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RESUMO 

Este estudo faz uma breve reflexão sobre o que é o autismo, seus sintomas e 

peculiaridades, sob a perspectiva da neurociência. Remontando estudos de diversos 

autores, procura-se conhecer como foram descobertos os neurônios denominados 

“neurônios-espelho”, o estudo de suas funções, localização e importância para a 

evolução e o desenvolvimento humano. Estes neurônios estão relacionados a 

diversos comportamentos humanos tais como a imitação, a teoria da mente, o 

aprendizado de novas habilidades e a leitura da intenção em outros humanos. De 

acordo com os estudos já existentes nesta área, tais comportamentos são compatíveis 

exatamente com os sintomas do autismo, o que apontam para uma estreita relação 

entre o transtorno do espectro do autismo (TEA). Essa descoberta aponta na direção 

de novas sugestões de tratamento para os indivíduos com tal condição, como por 

exemplo o neuro-feedback, como será apresentado a seguir, durante seu 

desenvolvimento. 
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ABSTRACT 

This study makes a brief reflection on what autism is, its symptoms and 

peculiarities, from the neuroscience perspective. The study of the functions, location 

and importance of neurons for human evolution and development is based on the 

studies of several authors. These neurons are related to several human behaviors 

such as imitation, mind theory, learning new skills and reading intention in other 

humans. According to existing studies in this area, such behaviors are compatible 

exactly with the symptoms of autism, which point to a close relationship between the 

autism spectrum disorder (ASD). This discovery points in the direction of new treatment 

suggestions for individuals with such a condition, such as neurofeedback, as will be 

presented below, during its development. 
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Este artigo foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica com base nos 

estudos de autores como Giacomo Rizzolatti, Giuseppe Di Pellegrino, Luciano Fadiga, 

Vittorio Gallese e Ramachandran, entre outros.  

Foram verificados os estudos sobre os neurônios denominado como neurônios-

espelho, desde sua descoberta em macacos, passando pela comprovação de sua 

existência em seres humanos. 

Foi analisado o transtorno do espectro do autismo (TEA), seus sintomas, 

características, sua complexidade e suas relações com as funções dos neurônios-

espelho. 

Este estudo ressalta a importância desta descoberta para que possa haver 

tratamentos que amenizem os sintomas do autismo trazendo uma melhor condição 

de vida para estes indivíduos. 

 

NEURÔNIOS-ESPELHO 

 

Existe um grupo de neurônios muito peculiares denominados neurônios-

espelho descobertos na área pré-motora, no final dos anos 90 (GALLESE, FADIGA, 

FOGASSI, & RIZZOLATTI, 1996) pelo neurocientista Giacomo Rizzolatti e seus 



 

 

 

colegas Giuseppe Di Pellegrino, Luciano Fadiga e Vittorio Gallese, da Universidade 

de Parma, na Itália, durante seus estudos sobre neurônios de comando motor em 

macacos Rhesus. 

Foi observado por estes neurocientistas que certo grupo de neurônios 

localizados no lobo frontal, mais especificamente na área F5, se excitavam quando o 

macaco efetuava alguma ação e também quando observava outro macaco efetuando 

a mesma ação. Além de ativados através da observação este circuito neural também 

era ativado por situações que, mesmo que de forma indireta se relacionassem a uma 

ação, por exemplo sons e movimentos incompletos, como se permitissem uma 

espécie de previsão das ações. 

Em busca de localizar neurônios-espelho em seres humanos foram feitos 

diversos estudos usando instrumentos de neuroimagem que apontaram para a 

existência de um sistema de neurônios-espelho (SNE) espalhados em várias áreas 

corticais frontoparietais.  Buccino et al. (2004), dando continuidade a estes estudos, 

demonstraram através de experiências com ressonância magnética funcional (FMR) 

a ativação do giro frontal inferior, córtex pré-motor e ainda a área de Broca, em seres 

humanos, durante a observação ou execução de ações desempenhadas com os pés, 

mãos e boca. 

De acordo com Ferrari, Gallese, Rizzolatti, & Fogassi (2003) tais células 

também eram ativadas através da observação de expressões faciais de comunicação 

(movimentos dos lábios e da língua). Os neurônios-espelho estão associados a 

diversas modalidades do comportamento humano tais como imitação, teoria da 

mente, aprendizado de novas habilidades e leitura da intenção em outros humanos 

(GALLESE, 2005; RIZZOLATTI, FOGASSI, & GALLESE, 2006). 

Segundo Caminha, Almeida, & Scherer (2011) a evidência de um padrão de 

ativação dos neurônios indica que para compreender a ação de outro indivíduo, é 

necessário possuir uma capacidade de interpretação além dos atos motores, o 

entendimento da lógica desses atos motores em ações mais complexas, apontando 

para a relação dos neurônios-espelho com as habilidades sociais e os processos de 

aprendizagem através da imitação. 

Outras funções do SNE foram observadas através do emprego da ressonância 

magnética funcional (GALLESE, 2005; RIZZOLATTI ET AL., 2006). Por exemplo, a 

observação da expressão de nojo em uma outra pessoa que cheira um líquido de odor 



 

 

 

desagradável ativa a parte anterior da ínsula, estrutura que é também ativada quando 

a própria pessoa sente nojo (WICKER ET AL., 2003). 

Para Ramachandran (2014) os neurônios-espelho podem ter fornecido a base 

evolucionária para declarações verbais e estão diretamente associados aos aspectos 

expressivos da linguagem humana. Vários experimentos demonstram que os 

neurônios-espelho relacionados com a execução-observação de ações da mão, da 

boca e dos pés estão presentes também em humanos (IACOBONI, 2005). As áreas 

homólogas em humanos são o sulco temporal superior (STS), a parte rostral do lóbulo 

parietal inferior, e o córtex pré-motor ventral, incluindo a área de Broca (IACOBONI, 

2005; RIZZOLATTI, 2005; RIZZOLATTI & CRAIGHERO, 2004; RIZZOLATTI ET AL., 

2001).  

De acordo com Rizzolatti e Craighero (2004), o que caracteriza e garante a 

sobrevivência dos seres humanos é o fato de sermos capazes de nos organizar 

socialmente, e isso só é possível porque somos seres capazes de entender a ação de 

outras pessoas. Além disso, também somos capazes de aprender através da imitação 

e essa faculdade é a base da cultura humana (RAMACHANDRAN & OBERMAN, 

2006; RIZZOLATTI ET AL., 2006). 

 

AUTISMO 

 

O autismo também conhecido como transtorno do espectro do autismo (TEA) 

é uma condição clínica ainda envolta em mistérios para a ciência e é diagnosticado 

com base em uma lista de critérios comportamentais e é identificado como um 

transtorno invasivo do desenvolvimento (TID) que são os transtornos do 

neurodesenvolvimento mais comuns e possuem grande variação de apresentações 

clínicas podendo variar na sintomatologia e no grau de acometimento. Os portadores 

de autismo apresentam precocemente atrasos e desvios em habilidades sociais e 

comunicativas entre outras. 

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, em sua 

quarta edição revisada (DSM-IV-TR) uma criança para ser diagnosticada com autismo 

deve apresentar alguns sintomas na área de interação social, comunicação e 

comportamentos restritos, repetitivos e estereotipados. A classe TID onde o autismo 



 

 

 

se enquadra agrega condições que podem ou não estar ligadas ao retardo mental e a 

comorbidades com outras condições e transtornos. 

Por ser extremamente complexo, existe uma certa dificuldade para ser 

diagnosticado e tratado. O autismo não tem cura, mas os avanços científicos têm 

procurado caminhos para oferecer uma melhor qualidade de vida os indivíduos que 

vivem com tal condição. O autismo é uma condição que é definida pela literatura como 

permanente e persistente, ou seja, não há uma cura e seus sintomas dificilmente são 

revertidos (GADIA ET AL., 2004; KLIN, 2006; SCHWARTZMAN, 2011A, 2011B). 

“[...] curiosamente, a maioria das pessoas fala apenas de crianças autistas e 

nunca de adultos, como se de alguma maneira as crianças simplesmente sumissem 

da face do planeta” (SACKS, 2006, P. 248). Esta conjuntura pode ser justificada pelas 

históricas concepções infantilizadoras da condição de deficiência que se refletem nas 

relações sociais e nas práticas escolares (MELETTI, 2006; VYGOTSKI, 1997).As 

falhas nas reflexões neste campo do saber não constituem um limite teórico-prático 

desta condição, mas, considerando sua condição dialética, pode representar uma 

possibilidade da existência de diferentes soluções para as diversas questões 

suscitadas no atendimento e acompanhamento de pessoas com autismo 

 

 

NEURÔNIOS-ESPELHO X AUTISMO 

 

Nos anos 80 foram iniciados estudos post-mortem de neuroanatomia em 

pessoas autistas que detectaram alterações nos lobos frontal medial, temporal medial, 

gânglios de base, e tálamo (DAMÁSIO e MAURER, 1978, apud MOURA et al, 2005). 

Também foram identificadas outras alterações, em estudos de Pandya e 

Yeterian (1985), nas regiões temporais que podem elucidar sintomas como déficits 

perceptivo, emocional e cognitivo.  

Através de estudos de imagiologia cerebral, Courchesne (2003) verificou que 

crianças com autismo possuem cérebros maiores, com ventrículos aumentados, e 

mudanças significativas no cerebelo.  

Ramachandran ressalta que para se explicar o autismo seria necessário 

identificar estruturas neurais que correspondam com precisão aos sintomas do 

autismo. Seus estudos apontam para os neurônios-espelho pelo fato de que suas 

funções presumidas (empatia, dedução de intenção, faz de conta e aprendizado da 

linguagem) são exatamente as disfuncionais no autismo. Ainda que exista uma 

enorme complexidade no autismo, este cientista supõe, que numa perspectiva 

genérica, um sistema de neurônios-espelho alterado pode ser a principal causa do 

autismo. Em seus estudos por meio de eletroencefalograma (EEG) em crianças 



 

 

 

autistas, verificou deficiência nos neurônios-espelho e observou que toda vez que uma 

pessoa faz ou observa um movimento voluntário, mesmo que simples, uma onda 

cerebral conhecida como onda mu, é suprimida sugerindo atividade dos neurônios-

espelho (RAMACHANDRAN, 2014). 

De acordo com Pineda et al. (2014), estudos feitos com neuro-feedback, 

técnica baseada no condicionamento operante guiado através de 

eletroencefalograma (EEG), cujo objetivo é manter um controle consciente sobre os 

sinais fisiológicos emitidos pelo cérebro. Em autistas a técnica busca suprimir as 

ondas mu e apresentou resultados positivos, pois as crianças autistas obtiveram uma 

melhora no quadro. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A observação do material estudado demonstra que existem fortes indícios de 

que há relação entre os neurônios-espelho e o transtorno do espectro do autismo 

(TEA). Os sintomas mais frequentes do autismo: dificuldades na comunicação, 

inabilidades sociais, dificuldade em imitar e interpretar as intenções do outro se 

relacionam às funções deste sistema neural.  

É importante que sejam feitos novos e mais profundos estudos sobre o tema, 

através da neurociência, para que se descubram novas técnicas que, somadas às já 

existentes possibilitem intervir sobre os neurônios-espelho, para que seja possível 

trazer uma melhora na qualidade de vida dos portadores deste transtorno. 

Pensar a pessoa com autismo na perspectiva da neurologia em educação ainda 

é tão desafiador quanto o próprio autismo. 
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