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Resumo: O presente artigo tem por objetivo fazer uma análise do estado da 
arte acerca da descoberta dos neurônios espelho no cérebro de macacos Rhesus 
na década de 1990, anunciada pelo grupo de neurocientistas liderado pelo ita-
liano Giacomo Rizzolatti. Essa classe de neurônios vem sendo considerada 
como a expressão celular para o mecanismo que unifica a percepção e a ação, 
transformando, assim, dados sensoriais (visão e audição) oriundos de agentes 
externos em representações motoras ordenadas no cérebro do receptor. Nu-
merosas pesquisas vêm enfatizando a existência do sistema de neurônios es-
pelho humano, associando assim a possibilidade desse substrato neural estar 
envolvido na codificação de algumas funções mentais, como o reconheci-
mento de ações motoras (sistema de correspondência), imitação (cópia e re-
petição), empatia (teoria da mente), processos da linguagem e até mesmo o 
autismo. Essa descoberta vem incentivando a realização e publicação de novas 
pesquisas multidisciplinares, as quais poderão produzir novos conhecimentos 
sobre o papel dos neurônios espelho no ser humano. Examinaremos neste 
trabalho alguns dos pontos conceituais que consideramos cruciais nesses es-
tudos com o objetivo de explicitar uma problemática secular no que se refere 
a explicações de características cognitivas por meio da referência a estruturas 
cerebrais. Será apontado que a construção de uma ponte entre essas duas pers-
pectivas deve ser elaborada com base em um vocabulário cauteloso que não 
subtraia uma visão em prol de outra. 
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Mirror neurons: reflexes of a reflection 

Abstract: This article discusses the state of art on the discovery of mirror 
neurons in the brain of Rhesus macaques in the 1990s, announced by the group 
of neuroscientists led by Italian Giacomo Rizzolatti. This class of neurons is 
the cellular expression for the mechanism that unifies perception and action, 
transforming sensorial data (vision and hearing) from external agents into or-
dered motor representations in the observer´s brain. Numerous researches 
emphasize the existence of the human mirror neuron system, thus associating 
the possibility of this neural substrate to be involved in the coding of some 
mental functions, such as the recognition of motor actions (color response 
system), imitation (copy and repetition), empathy (theory of mind), processes 
of language and even autism. This relevant discovery has been encouraging 
the creation and publication of new multidisciplinary researches, which may 
produce new knowledge on the role of human mirror neurons. We will exam-
ine in this work some conceptual points that we consider crucial in these stud-
ies with the objective of explaining a secular problem regarding explanations 
of cognitive characteristics through reference to brain structures. It will be 
pointed out that the construction of a bridge between these two perspectives 
must be elaborated on the basis of a cautious vocabulary that does not subtract 
one vision for another. 
Keywords: neurosciences; mirror neurons; mirror neurons system; motor 
cognition 

1 INTRODUÇÃO 

A descoberta dos neurônios espelho ocorreu supostamente por 
acidente, no laboratório do Institute of Human Physiology of Parma no 
verão de 1991 (Blakeslee, 2006), dirigido pelo neurofisiologista italiano 
Giacomo Rizzolatti. A equipe de Rizzolatti havia implantado alguns 
elétrodos no córtex de dois macacos, Macaca nemestrina, o que permitia 
aos pesquisadores gravar individualmente a atividade elétrica de 
neurônios responsáveis pelo planejamento e realização de ações 
motoras. Assim que o macaco pegava e movia algum objeto, um 
conjunto de células neurais era ativado simultaneamente, fazendo com 
que um alarme sonoro alertasse os pesquisadores de que aquele nicho 
de neurônios estava disparando potenciais de ação. No entanto, 
quando um estudante entrou no laboratório segurando um sorvete, o 



 

Filosofia e História da Biologia, v. 13, n. 2, p. 147-168, 2018. 149 

macaco ao olhar o movimento de levar o sorvete à boca fez com que 
o alarme soasse. No ano seguinte o experimento foi reportado por 
Giuseppe Di Pellegrino et al. (1992). 

Este acontecimento inesperado fez com que o grupo de 
neurocientistas descobrisse uma classe de neurônios que foi nomeada 
de “neurônios espelho” na publicação seminal de Vittorio Galesse et 
al. (1996) e referendada pelo subsequente artigo de Rizzolatti et al. 
(1996). Os efeitos da descoberta dos neurônios espelho e o seu papel 
na execução e representação motora de uma ação realizada ou 
observada refletiu com maior intensidade quando experimentos 
neurofisiológicos revelaram, inicialmente de modo indireto, a 
existência de um sistema neural no córtex humano, similar ao sistema 
dos neurônios espelho encontrado no cérebro do macaco. 

A primeira evidência conhecida da existência de neurônios espelho 
remonta aos anos 1950, com o trabalho de Gastaut & Bert (1954), 
incitando a realização de outras pesquisas que contaram com melhor 
aporte tecnológico. A volumosa quantidade de experimentos que 
corroboram a existência do sistema de neurônios espelho humano vem 
estimulando algumas teorizações a respeito do papel desta classe de 
neurônios no processamento de certas funções mentais como a 
compreensão da ação (correspondência entre ação e intenção, Gallese 
& Goldman, 1998; Iacoboni et al., 2005), aprendizagem por imitação 
(cópia e repetição, Rizzolatti & Craighero, 2004), empatia (teoria da 
mente, Gallese, 2001), processos da linguagem (Rizzolatti & Arbib, 
1998), além da possibilidade da alteração desses neurônios estarem 
envolvidos com o Transtorno do Espectro Autista (Ramachandran & 
Oberman, 2006). 

Nas palavras do laureado neurocientista Vilayanur. S 
Ramachandran, “A descoberta dos neurônios espelho fará para a 
psicologia o que o DNA fez pela biologia” (Ramachandran, 2000, p. 
1). A promessa de que esse singular conjunto de neurônios possa 
contribuir de modo revolucionário tanto para o campo das 
neurociências, quanto para outras disciplinas emergentes, vem se 
consolidando progressivamente através do avanço da ciência e 
tecnologia. A aposta é que essa classe de neurônios possa resolver um 
problema secular no que se refere a explicações de características 
cognitivas por meio da referência a estruturas cerebrais, traduzindo 
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parte do vocabulário da Psicologia relativo a essas características numa 
perspectiva morfofuncional. Neste artigo, apresentaremos alguns 
problemas que, infelizmente, podem tornar esse objetivo um tanto 
quanto distante ainda. 

2 A UNIFICAÇÃO DOS ESTUDOS EM NEUROANA-
TOMIA E NEUROFISIOLOGIA COM O VOCA-
BULÁRIO PSICOLÓGICO: UM DESEJO AINDA NO 
HORIZONTE? 

Na formação de uma agenda de pesquisa específica para as Neuro-
ciências no século XX, a partir da unidade teórica adquirida com o de-
senvolvimento da teoria neuronal (conceito de neurônio) e, posterior 
ao desenvolvimento do programa disciplinar da Neurociência, se tor-
nou imperativo que as diversas linhas de pesquisas dessas novas disci-
plinas científicas se aproximassem de conceitos fundamentais que lhe 
dão sustentação teórica. A posterior mobilização para o problema da 
sinalização celular na primeira metade do século XX é consequência 
direta de quão fecundo se tornou o programa de pesquisa neuronal 
(Ferreira & Nogueira, 2015).  

Pesquisas sobre o conceito de neurônio em bases anatômicas, fisi-
ológicas, embriológicas e outras, engrossaram o entorno dos estudos 
sobre o sistema nervoso por meio das ciências biomédicas sem grandes 
problemas, configurando assim, o passo seguinte para o avanço da 
Neurociência cognitiva (desdobramento histórico das Ciências cogni-
tivas). Muitos dos conceitos explorados pelos neurocientistas cogniti-
vos se referem a atributos psicológicos (emoção, pensamento, dor, per-
cepção, entre outros). Nesse momento estabelecemos uma distinção 
entre duas modalidades de conceitos nos quais a Neurociência opera: 
(1) conceitos com referente claro (pertencem a essa categoria todos os 
conceitos internos às disciplinas biológicas e biomédicas). Os conceitos 
de neurônio e comunicação celular são exemplos de conceitos com re-
ferente claro, no primeiro o referente primário é estrutural (célula do 
sistema nervoso) e no segundo o referente é funcional (conjunto de 
operações que caracterizam a troca de informações entre as células do 
tecido nervoso) e; (2) conceitos sem referente (conceitos intencionais) 
claro nas suas primeiras formulações históricas (pertencem a essa cate-
goria parte dos conceitos explorados pelas Ciências Cognitivas). O 
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conceito de emoção é um exemplo de um conceito sem referente claro, 
ao menos nas primeiras formulações modernas (fiquemos no século 
XIX). Referente claro aqui se refere a partes ou relações do organismo 
e não a propriedades do organismo como um todo (Ferreira & No-
gueira, 2017).  

Qual a relevância para a história da Neurociência, quiçá para a Neu-
rociência experimental, essa distinção entre conceitos? A primeira ca-
tegoria de conceitos (com referente claro) não configura grandes pro-
blemas no seu desenvolvimento histórico, uma vez que se formaram 
internamente às respectivas ciências. O conceito moderno de célula 
nervosa carrega em sua gênese a referência à menor unidade morfo-
funcional do tecido orgânico, mesmo que nos últimos cem anos te-
nham se modificado os elementos constituintes do conceito de neurô-
nio. Sendo assim, não ocorre qualquer problema de ordem mereológica 
(relação da parte com o todo do organismo). Os conceitos do segundo 
tipo (intencionais) se referem a atributos psicológicos que na sua gê-
nese, não denotam características ou relações de partes do organismo, 
mas sim do organismo como um todo.  

Ocorre que a Neurociência Cognitiva no século XX, em 
decorrência do desenvolvimento do programa de pesquisa neuronal e 
principalmente no intuito de estabelecer protocolos de pesquisas 
experimentais rígidos, operou de forma a reificar (substancializar) tais 
conceitos. Esse processo de substancialização desses conceitos em si, 
não se configura como um problema, uma vez que os resultados 
experimentais os corroboram com mais frequência. O que 
defenderemos ser relevante para as pesquisas históricas sobre a 
formação de conceitos em Neurociência é indicar o processo de 
formação dessas duas categorias de conceitos e como se buscou 
uniformizar ambos em torno do conceito de neurônio (gênese do 
programa neuronal). Um problema que as pesquisas em Neurociência 
Cognitiva deverão enfrentar futuramente se refere ao uso desses 
conceitos intencionais de forma reificada (com referente claro) na 
criação de protocolos experimentais, sem, no entanto, refazer o 
caminho conceitual da reificação (parte referenciada) ao modo anterior 
(atributo do organismo). Isso pode levar a problemas de mereologia, 
em que se atribui com frequência características chamadas psicológicas 
a partes do organismo (do sistema nervoso ou mesmo do cérebro). No 
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presente trabalho examinamos a possibilidade dos neurônios espelho 
serem o elo de ligação entre explicações de propriedades do sistema 
nervoso e aspectos cognitivos, tal como a linguagem. Essa 
possibilidade se reforça com estudos comparativos ao sistema nervoso 
de primatas não humanos, devido ao alto grau de homologia genética 
com os seres humanos, além de similaridades fisiológicas e bioquímicas 
que possibilitam associar a função basal dos neurônios espelho 
encontrado no cérebro do macaco com a premissa de uma exaptação 
(Gould & Vrba, 1982) dessas células neurais em funções cognitivas 
superiores nos humanos. 

3 MORFOLOGIA CEREBRAL: CÓRTEX PRÉ-MOTOR EM 
PRIMATAS 

Na literatura científica é possível resgatar a publicação de John F. 
Fulton (1935), a qual postulou a tese de que existe uma área pré-motora 
com funções especializadas no córtex frontal liso em primatas não hu-
manos. O neurofisiologista americano convencionou didaticamente 
três regiões funcionalmente discretas em área motora, área pré-motriz 
e áreas de associação frontal. Apesar dos esforços empenhados em de-
finir com precisão a anatomia funcional dos lobos frontais e parietais, 
é possível encontrar em trabalhos científicos as mesmas regiões citadas 
com outras nomenclaturas, segundo o sistema de identificação empre-
gado pelos autores, os quais podem se basear na superfície morfológica 
(pré-central, pós-arqueado ou córtex mesial), em definições fisiológicas 
(motor primário, motor suplementário ou córtex pré-motor), ou em 
bases citoarquitetônicas, originalmente definidas e numeradas (área 4 e 
6) pelo anatomista alemão Brodmann (1909). Esta última é uma das 
mais usadas no processo de identificação de áreas do córtex cerebral 
de macacos, humanos e outras espécies. 

A partir do trabalho de Moll & Kuypers (1997), o interesse pelas 
funções especializadas do córtex pré-motor sobre o comportamento 
de animais e humanos impulsionou novos estudos na área. Em suma, 
dentre as pesquisas compiladas na publicação de Wise (1985) sobre o 
papel do córtex pré-motor em primatas, se encontram quatro possibi-
lidades: a de um centro de controle postural, a de ordenador de sequên-
cias de movimentos, a modulação do reflexo e a supressão de movi-
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mentos simples. Vale destacar que a hipótese sobre a codificação e re-
presentação de movimentos motores em esquemas neurais é uma das 
ideias mais antigas sobre a função do córtex pré-motor, oriundas das 
pesquisas de Jacobsen (1932) e do supracitado trabalho de Fulton 
(1935).  

4 PRIMEIRA DESCOBERTA: CÉLULAS QUE ESPELHAM 

Estudos histológicos sobre o córtex frontal liso em primatas não 
humanos vêm revelando um intricado mosaico de redes neurais que 
correspondem a diferentes modalidades motoras. Segundo a termino-
logia de Brodmann (1909), a área F5 localizada no córtex pré-motor de 
macacos, desempenha um papel essencial na realização de ações mo-
toras. Os primeiros trabalhos sobre a funcionalidade desta área com-
provaram uma relação direta com a articulação das mãos e da boca 
(Kurata & Tanki, 1986; Rizzolatti et al., 1988 Gentilucci et al., 1998; 
Hepp-Reymond et al., 1994). Alguns anos depois a pesquisa de Galesse 
et al. (1996) sobre a atividade elétrica de 532 neurônios na parte frontal 
da área inferior 6 (área F5), possibilitou classificar estes neurônios se-
gundo sua propriedade motora. Ademais, os autores concluíram que 
92% dos neurônios disparavam quando o macaco realizava um movi-
mento e quando o animal observava ações especificas realizadas pelo 
pesquisador. 

Para Rizzolatti & Luppino (2001) existem duas classes de neurônios 
viso-motores na área F5, a primeira denominada neurônios canônicos, 
os quais disparam somente com a realização de uma ação motora e 
com a visualização de um objeto estático envolvido na ação, e a se-
gunda classe, nomeada de neurônios espelho, dispara durante a obser-
vação de uma ação realizada por um outro indivíduo. Praticamente to-
dos os neurônios espelho apresentam uma consonância entre ações 
observadas e esquemas motores codificados. Além do mais, os autores 
concluíram que um terço dos neurônios espelho na área F5 são estri-
tamente congruentes, ou seja, disparam quando o macaco executa uma 
ação específica, como agarrar um objeto com o polegar ou com dedo 
indicador, e também quando o animal observa o mesmo movimento 
realizado por um agente externo. Outros dois terços dos neurônios 
classificados como amplamente congruentes são ativados por uma 
gama maior de movimentos que não demandam a observação de ges- 
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tos similares, isto é, não é necessária uma codificação neural prévia por 
meio da ação do observador. 

As descobertas sobre as propriedades dos neurônios espelho con-
tinuaram, e a partir do trabalho de Kohler et al. (2002) foi possível co-
nhecer a relação entre estímulo auditivo e ativação dos neurônios es-
pelho, a qual já havia sido previamente considerada em pesquisas an-
teriores como neurônios multimodais (Rizzolatti et al., 1981; Gentilucci 
et al., 1998; Graziano, Yap & Gross, 1994; Graziano, Reiss & Gross, 
1999). Em suma, a diferença entre os neurônios espelho multimodais 
e audiovisuais é que estes são acionados pelo simples som de uma ação 
específica produzida por atos motores.  

A próxima descoberta publicada por Ferrari et al. (2003) possibilitou 
distinguir duas novas classes de neurônios espelho relacionados à boca, 
as quais são distinguidas segundo sua função ingestiva e comunicativa. 
Os neurônios espelho ingestivos disparam frente a observações de 
ações bucais como morder, chupar ou quebrar alimentos em pedaços. 
Os neurônios espelho relacionados à comunicação são acionados du-
rante a observação dos movimentos dos lábios. Vale lembrar que existe 
evidências de que alguns gestos comunicativos surgiram de ações in-
gestivas ao longo da evolução (Van Hooff, 1967; MacNeilage, 1998), 
as quais Rizzolatti & Craighero interpretaram como “um processo de 
corticalização de funções comunicativas ainda não separadas de sua 
base original de ingestão” (Rizzolatti & Craighero, 2004, p. 171). 

Após esta breve exposição sobre a descoberta dos neurônios 
espelho na área F5 no córtex pré-motor de macacos, vale sumarizar 
duas outras regiões corticais onde foram encontradas esta classe de 
neurônios. A primeira área, conhecida como sulco temporal superior 
(STS) (Perrett et al., 1989; Perrett et al., 1990; Jellema et al., 2000; Jellema 
et al., 2002), é responsável pelo processamento de movimentos 
coerentes ao ato de caminhar, virar a cabeça, dobrar o tronco e mover 
os braços. Ademais, uma pequena porção dos neurônios do sulco 
temporal superior (STS) dispara durante a observação de ações 
manuais objetivas (Perrett et al., 1989; Perrett et al., 1990). Duas outras 
pesquisas (Fogassi, 1998; Gallese, Ferrari & Umiltà, 2002) descrevem 
a descoberta de células espelho na região localizada na parte frontal do 
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lóbulo parietal inferior correspondente à área 7b ou PF, segundo o 
mapa citoarquitetônico de Von Economo (1929).  

Levando em conta a respectiva descrição didática sobre a 
localização de algumas áreas e subáreas, bem como a classificação de 
alguns circuitos neurais segundo suas dinâmicas, vale apontar de modo 
sucinto as funções dos neurônios espelho encontrados no cérebro de 
macacos. Basicamente duas hipóteses foram propostas inicialmente; a 
primeira elaborada por Jeannerod (1994), sobre ações motoras que são 
representadas e codificadas neuralmente, seguida pela hipótese de 
Rizzolatti, Fogassi & Gallese (2001) que assimilou os neurônios 
espelho ao processo de reconhecimento de ações motoras, ou seja, um 
sistema de correspondência entre a realização de uma ação e sua 
intenção. Ademais, ambas conjecturas parecem suportar a ideia de que 
esta classe de neurônios mediem certas capacidades imitativas como 
mostra a pesquisa de Ferrari et al. (2006).  

Através dos trabalhos mencionados é possível deslumbrar um 
pouco a complexidade da organização e funcionamento das redes 
neurais dos neurônios espelho na observação, codificação e execução 
de distintas habilidades motoras. Nesse sentido, a importância de se 
realizar novas pesquisas sobre o córtex pré-motor em primatas não 
humanos parece evidente devido à singularidade dessa região, além de 
sua semelhança com o córtex pré-motor humano. Por fim, 
experimentos realizados com animais em laboratórios permitem aos 
pesquisadores acesso direto ao córtex, através de técnicas 
convencionais as quais devem respeitar valores éticos que assegurem o 
não sofrimento dos animais. Afinal, a possibilidade de instrumentalizar 
diretamente no tecido orgânico do animal coincide com pesquisas 
realizadas no encéfalo humano, já que as mesmas só são permitidas 
através de técnicas não invasivas. 

5 NEURÔNIOS ESPELHO HUMANO: UMA DESCOBER-
TA COM MÚLTIPLOS REFLEXOS 

É possível encontrar na literatura científica uma pletora de traba-
lhos que confluem na busca de evidenciar a existência de neurônios 
espelho no encéfalo humano. Através do avanço nas pesquisas e do 
advento da neuroimagem na década de 1990, aliada a abordagens mul-
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tidisciplinares, a possibilidade de conhecer e revelar os segredos estru-
turais e funcionais do encéfalo vem crescendo continuamente. Apesar 
das técnicas invasivas permitirem o experimento direto na região cor-
tical no cérebro de animais, novas tecnologias não invasivas vêm pos-
sibilitando a realização de pesquisas que asseguram detalhes cada vez 
mais precisos sobre a estrutura e funcionamento desse órgão tão com-
plexo. Vale ressaltar que os numerosos trabalhos acerca da existência 
de neurônios espelho humano não configuram uma asserção sólida so-
bre a existência dos mesmos, devido à complexidade do encéfalo e de 
seus processamentos. Como referência, indicamos a obra crítica de 
Gregory Hickok, O mito dos neurônios espelho: a verdadeira neurociência da 
comunicação e da cognição (2014).  Desse modo, é de suma importância a 
realização de novas pesquisas que possam preencher algumas lacunas 
a respeito da estrutura e funcionamento do sistema de neurônios espe-
lho humano e que permitam uma aproximação maior do conheci-
mento das estruturas neurais subjacentes com características cognitivas 
que implicam em conceitos expressos no comportamento do orga-
nismo, e não em partes do mesmo.  

Dentre uma miríade de trabalhos publicados a respeito de células 
especializadas com características de neurônio espelho no córtex hu-
mano, vale citar as mais recorrentes. Principiando com os trabalhos de 
Gastaut & Bert (1954) e de Cohen-Séat et al. (1954), notamos que esses 
pesquisadores observaram, usando o método da eletroencefalografia 
(EEG), a dessincronização do ritmo mu2 em voluntários normais e em 
outros com distúrbio neurótico durante uma projeção cinematográfica. 
Ambas as pesquisas revelaram que o ritmo mu oscilava durante a exe-
cução de movimentos ativos dos participantes, assim como durante a 
observação das projeções sobre ações encenadas por outros indiví-
duos. Quatro décadas depois, os resultados foram confirmados (Co-
chin et al., 1998; Cochin et al., 1999; Altschuler et al., 1998; Altschuler et 
al., 2000). Outra técnica que ajudou a determinar com maior precisão 
a área envolvida na dessincronização durante a observação de ações 
extrapessoais foi a magnetoencefalografia (MEG) (Salmelin & Hari, 
1994; Hari & Salmelin, 1997; Hari et al. 1998).  

                                                      
2 O ritmo mu reflete a frequência do EEG que ocorre dentro da faixa padrão “alfa”, 

isto é, 8-13 Hz por segundo em adultos; 6-9 Hz em crianças, e que varia em amplitude 
como uma função da ação do sujeito. 
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O surgimento de evidências mais diretas sobre a existência de neu-
rônios espelho humano adveio da pesquisa do neurofisiologista Luci-
ano Fadiga e seus colaboradores (1995) que revelou, através de uma 
técnica não invasiva, chamada estimulação magnética transcraniana 
(EMT), os potenciais evocados motores (PEMs), através da estimula-
ção elétrica do córtex motor, da qual foi possível concluir que a obser-
vação de ações transitivas e intransitivas determinou o aumento dos 
(PEMs) registrados em relação às condições de controle. Em 2002 e 
no ano seguinte o trabalho de Maeda, Kleiner-Fisman & Pascual-Le-
one (2002) seguido de Patuzzo, Fiaschi & Manganotti (2003) reforça-
ram os resultados encontrados por Fadiga et al. (1995).  

Somando-se às evidências anteriores, vale mencionar a pesquisa de 
Strafella & Paus (2000) que, ao empregarem a técnica de estimulação 
magnética transcraniana com pulso emparelhado, constataram que a 
duração da inibição intracortical ocorrida durante a observação da ação 
correspondia aproximadamente à duração ocorrida no decurso da exe-
cução da ação.  

Além desses, outros dois experimentos contribuem com dados em-
píricos sobre a existência de células que espelham. O trabalho de Bal-
dissera et al. (2001) sobre a ação de observar gestos manuais exibidos 
em uma tv e a excitabilidade da medula espinhal medida através do 
reflexo H nos músculos extensores e flexores da mão do observador, 
revelou que o tamanho do reflexo H registrado nos músculos flexores 
aumentou durante a observação da imagem da mão se abrindo, ao con-
trário da observação da mão se fechando. Ademais, os autores conclu-
íram que o comportamento espinhal de espelho invertido pode ser 
compreendido como um mecanismo de controle sobre a ação obser-
vada, interrompendo, assim, a execução de movimentos inadequados. 
Outro estudo sobre a excitabilidade cortical motora publicada por 
Gangitano, Mottaghy & Pascual-Leone (2001), utilizando estimulação 
magnética transcraniana (EMT) combinada com a técnica do (PEMs), 
revelou que o período de tempo de facilitação cortical durante a obser-
vação de uma ação correspondia ao tempo de facilitação cortical du-
rante a execução do movimento. Com a utilização da ressonância mag-
nética funcional (fMRI) na pesquisa de Gazzola & Keysers (2008), foi 
possível elucidar de que maneira o movimento e a observação de gestos 
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manuais processados no encéfalo humano, compartilham alguns vo-
xels3 contendo milhares de neurônios responsáveis pela execução e ob-
servação de gestos motores. Além disso, os autores reconhecem que 
além das áreas tradicionais onde foram encontrados os neurônios es-
pelho, outras áreas como o córtex pré-motor dorsal, a área motora su-
plementar e cingulada, a parte superior do lobo parietal, os córtices 
somatossensorial e o cerebelo contêm voxels que codificam processos 
multimodais tanto executivos como observacionais. Empregando a 
mesma técnica de ressonância magnética funcional (fMRI), Mukamel 
et al. (2010) gravaram a atividade extracelular de 1177 células nervosas 
no córtex medial frontal e temporal durante a execução ou observação 
de gestos manuais, além de expressões emocionais representadas na 
face. Por fim, a equipe de Mukamel declarou que existe uma clara si-
milaridade entre os neurônios espelho encontrados no cérebro de ma-
cacos e no encéfalo humano, além de ressaltar a presença dessa classe 
de neurônios em outras áreas corticais.  

Ao conhecer e analisar as pesquisas supracitadas é possível perceber 
a dedicação de consideráveis neurocientistas em descobrir, entender e 
esclarecer as múltiplas características e funcionalidades de sistemas 
neurais compostos por neurônios espelho. A complementariedade en-
tre as pesquisas realizadas com macacos e com humanos conflui na 
integração de dados que podem ampliar a compreensão sobre proces-
sos homólogos. Nesse sentido, vale lembrar que algumas áreas corticais 
no cérebro do macaco e do humano se distribuem de modo similar. 
Assim sendo, estudos comparativos (Galaburda & Pandya, 1982; Pe-
trides, 1994; Petrides et al., 2012) apontam a correspondência entre a 
área F5 localizada no córtex pré-motor de macacos com o pars opercu-
laris localizado em uma parte da área de Broca, ou seja, a área 44 se-
gundo a classificação de Brodmann (1909). Outra analogia feita por 
Petrides & Pandya (2009) em relação ao cérebro do macaco e por 
Amunts et al. (2010) sobre o córtex humano discute a semelhança entre 
a área F5 e a área 44 e 45 pars triangularis localizado na área de Broca no 
córtex humano. Ambos os trabalhos ressaltam a dificuldade em se de-
finir de modo objetivo os limites de cada área devido à sutileza das 

                                                      
3 Voxels são pixels volumétricos que representam pequenas regiões neuroanatômicas 

das quais é possível captar a atividade cerebral na forma de sinais dependentes do nível 
de oxigênio no sangue. 
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mesmas, mas destacam como a comparação entre as regiões e suas fun-
ções podem proporcionar uma compreensão evolutiva sobre o cérebro 
do macaco e o encéfalo humano. Por fim, Petrides & Pandya (2009) 
refletem sobre como a área F5 no cérebro do macaco pode ter emba-
sado de modo funcional a área de Broca no córtex humano, sugerindo 
uma relação entre gestos motores e aspectos da linguagem.  

Assim como parece plausível equiparar algumas áreas corticais do 
cérebro do macaco com áreas do encéfalo humano, é possível relacio-
nar a funcionalidade dos neurônios espelho em ambos os seres. Jean-
nerod (1994) infere que as ações motoras são representadas em esque-
mas neurais que são codificados e ativados segundo processos de ima-
ginação motora. O autor depreende que esses neurônios representaci-
onais participam no planejamento da imitação realizado por macacos. 
Já a hipótese apresentada por Rizzolatti, Fogassi & Gallese (2001), além 
de relacionar os neurônios espelho à imitação, enfatiza que os mesmos 
constituem a base da compreensão da ação, ou seja, possibilitam, atra-
vés de esquemas neurais interiorizados, organizar comportamentos fu-
turos, tanto pelos macacos, como pelos humanos. Três outras teorias 
são comumente relatadas, sendo a primeira elaborada por Rizzolatti & 
Arbib (1998) sobre a relação entre os neurônios espelho e processos 
da linguagem e as duas subsequentes, relacionadas exclusivamente ao 
sistema de neurônios espelho humano, respectivamente, sobre a teoria 
da mente (Gallese & Goldman, 1998; Gallese, 2001) e o autismo (Wil-
liams et al., 2001; Ramachandran & Oberman, 2006). A hipótese de que 
esse complexo sistema neural esteja associado na codificação de algu-
mas funções mentais continua em aberto. Nesse sentido, a continui-
dade dos esforços científicos é fundamental para realizar, um dia, o 
sonho neurofisiológico de compreender processos do universo mental. 

6 CONCLUSÃO: REFLEXOS SOBRE UMA PRIMEIRA 
COMUNICAÇÃO 

A capacidade das células neurais classificadas como neurônios es-
pelho em transformar dados sensoriais em esquemas motores ordena-
dos no cérebro do receptor possibilita o reconhecimento de ações mo-
toras e sua “intenção”. Sendo assim, o espelhamento celular de gestos 
motores e a compreensão de suas intenções pode ter acarretado o sur-



 

 160 

gimento de uma comunicação gestual convencionalizada (protossig-
nos) (Arbib, 2005) que, progressivamente, foi sendo associada a deter-
minados sons que caracterizavam a ação (protofala) (Ibid), segundo a 
propriedade dos neurônios espelho em assimilar um som produzido 
por uma ação específica (Kohler et al., 2002). A qualidade dos neurô-
nios espelho em responder frente a gestos ingestivos e comunicativos 
acentua a possibilidade de uma sutil transição entre uma comunicação 
gestual para uma comunicação vocalizada, ou seja, o vocabulário ges-
tual passou a ser representado através de sons que foram sendo con-
vencionalizados através da imitação (sistema de correspondência), for-
mando assim uma protolinguagem (Arbib et al., 2008) caracterizada por 
enunciados unitários (holofrases) (Wray, 1998; 2000; Wray & Perkins, 
2000) que funcionavam como um símbolo composto de sequências de 
gestos manuais e vocais cujas subpartes não tinham um significado in-
dependente.  

Diante desse cenário, a inferência de Petrides et al. (2012), sobre 
como a área F5 pode ter embasado de modo funcional a área de Broca, 
parece plausível segundo a sugestão de uma relação entre gestos mo-
tores e aspectos da linguagem. A possibilidade dos neurônios espelho 
estarem envolvidos na gênese da linguagem humana vem sendo defen-
dida veemente por Rizzolatti & Arbib (1998). No entanto, a necessi-
dade de uma compreensão mais precisa sobre o funcionamento basal 
dessa classe de neurônios parece preceder qualquer formulação defini-
tiva a respeito de processos cognitivos superiores como a linguagem, a 
qual se acredita estar representada em processos neurais. 
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