a análise mais profunda das demais estrutu-ras cerebrais e funções cognitivas implicadas direta ou indireta-mente na Teoria da Mente. 
5 CONCLUSÃO  

Se adotarmos a perspectiva evolutiva, podemos dizer que evo-lução da espécie humana permitiu ao homem não apenas conquis-
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tar sua linguagem mas também elaborar e multiplicar as diferentes formas de interagir socialmente. Ao longo da evolução humana, a expressão do olhar, dos gestos corporais, e sobretudo das expres-sões faciais e de suas emoções, parecem ter ganhado novas dimen-sões, transformando-se em signos inteiramente interpretados entre indivíduos de um mesmo grupo que contribuíram de forma defi-nitiva para a essência das relações sociais da espécie humana. Mas como certificar-se da ausência ou presença de uma Teoria da Mente, seja no homem ou nos animais? A pesquisa sobre uma possível existência de uma Teoria da Mente nos animais tem sido uma fonte importante para o conhe-cimento do comportamento não-verbal entre os indivíduos. A comparação das diferenças e semelhanças da comunicação não verbal entre animais e humanos poderá vir a nos fornecer instru-mentos para a compreensão de algumas etapas da evolução do seu humano permitindo uma melhor avaliação sobre as características ditas exclusivas da cognição social humana. No entanto, a discussão sobre uma possível Teoria da Mente nos animais parece estar longe de ser resolvida. As marcas de distinção entre homens e animais sempre foram alvo de inúmeras revisões, e as novas teorias e tecnologias em ciência cognitiva e psicologia experimental não parecem ter posto fim a estas revi-sões. Por ora, este debate ainda permanece aberto e o interesse pelos substratos neurais para uma Teoria da Mente, seja ela exclu-siva ao homem ou partilhada com os animais, é um dos pontos cruciais para a compreensão da cognição social e das relações humanas.  A teoria da amídala no autismo apresenta-se como uma possi-bilidade de localizar uma estrutura principal como base da cogni-ção social. No entanto, vimos que não existe um consenso geral para a aceitação de uma cognição social exclusiva da espécie hu-mana, circunscrita a uma determinada estrutura ou rede neural. Do mesmo modo, ainda não existe um consenso geral que permi-ta decidir se a Teoria da Mente seria uma função cognitiva em si mesma ou se ela dependeria de um processo cognitivo complexo, mais geral. Entretanto, mesmo se a relação entre a Teoria da Men-te e as demais funções executivas ainda resta a ser completamente demonstrada, acreditamos que esta via pareça ser a mais promis-sora para a resolução de tal impasse. A teoria da mente é uma 
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teoria complexa. Ler a mente do outro implica conhecer, em primeiro lugar a si mesmo para, somente em seguida, poder diferenciar-se do outro, imaginando e prevendo seu comportamento. Parece pouco provável que uma capacidade tão elaborada como a Teoria da Mente possa constituir-se de um módulo autônomo, sem re-curso a outras funções cognitivas como, por exemplo, a memória ou a certas funções executivas.  Diferentes paradigmas utilizados para testar a avaliação da compreensão da ação e intenção do outro têm sido constantemen-te modificados e criticados (Premack, 2007; Frith & Frith, 2007). O estudo experimental sobre a Teoria da Mente em humanos e não humanos é um campo ainda bastante complexo. A literatura tem mostrado que, a discussão sobre a atribuição de uma Teoria da Mente aos seres humanos e aos demais primatas superiores, varia segundo os critérios metodológicos e conceituais utilizados para validar esta teoria. Ao que tudo indica, a questão inicial de Premack e Woodruff em saber se os chimpanzés possuem uma Teoria da Mente, e as questões atuais de saber quais os substratos neurais implicados na 
capacidade de ler a mente do outro, ainda restam sem resposta.  

Fale e eu te batizo, dizia Cardinal Polignac a um macaco do jar-dim do rei no século XVIII. Se este encontro ocorresse em nossos dias, talvez Cardinal Polignac iria dirigir-se ao macaco com um outro desafio: Adivinhe o que eu sinto e eu te batizo. 
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