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Prefácio de Ralph Zimmerer,
Vice-presidente global de marca e design da NIVEA
Com este relatório global sobre o estado do toque humano no mundo – primeiro de
seu tipo – a NIVEA coloca o foco no papel fundamental que o toque físico e emocional
desempenha para nós, humanos.
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Durante os últimos dez meses, nossa equipe na NIVEA tem trabalhado em estreita
colaboração com cientistas e institutos de pesquisa para compreender profundamente os
benefícios do toque humano para a saúde e
bem-estar e para explorar o estado atual do toque humano. Marc Bornstein, um
renomado cientista do toque humano, contribuiu com uma revisão científica holística
sobre o toque humano, afirmando claramente que o toque humano pode ser tão essencial
para nós quanto o oxigênio e a água. O instituto de pesquisa Mindline entrevistou
pessoas em todo o mundo e nos ajudou a identificar as principais barreiras que nos
impedem de desfrutar dos benefícios do toque humano nos tempos modernos, bem como
a destacar lacunas de conhecimento significativas sobre seus benefícios.
A pele é o caminho para o toque e, para nós da NIVEA, a pele sempre está em primeiro
lugar. Com o lançamento do Creme NIVEA em 1911, revolucionamos o cuidado da pele
com o primeiro creme estável à base de óleo e água e ajudamos a tornar o cuidado da
pele acessível para todos, em qualquer lugar.
Durante todo o percurso, tínhamos um pensamento em mente: como manter a pele
saudável e bonita, para que possamos ajudar a fazer as pessoas se sentirem bem com
sua pele e, assim, inspirar um toque mais humano.
Compreendendo a importante ligação entre o toque humano e uma vida mais feliz e
realizada, a NIVEA criou o projeto “O Poder do Toque Humano”. É nossa iniciativa
global para inspirar mais o toque humano em nosso mundo, lembrando a todos de
seus benefícios e importância. Além disso, estamos tentando trazer um toque mais
humano às gerações futuras, apoiando financeiramente programas que promovem o
toque humano e a conexão.
Com isso, queremos contribuir para a criação de uma sociedade que se sinta menos
isolada e mais em contato – tanto física quanto emocionalmente.
Em uma nota mais pessoal: por trabalhar na área do toque humano, estou muito mais
ciente de como estou (ou não) em contato com as pessoas no meu dia a dia, seja em
casa, com amigos, ou com minha equipe no escritório. Tento fazer um esforço adicional
para alcançar e me conectar de perto com as pessoas em minha vida todos os dias. E, eu
posso te dizer, é incrível ☺.
Vamos entrar em contato!

RALPH ZIMMERER

PREFÁCIO

Trata-se de nada menos do que o que nos une como seres humanos: somos todos
naturalmente sociais e prosperamos em conexões humanas. E embora saibamos
cientificamente que o toque humano é a chave para viver uma vida mais feliz e plena, há
evidências crescentes de seu declínio na vida diária das pessoas em todo o mundo. Ao
mesmo tempo, um sentimento de isolamento está aumentando globalmente.

9

MARÉS DE TOQUE

PESQUISA GLOBAL

Estamos nos tornando
uma sociedade sem
toques?
Uma história de 11
países.
Nova pesquisa global revela que o toque humano
é essencial para vidas felizes e realizadas, mas está em risco em todo o
mundo

N

a década de 1960, pesquisadores americanos
conduziram
uma série de estudos para compreender
melhor a natureza do amor e do afeto humano.

O estudo mais famoso, conhecido
como o controverso

“experimento da mãe de arame”, envolvia separar
jovens macacos rhesus de suas mães naturais logo
após o nascimento e dar-lhes a escolha entre duas
diferentes “mães” substitutas - uma feita de pano
macio e a outra feita de arame e alça e
segurando uma garrafa de leite. Os jovens macacos,
sentindo falta de suas mães e desesperados por
consolo, optaram esmagadoramente por passar um
tempo com a mãe de pano, mesmo que a mãe de
arame os alimentasse. Isso sugeriu
aos pesquisadores que o conforto do contato – ou
seja, o toque – era tão importante para os macacos,
senão mais, do que o sustento real1. Ainda mais
surpreendente, quando a mãe de pano foi removida,
os macacos ficaram agitados e retraídos, sugerindo
que o conforto que obtinham com o toque do pano
era uma fonte importante de segurança.
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Embora o experimento da mãe de arame tenha sido
corretamente criticado por suas práticas antiéticas,
mais de 50 anos depois ele continua a moldar nossa
compreensão do poder do toque quando se trata de
nosso desenvolvimento físico, psicológico e social.
A comunidade científica hoje está de acordo claro
sobre a importância do toque. O Prof. Tzipi Strauss,
Diretor de Neonatologia do Sheba Medical Center,
resumiu isso

1
2

https://www.verywellmind.com/2795255
https://youtu.be/mKkF6mAlX4k

sucintamente: “Existem três necessidades
básicas para sobreviver: oxigênio, comida e
água. E quero sugerir uma quarta, que é o
toque”.2
Se o toque é tão essencial para nossas vidas,
então nosso estilo de vida moderno significa
problemas reais para nossa saúde e
desenvolvimento coletivos. Uma coisa é produzir
evidências científicas sobre a importância do
toque humano, mas outra é abrir espaço para
toque em meio a
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Metodologia
A pesquisa NIVEA foi conduzida pela
Mindline, um instituto de pesquisa
independente, como uma pesquisa online
com 11.198 pessoas nos seguintes 11
países (aproximadamente 1.000
entrevistados por país): Austrália, Brasil,
China, França, Alemanha, Índia, Itália,
África do Sul, Tailândia, Reino Unido e
EUA. Os entrevistados da pesquisa
tinham entre 16 e 69 anos de idade e eram

uma amostra representativa com base no
gênero, idade, região e situação
ocupacional. O estudo foi realizado entre

Wolfram
Tempos de toque e solidão podem se alternar como
o ritmo das marés. As indicações de Wolfram sobre
a quantidade de toque humano que ele recebe são
tão precisas quanto deveriam ser para um exespecialista em computação: ele passa quatro
quintos de seu tempo sozinho e um quinto com
vizinhos, transeuntes ou amigos. Há alguns meses,
uma namorada o visitava com mais regularidade e
pernoitava em sua casa às margens do rio, onde
mora há 14 anos e continua. “Quando o tempo
muda e as tempestades chegam, a vida agitada para.
Estou aqui sozinho, curtindo a paz e o sossego”.

outubro de 2018 e março de 2019.
Discussões de grupos focais em 11 países,
conduzidas pelo Happy Thinking People,
um instituto de pesquisa independente,
precederam a pesquisa quantitativa.
HAMBURGO, ALEMANHA

PESQUISA GLOBAL

Se o toque é tão essencial para
nossas vidas, então nosso estilo de
vida moderno significa problemas
reais para nossa saúde e
desenvolvimento coletivos.
Para entender melhor a crescente epidemia de fome
por toque e o estado do toque humano hoje, a
NIVEA encomendou um estudo global de 11.198
pessoas em 11 países em seis continentes para
medir as experiências e atitudes das pessoas em
relação ao toque humano. Os resultados recémdivulgados mostram diferenças substanciais entre
culturas, gêneros e grupos etários quando se trata
de barreiras ao toque, mas a importância do toque
na vida das pessoas e o desejo por ele são quase
universais. Por meio de diários de toque pessoal,
nos quais os entrevistados foram solicitados a
memorizar cada vez que tiveram contato físico com
outra pessoa, e questões aprofundadas sobre o que
está impedindo as pessoas de se conectarem, as
descobertas da NIVEA revelam uma janela
fascinante para o estado de toque humano na
sociedade atual e o anseio universal das pessoas
pela mais humana das experiências.

O toque nos torna humanos, a
falta dele nos faz sentir estressados
Todo toque humano não é criado igualmente,
com algumas formas mais desejáveis do que
outras. Dar um abraço em um amigo,

beijar um parceiro na bochecha ou dar a um colega
um soquinho ou bater nas mãos são preferíveis a
esbarrar em um estranho, por exemplo. Apesar
dessas preferências variadas para o toque físico, os
resultados da pesquisa global mostram que o toque
tem conotações extremamente positivas para a
maioria das pessoas. As três principais associações
que os entrevistados têm com o toque são o amor
(96 por cento), afeto (96 por cento) e cuidado (95 por
cento). A ideia de cuidar uns dos outros está
intimamente ligada ao toque humano na mente das
pessoas, e isso é consistente em todas as faixas
etárias e geografias. Nove em cada dez pessoas em
todo o mundo acham que o toque humano é a chave
para levar uma vida feliz e realizada. No mundo
altamente polarizado de bolhas de filtro, discurso de
ódio e hiper-partidarismo de hoje, é significativo que
não importa a faixa etária, sexo ou país de origem,
as pessoas em todos os lugares concordam com
esta afirmação.
Essa unidade se reflete em outras medidas de toque,
bem como: 87% concordam que o toque humano é
uma parte essencial das comunidades e que a falta
dele pode fazer você se sentir isolado, mesmo se
estiver cercado de pessoas; 85 por cento concordam
que o toque é o que nos torna humanos; e 81 por
cento acreditam que a falta de toque humano pode
nos deixar estressados com mais facilidade. Como
pesquisadores, nos perguntamos: Uma
falta de toque humano é causada por nosso estilo
de vida? E o toque mais humano pode ser um
remédio contra os desenvolvimentos negativos
dos tempos modernos?

As conexões virtuais excedem o contato físico

deu um
pequeno
abraço,
por exemplo,
para dizer
pegou alguém olá ou até
nos braços por logo
um tempo
Contato físico

passou um
tempo com
alguém
pessoalmen
te

um dia antes
da
entrevista

mensagem
de texto via
mídia social
ou
messenger

Contato virtual

RETRIBUIR
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revolução digital, nossas agendas abarrotadas de 24
horas nos sete dias da semana e normas sociais
profundamente enraizadas ou em evolução recentes.
Afinal, somos uma sociedade global diversificada
com muitos desafios de vida específicos – somos
pais solteiros, cuidadores, trabalhadores por turnos,
pessoas que ganham o pão de cada dia, estudantes,
executivos poderosos, pessoas desempregadas.
Nossas circunstâncias individuais podem ser
diferentes, mas nossa situação é a mesma: estamos
conectados, mas desconectados. Somos uma
sociedade em transformação, com cada vez mais
maneiras de nos conectarmos com outras pessoas,
mas cada vez menos tempo e capacidade para isso.
O grande volume de pesquisas recentes sobre a
falta de toque sugere que nossa sociedade em
transformação está enfrentando uma epidemia de
privação de toque em uma escala que ameaça nossa
saúde mental e física individual, bem como a força
de nossas comunidades.
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Christopher
Christopher, 25 anos, mora em Slagelse,
Dinamarca. O desenvolvedor de software e
presidente da Cruz Vermelha Dinamarquesa
Juvenil foi uma criança adotada do Vietnã. “Eu não
sei onde estaria hoje se não fosse por meus pais,
que apoiam minhas ambições e sonhos em grande
estilo”. Uma dessas ambições é fazer a diferença
na vida das pessoas e cuidar dos necessitados.
Christopher e sua namorada Laura apoiam um
centro para jovens solitários. “Alguns deles não
sentem o toque humano há um ano. Um abraço
significa o mundo para eles”.

... não experimentou
nenhum contato físico

Fonte Mindline Research 2019

PLEXUS, SL AGELSE, DINAMARCA

Nem todo toque é igual. Cada pessoa tem sua
maneira única de mostrar carinho, conforto,
amor, alegria, respeito ou reconhecimento
com um toque.
Em outubro de 2019, pedimos ao fotógrafo de
Hamburgo Oliver Lassen para desvendar
histórias de toque humano e sua ausência. A
viagem nos levou ao Brasil, Dubai, Dinamarca e
Alemanha, onde nos encontramos e ouvimos
oito histórias individuais de conexão e toque
humano. Muito obrigado a todos aqueles que
nos acolheramem suas casas e corações.

CONSTRUINDO
PONTES

PESQUISA GLOBAL

Retratos de pessoas
dentro e fora de contato
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Lene e Pernille
“Nem eu nem Lene recebemos esse tipo de amor e
atenção enquanto crescíamos, e não queremos
que nossos filhos cresçam perdendo as mesmas
coisas que nós. O pior para nós seria se eles, aos
42 anos, dissessem: “Não recebíamos amor e
carinhos suficientes enquanto crescíamos”. Ser
feliz como uma família exige um esforço contínuo
para garantir que todos se sintam reconhecidos e
confortáveis. Mas o amor e o toque humano
ajudam a superar quaisquer diferenças. ” Pernille,
42 anos e autista, e Lene, 36 anos, estão casados
desde 2008. As mães de duas crianças moram nos
arredores de Copenhague.

COPENHAGUE, DINAMARCA
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Nossa pesquisa descobriu que a maioria das
pessoas não está experimentando tanto toque
quanto gostaria. Quando questionados
especificamente sobre o tipo e a frequência do
toque que experimentaram, 64 por cento dos
entrevistados indicaram que o toque não é uma
ocorrência diária em suas vidas, e outros 72 por
cento expressaram o desejo de mais abraços.
Quase um em cada cinco entrevistados não tinha
experimentado nenhum contato físico durante todo
o dia antes da entrevista. Além disso, as pessoas
não estão apenas insatisfeitas com o nível de toque
em suas vidas pessoais, mas metade dos
entrevistados percebe que o nível de toque na
sociedade diminuiu nos últimos anos. Todas
essas descobertas sugerem uma tendência
crescente do que os especialistas chamam de "fome
de toque" ou privação de toque

– e alguns grupos são mais vulneráveis do que
outros.

Nove em cada dez pessoas em
todo o mundo acham que o toque
humano é a chave para levar uma
vida feliz e realizada.
De acordo com os dados, parece haver
diferentes níveis de contato entre os países
mais nos países do norte e do sul. Enquanto
17% dos entrevistados em geral indicaram não
ter experimentado nenhum toque no dia anterior
à entrevista, esse número foi maior em lugares
como o Reino Unido (29%), Alemanha (28%) e
França (21%). Por outro lado,
foi menor em lugares como Brasil (12%) e Itália
(7%). Curiosamente, os países que
experimentam mais toque também parecem
querer mais toque. Enquanto 72 por cento dos
entrevistados em geral indicaram um desejo por
mais abraços, 77 por cento dos italianos e 81 por
cento dos brasileiros desejaram mais, em
comparação com 63 por cento dos alemães e 64
por cento dos britânicos. “Os dados mostram
que pessoas que vivem em culturas que são
mais 'amigáveis ao toque', como a América do
Sul, são mais propensas a reconhecer o valor do
toque e buscar mais toque em suas vidas
cotidianas”, disse a Dra. Natascha Haehling von
Lan-

Zenauer, pesquisador da Happy Thinking People,
um instituto de pesquisa independente que
conduziu discussões de grupos de foco antes da
pesquisa quantitativa.

Pessoas com idades entre 50 e
69 anos enfrentam desafios
únicos no que diz respeito ao
toque.

Além das diferenças culturais, os dados também
revelaram diferenças nas experiências de toque
entre grupos de idade. Não deve ser uma surpresa
que os millennials com idade entre 20 e 35 anos e
aqueles com filhos em suas casas –
independentemente do sexo – experimentam mais o
toque, com base nos diários de toque. Além disso,
69 por cento das pessoas com filhos em sua casa e
67 por cento dos millennials relataram que o toque
de outras pessoas é uma parte comum e natural de
suas vidas diárias e que recebem uma variedade de
formas de toque de uma variedade de pessoas
diferentes. Eles também eram significativamente
mais propensos a ter abraçado alguém ou segurado
sua mão no dia anterior à entrevista. Quer sejam as
formas tradicionais de toque físico, como abraços,
mãos dadas ou carinho, ou formas de contato
baseadas na internet, como falar com alguém por
meio de um chat de vídeo, essa faixa etária e os
pais se beneficiam do toque diariamente e em
abundância. No entanto, o mesmo não pode ser dito
de todas as faixas etárias.
50+ e sem toque?
Pessoas com idades entre 50 e 69 anos enfrentam
desafios únicos no que diz respeito ao toque. Elas
são mais propensas do que outras faixas etárias a
viver sozinhos ou em famílias menores, ou enfrentar
problemas de saúde que criam barreiras ao toque. O
aumento da tendência de “família nuclear” nas
últimas décadas, o declínio nas taxas de casamento
e o aumento da expectativa de vida em todo o
mundo tornaram cada vez mais provável que os
adultos mais velhos vivam sozinhos, em vez de com

um parceiro ou em famílias multigeracionais. Em
geral, pessoas com idades entre 50 e 69 anos
relataram menos experiências com toque
humano em suas vidas diárias em comparação a
outras faixas etárias, incluindo menos abraços,
breves carícias no braço ao falar ou
oportunidades para acariciar.

LAÇOS
FAMILIARES

PESQUISA GLOBAL

Para dois terços, o toque não faz
parte de suas vidas diárias
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Salam e Nada
Os tempos modernos mudam a maneira como
vivemos e trabalhamos, mas os laços familiares
continuam tão fortes como sempre foram. Salam,
56, deu nome ao seu
primeiro restaurante em Dubai - Bait Maryam depois de sua mãe, que a ensinou a cozinhar.
Enquanto toda a família ajuda, é sua filha mais
nova, Nada, de 24 anos, que passa a maior parte
do tempo com ela, supervisionando o marketing e
a contabilidade no restaurante enquanto Salam
cozinha. Na cultura árabe, é normal abraçar e beijar
sua família o tempo todo, diz Salam. “É a sensação
mais feliz de ter minha filha perto de mim; Eu não
teria escolhido ninguém para estar comigo ao meu
lado e me ajudar a desenvolver meu sonho. ”

RESTAURANTE BAIT MARYAM, DUBAI, EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

PESQUISA GLOBAL

Esperar menos toque não diminui a necessidade de
mais toque, no entanto. Numerosos outros estudos
relacionaram a solidão e a privação do toque a
problemas de saúde, com alguns especialistas indo
tão longe a ponto de compará-los a uma condição
médica crônica. Foi comprovado que a privação do
toque leva a níveis mais altos de estresse,
ansiedade e depressão, e diminui a imunidade às
doenças. Um estudo de 2013 com britânicos mais
velhos descobriu que a solidão era duas vezes mais
prejudicial à saúde do que a obesidade, e que
pessoas solitárias com idade entre 50 e 69 anos
tinham duas vezes mais probabilidade de morrer do

18

que seus pares não solitários3. Dado o aumento do
risco de solidão e problemas de saúde relacionados
à idade, eles precisam de mais toque, não menos.
Considere, também, que uma das maiores
tendências que impactam o mundo hoje é o
envelhecimento da população.
Ao final do ano, pela primeira vez na história, o
número de pessoas com mais de 65 anos
ultrapassará o número de crianças com menos de
cinco anos. Nos próximos 25 anos, o número de
pessoas com mais de 65 anos dobrará4. À medida
que essa tendência continua, a questão da
privação do toque se tornará um problema de
saúde pública cada vez mais urgente. Para reverter
essa tendência, precisaremos abordar as muitas
barreiras a serem tocadas.

Estilos de vida modernos e ocupados estão nos
conduzindo
– e nos mantendo separados
O estudo de toque humano da NIVEA descobriu que
uma série de tendências estão criando barreiras
novas e duradouras
ao toque humano. Vivemos em uma sociedade que
está cada vez mais móvel, com mais pessoas do que
nunca optando por se mudar de suas famílias e das
comunidades em que foram criadas, seja
3
4

devido a conflitos geopolíticos, a busca de
oportunidades profissionais, ou enriquecimento
pessoal. Inovações em tecnologia pessoal e melhor
acesso à internet de banda larga em todo o mundo
tornaram possível para ficar conectado com seus
entes queridos e formar novas conexões
virtualmente, em vez de pessoalmente.
E as mudanças nas normas sociais levantaram
questões sobre quais tipos de toque são
apropriados. O impacto
dessas tendências na qualidade e frequência do
toque humano é refletida na pesquisa da NIVEA.
Adoção de tecnologia, a natureza dos estilos de
vida modernos, normas culturais e sociais e
inseguranças pessoais foram todos citados como
razões pelas quais as pessoas não se envolvem em
um toque mais pessoal.

DESCONECTADOS - EMBORA
CONECTADOS

Curiosamente, apesar de experimentar menos
toque, esta coorte não parece necessariamente
desejar mais, com apenas 63 por cento indicando
um desejo por mais abraços, em comparação com
72 por cento dos entrevistados no geral. “As
pessoas parecem ajustar suas expectativas sobre a
quantidade de toque que experimentam em suas
vidas diárias com base em suas circunstâncias”,
disse Antje Gollnick do instituto de pesquisa
Mindline, que liderou o estudo NIVEA. “Se eles
moram sozinhos ou têm problemas de saúde que
impeçam o toque frequente, eles aprendem a
desejar menos toques como forma de evitar
decepções”.

Diversas barreiras comprometem o toque humano

77%
inseguras se as
pessoas se
sentem
confortáveis
vidas ocupadas
com um
deixam pouco
abraço
tempo para se
conectar

80%

82%

normas sociais
entrar no
caminho

conexões virtuais
diminuir a
empatia

64%
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Fonte Mindline Research
2019

Tom e Noah

Conectados, mas
desconectados: Geração
Internet
O papel que a tecnologia desempenha em
nossa experiência do toque humano merece
um olhar mais atento. Mais de
80 por cento dos entrevistados na pesquisa
NIVEA acham que cada vez mais conexões
virtuais diminuem a habilidade de empatia, o que
leva a menos contato. Outra pesquisa descobriu
que as telas criam não apenas distância física,
mas também psicológica, confundindo os limites
entre a realidade e o entretenimento e nos
dessensibilizando para a dor e as necessidades
dos outros. As telas também podem dificultar a
leitura das emoções dos outros? Alguns estudos
sugerem que sim. Um estudo de 2014 da
Universidade da Califórnia em Los Angeles
descobriu que alunos da sexta série que
passaram cinco dias sem

https://www.theguardian.com/science/2014/feb/16/loneliness-twice-as-unhealthy-as-obesity-older-people
https://www.forbes.com/sites/reenitadas/2015/08/11/a-silver-tsunami-invades-the-health-of-nations/#156c90343efd

O tempo de tela pode criar amizade? Tom, 24, e Noah, 18,
são jogadores virtuais da FIFA Pro League, representando o
clube de futebol alemão FC St. Pauli. Três anos atrás,
o e-Sports os uniu. Os jogadores da FIFA levam seu próprio
time virtual para vencer – assim como um treinador de
futebol.
Apesar da competição acirrada e de muitas horas sozinhos
de tela, a experiência compartilhada de treinamento e paixão
pois este esporte jovem os torna mais próximos. Quanto
aos demais esportes, o treinamento ocorre com a equipe
reunida em um único local, sua sala de treinamento.
Tornou-se uma parte importante da minha vida, diz Noah.
“Sem dúvidas
todos nós queremos estar entre os melhores – mas olhe
para nós como uma comunidade dedicada e respeitosa,
unida por nosso amor pela FIFA. Passar tanto tempo
juntos ajuda a criar um grande círculo social”.

ST. PAULI MILLERNTOR-STADION, HAMBURGO, ALEMANHA
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O papel da tecnologia em nossa experiência de
empatia – ou a falta dela – é um tema alarmante e
fascinante, e tem incentivado empresas como o
Facebook a investirem em tecnologias que nos
permitam expressar e vivenciar melhor a empatia,
como o novo app de realidade virtual (VR) social da
empresa e o lançamento de 2015 de botões de
“empatia” projetados para permitir que os usuários
expressem uma gama de emoções além das meras
"curtidas". Outras empresas de tecnologia também
tomaram medidas nos últimos anos para integrar a
empatia em sua cultura corporativa, produtos e
serviços, e até mesmo em seus modelos de
negócios.6

“É quase impossível encontrar
meus amigos. Todos estão tão
ocupados hoje em dia”.
Além de nossas experiências com a tecnologia,
quanto tempo gastamos usando a tecnologia
também é importante. Um total de 53% dos
entrevistados disseram que o tempo gasto nas
redes sociais era uma barreira ao toque físico, e
isso era particularmente verdadeiro na Índia (70%) e
na Tailândia (69%) – países onde o uso das redes
sociais tende a ser maior. Um entrevistado na Índia
nos disse: “Quando eu volto para casa da cidade
grande duas vezes por ano, anseio por ver minha
família. Mas meu irmão mais novo está apenas
sentado à mesa com seus dispositivos, sem falar ou
mesmo me olhar direito. Isso é tão triste!” Os dados
também revelam diferenças significativas nas faixas
etárias no que diz respeito ao tempo gasto online. A
maior diferença é entre os millennials e aqueles com
mais de 50 anos, onde 65 por cento dos millennials
relataram que o tempo gasto nas redes sociais é
uma barreira ao toque físico, enquanto apenas 33
por cento das pessoas com 50-69 anos o fizeram.

Vidas ocupadas: Uma corrida
sem fim para fazer tudo
Nossas telas não são as únicas coisas que
impedem mais toque. As descobertas também
sugerem que nosso estilo de vida agitado está
contribuindo para o nosso coletivo

privação de toque, onde 72 por cento dos
entrevistados acreditam que o valor do toque
humano não é de maior
destaque na vida moderna, com outros 64%
relatando estar muito ocupados para dedicar
tempo a se conectar com outras pessoas. Um
entrevistado na China nos disse: “É quase
impossível encontrar meus amigos. Todos
estão tão ocupados hoje em dia”. Isso é
especialmente verdadeiro para os millennials (72
por cento) e pais (71 por cento). Embora já
tenhamos estabelecido que esses grupos
experimentam mais toque em comparação com
outros, 76 por cento dos millennials e 78 por cento
dos pais ainda desejam receber mais abraços.
Para esses grupos, as demandas profissionais e
familiares ou domésticas podem atrapalhar a
criação de tempo para conexões significativas ou
mesmo para necessidades básicas. Um estudo
de 2016 dos millennials nos EUA (adultos de 18 a
35) mostrou que a maioria está preocupada com
sua saúde, mas não tem tempo suficiente para se
concentrar nela 7, e um estudo da Pew Research
de 2015 mostrou que 53 por cento das mães e 52
por cento dos pais nos EUA relataram não ter
tempo livre suficiente8. Um entrevistado nos EUA
disse: “Sempre pareço estar
correndo, no entanto, não consigo fazer tudo”.
Como resultado de seus estilos de vida ocupados e
em movimento, esses grupos muitas vezes
precisam contar com conexões habilitadas por
tecnologia como um substituto para o toque físico.
Nos diários de toque, 51 por cento dos millennials
e 48 por cento dos pais relataram que fizeram uma
videochamada para alguém, passaram os dedos
pela tela e desejaram que fosse um toque real.

Normas sociais: Confusão generalizada
sobre o nível certo de toque
Além do uso da tecnologia e da falta de tempo,
oito em cada dez entrevistados acreditam que
as normas sociais podem atrapalhar o toque
humano. Em alguns países, isso é mais
importante do que em outros. Parece ser mais
uma barreira nos países da Commonwealth,
com 84% dos britânicos, 85% dos australianos
e 84% dos indianos relatando as normas
sociais como uma barreira ao toque, em
comparação com 80% dos entrevistados em
geral. De modo geral, as pessoas nesses países
se tocam menos

https://www.npr.org/sections/ed/2014/08/28/343735856/
https://www.weforum.org/agenda/2016/11/empathy-index-business/
7
https://www.advisory.com/daily-briefing/2016/09/27/millennials-not-focusing-on-health
8
https://www.pewsocialtrends.org/2015/12/17/2-satisfaction-time-and-support/
5
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a exposição à tecnologia foi significativamente
melhor na leitura de emoções humanas do que
crianças que tinham acesso regular a telefones,
televisores e computadores5.

Taxas globais de concordância:
“Normas sociais podem atrapalhar o toque
humano”.
Fonte Mindline Research
2019

do que as pessoas do sul da Europa e da América do
Sul, onde, por exemplo, um abraço e um beijo na
bochecha de pessoas fora de sua própria família
costumam ser considerados uma forma aceitável de
saudação. Embora as normas sociais desempenhem
um papel importante em manter a sociedade
funcionando bem, os dados mostram que elas podem
ser um fator na quantidade de contato que as
pessoas dão e recebem.

Para muitos entrevistados, a incerteza sobre
que tipo de toque é apropriado ou se o receptor
retribuiria os impede de iniciar o toque. Mais de
três quartos dos entrevistados relataram que
inseguranças pessoais, como não ter certeza se
as pessoas se sentiriam confortáveis em
receber um abraço, é uma barreira. Este número
é substancialmente maior
– 85 por cento – na China, Índia e Tailândia.
Outros 69 por cento relataram que estão
abertos ao toque, mas sempre esperam pela
outra pessoa dar o primeiro passo. Essas
descobertas são especialmente marcantes
em um grupo em particular: Homens.
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Até 89 por cento dos homens e 88 por cento das
mulheres acreditam que o toque humano é
essencial para viver
uma vida feliz e realizada. No entanto, os homens
enfrentam mais inseguranças pessoais em torno do
toque, com 76 por cento dos homens indicando que
muitas vezes não têm certeza de quanto o contato
físico é aceitável na sociedade, em comparação
com 71 por cento das mulheres. Mais homens do que
mulheres gostariam de receber mais abraços (73%
em comparação com 70%). Além disso, embora
desejem mais toque, na verdade estão
experimentando menos; 20 por cento não
experimentaram nenhum contato físico no dia
anterior à entrevista, em comparação com 14 por
cento das mulheres.
Claramente, os homens anseiam por conexões mais
táteis em suas vidas diárias, mas se sentem
inseguros quanto a iniciar e receber o toque físico.
Os homens que colocam mais ênfase nos papéis
tradicionais de gênero ou se sentem pressionados
pelas expectativas da sociedade podem ter menos
probabilidade de se envolver no toque físico,
temendo que possa ser considerado “feminino” ou
“suave”. Muitos temem

Claramente, os homens
anseiam por conexões mais
táteis em suas vidas diárias,
mas se sentem inseguros
quanto a iniciar e receber o
toque físico.
Independentemente do motivo, a consequência
dessas inseguranças significa que, com
exceção dos apertos de mão, os homens têm
mais probabilidade do que as mulheres de abrir
mão de um toque carinhoso e platônico – e de
todos os benefícios que vêm com ele.
Novo e encorajador: Benefícios físicos e psicológicos do toque

A lacuna de conhecimento:
As pessoas não têm
consciência dos
benefícios fisiológicos do toque
O toque tem um efeito profundo em nossa saúde,
desenvolvimento e relacionamentos. De todos os
sentidos humanos,
é o primeiro a se desenvolver e muito importante.
Presente desde as oito semanas de gestação,
nossa capacidade de experimentar o toque é o
resultado de um sofisticado sistema de nervos,
sensores e receptores que conectam o maior órgão
do nosso corpo – a pele – ao nosso cérebro, nosso
ambiente e o pessoas ao nosso redor.
Ele tem o poder de reduzir instantaneamente o
estresse, aumentar a ocitocina (o hormônio do
“bem-estar”) e nos ajudar a nos conectarmos uns
com os outros. O Dr. Abraham Verghese, Professor
de Medicina da Universidade de Stanford, enfatizou
esses benefícios quando disse: “Gostaria de
apresentar a vocês a inovação mais importante na
medicina que virá nos próximos dez anos, e esta é
o poder da mão humana – para tocar, confortar,
diagnosticar e realizar o tratamento”. Esta
declaração ressalta o consenso entre os cientistas
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TOQUE DE CURA
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para expressar suas emoções ou são incapazes de
articular suas necessidades. Outros temem que seu
toque seja interpretado como um avanço sexual ou
que seja rejeitado. Alguns temem ser afetuosos
com seus filhos9. Um pai na Alemanha nos disse:
“Eu me sinto muito desconfortável quando minha
filha de 12 anos quer sentar no meu colo em
público. Não quero que ninguém pense que estou
agindo de forma inadequada! ”
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Joumana
Quando um recém-nascido, bebê ou seus pais estão
chateados ou com dor, às vezes o melhor remédio é
um abraço. Para Joumana, 36, uma oficial de
enfermagem pediátrica do Hospital Medcare Women
and Children em Dubai, o profissionalismo sempre
vem em primeiro lugar, e isso também significa que
cada paciente deve ser tratado com respeito, amor e
um sorriso: “Encontro a felicidade no sorriso dos
meus pacientes.
Se todos pudessem ter o poder de compreender
os sentimentos das pessoas e apoiá-las em seus
momentos mais difíceis, o mundo seria um lugar
melhor”.

Fonte Mindline Research
2019

9

https://www.psychologytoday.com/us/blog/hide-and-seek/201706/touch-hunger

HOSPITAL DE MULHERES E CRIANÇAS MEDCARE, DUBAI, EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

sobre os benefícios físicos e psicológicos do
toque. Mas as pessoas fora das comunidades
científica e médica estão cientes desses
benefícios?

GUIADO POR TOQUE
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Fernanda
“Ensinar balé para garotas cegas? No início, pensei
que isso era impossível”. Fernanda Bianchini, 39
anos,
fisioterapeuta de São Paulo, fundou uma
companhia de balé profissional no Brasil baseada
em uma metodologia única que ela criou. As
meninas cegas aprendem balé guiadas pelo toque.
Fernanda e Geyza, uma professora cega,
emprestam o corpo a eles, usam a própria
sensibilidade e sentem a energia uma da outra.
“Quando encontro alguém, gosto de sentir o rosto
da pessoa, o cabelo... Para mim, é natural sentir as
pessoas e dar a elas a liberdade de me tocar”.

ESCOLA DE BALÉ FERNANDA BIANCHINI, SÃO PAULO, BRASIL

“Portanto, poderíamos começar
perguntando a si mesmo todos
os dias: Eu tinha alguma
conexão com outras pessoas?
Eu estava presente? Eu dei toda
a minha atenção à minha mãe,
meu amigo, meu filho? Porque,
lembre-se – seu toque, seu
sorriso, podem fazer toda a
diferença para eles”.
Nossos resultados sugerem que a resposta é sim.
As descobertas mostram claramente a demanda
por uma abordagem social mais positiva para o
tópico do toque humano: 92 por cento dos
entrevistados acham que precisamos conversar
mais sobre os benefícios do toque humano e 85
por cento acham que seria uma boa ideia ter
um movimento que defende o “bom toque” na
sociedade – em outras palavras, as formas pelas
quais o toque pode ser usado para expressar
carinho, afeto, amizade, etc. Tais medidas podem
ajudar a educar as pessoas sobre os benefícios do
toque, resolver a confusão sobre quais tipos de
toque são aceitáveis e lembrar

As barreiras ao toque humano provavelmente não
irão desaparecer da noite para o dia, ou nunca.
Mas alguns são mais facilmente tratados do que
outros, e a consciência de nossas próprias ações
é um primeiro passo importante. Embora a adoção
da tecnologia não mostre sinais de
desaceleração, podemos aproveitar o poder da
tecnologia para espalhar a mensagem dos
benefícios do toque humano e alcançar aqueles
que podem estar solitários e
precisando de conexão. Podemos ajudar aqueles
que podem estar sobrecarregados pelas demandas
da vida moderna a
se desestressar com um abraço. Podemos agir
individualmente para incorporar mais toque em
nossas vidas, mostrando nossa apreciação,
cuidado ou amor. E podemos ajudar a aliviar as
inseguranças pessoais dos outros, sendo os
primeiros a estender a mão e iniciar o toque
carinhoso.

O Dr. Strauss, do Sheba Medical Center, oferece
este apelo à ação: “Portanto, poderíamos começar
perguntando a nos mesmos todos os dias: Eu tinha
alguma conexão com outras pessoas? Eu
estava presente? Eu dei toda a minha atenção à
minha mãe, meu amigo, meu filho? Porque, lembrese – seu toque, seu sorriso, podem fazer toda a
diferença para eles”. Como os macacos rhesus no
experimento da mãe de arame, todos nós
precisamos do toque para nos sentirmos seguros e
cuidados e para termos um desenvolvimento
saudável.
Felizmente, ao contrário dos macacos, não
precisamos depender de substitutos para o toque –
sejam nossas telas, nosso estilo de vida agitado ou
nossas noções de gênero sobre autossuficiência. As
soluções estão bem
diante de nós, esperando a oportunidade de se
conectar. Vamos nos dar o dom do toque,
incorporando mais em nossas vidas diárias, e vamos
unir forças para colocar os holofotes sobre o poder
do toque humano.

PESQUISA GLOBAL

Embora os benefícios psicológicos tendam a ser
bem conhecidos, o estudo da NIVEA revela uma
lacuna de conhecimento na consciência da
maioria das pessoas sobre os benefícios
fisiológicos do toque. Quando questionados
sobre sua compreensão dos benefícios físicos,
incluindo redução da dor física, um sistema
imunológico mais forte e pressão arterial mais
baixa, muitos participantes do estudo global
relataram não saber deles. Mais de um terço dos
entrevistados não sabia que o toque físico
diminui o nível dos hormônios do estresse e
mais da metade não sabia que o toque fortalece
o sistema imunológico. Uma esmagadora
maioria de 86 por cento dos entrevistados
consideram esta informação encorajadora o
suficiente para incluir mais toque físico em suas
vidas diárias – o que levanta a questão: se as
pessoas soubessem mais sobre os benefícios do
toque, elas fariam mais para iniciar o toque
individual e coletivamente?

pessoas para incorporar mais toque em suas vidas.
Um total de 85 por cento acha que as escolas
deveriam ensinar a importância do toque humano.
Este apoio esmagador para soluções para a falta de
toque humano é consistente em todos os países e
grupos de idade medidos.
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TOQUE DE AMOR
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Juarez e Heloisa
Foi amor à primeira vista quando Juarez, 19 anos,
viu Heloisa, de 22 anos, na rua principal de São
João Del Rey, há 54 anos. Para os pais
de cinco filhos, 18 netos e 13 bisnetos, tocar uns
nos outros e dar abraços e carinhos é um sinal de
amor. Ou conforto. Seus próprios pais nunca
deram as mãos. “Juarez e eu sempre gostamos de
acariciar, de tocar. Eu nem chamo Juarez pelo
nome. Eu o chamo de Amor.
E agora todo mundo o chama de Amor também”.

PARQUE DO IBIRAPUERA, SÃO PAULO, BRASIL

Toque – Como entramos,
entendemos e respondemos
ao nosso mundo
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Você pode fechar os olhos e tentar imaginar como
é ser cego ou tampar os ouvidos e imaginar como é
ser surdo. Mas é extremamente difícil imaginar o
que é não perceber o toque. Nosso sentido do tato
está sempre “ligado” – transmitindo através de sua
pele uma gama diversificada de sensações, um
toque suave no braço, a picada de uma abelha,
uma rajada de ar frio ou uma coceira irritante.
Como um cientista de toque meditou, não podemos
imaginar a vida sem uma sensação de toque
porque o toque está profundamente entrelaçado
em nosso senso de identidade.
O que sabemos sobre o toque? Aqui,
aprendemos sobre a primazia do toque entre os
cinco sentidos, as informações formativas que o
toque transmite, como o toque funciona e sua
biologia, as maneiras como entendemos o mundo
através do toque e como o toque molda nosso bemestar emocional e social, pessoal e significados
culturais do toque, bem como os muitos usos
práticos e terapêuticos do toque.

explorar ativamente. Os fetos respondem até
mesmo ao toque de fora do útero. Entre 21 e 33
semanas após a concepção, os fetos foram
observados movendo seus braços, cabeça e boca
em resposta às mães esfregando seus abdomens.
Imediatamente ao nascer, os recém-nascidos usam
sua sensibilidade para tocar ao redor da boca para
enraizar e mamar no seio ou na mamadeira, e o
contato físico com seus cuidadores apresenta aos
recém-nascidos a existência de um mundo fora
deles. Embora os recém-nascidos humanos não
precisem se agarrar a seus cuidadores como os
outros primatas, segurar com força um dedo
colocado em sua mão é um reflexo neonatal
universal.

A primazia do toque no
desenvolvimento
O toque é o primeiro sentido que surge no útero.
Já oito semanas depois de serem concebidos, os
fetos dão evidências de que sentem o toque em
seu rosto, reagindo ao estímulo ali, e
em 14 semanas, todos os seus corpos respondem
ao toque. Ainda no útero o feto começa a
acumular experiências sensoriais por meio do
tato, sentindo o calor e o movimento do líquido
amniótico e os contornos de seus próprios corpos,
que

* Para referências, consulte as páginas 42/43

O toque e os outros sentidos
trabalham juntos
Nossos cinco sentidos – visão, audição,
olfato, paladar e tato – são a nossa porta de
entrada para o mundo: para ser significativo,
tudo deve primeiro ser sentido e percebido,
e os sentidos trabalham naturalmente para-

Toque é informação
O toque transmite uma abundância de
informações sobre o mundo, e precisamos do
toque para navegar em nosso ambiente. Em
De Anima, o filósofo grego Aristóteles, eras
atrás, vinculou expressamente a percepção
tátil à inteligência prática; em inglês,
“captar” um significado é entender.
Por meio do toque, localizamos quando e
onde em nossa pele um objeto faz contato e
quais são suas muitas propriedades
diferentes - se o objeto é duro ou macio,
áspero ou liso, pesado ou leve, quente ou frio.
Nós até mesmo discriminamos diferenças
sutis nos tipos de toque - um tapinha, um
abraço, uma beliscada, uma carícia ou uma
cócegas, para citar apenas alguns. O toque
transmite dor, bem como prazer, e o toque é
um meio de comunicar emoção: uma carícia
suave ou um empurrão abrupto nos informa
imediatamente como nosso parceiro se sente.
Na verdade, até mesmo os recém-nascidos
usam o toque para obter informações sobre
propriedades salientes de objetos, como
textura, peso e temperatura.
Sentimos o toque principalmente através
de nossa pele, o maior órgão do corpo, e o
escudo e protetor mais robusto do corpo. A
pele impede a entrada de substâncias
perigosas, como os patógenos, ao mesmo
tempo que mantém os fluidos corporais vitais.
Nossa pele nos ajuda a manter a temperatura
corporal normal e se cura milagrosamente
quando danificada.

Mais do que
superficialmente:
Como funciona o
toque
A camada superior da pele é chamada de epiderme
e, logo abaixo, na derme, é onde a maioria dos
receptores de toque (terminações nervosas) estão
localizados. Receptores de toque transmitem
sensações táteis na pele
para o cérebro. Nem todas as regiões da pele do
corpo são igualmente sensíveis ao toque. As pontas
dos dedos, lábios e língua são mais sensíveis do
que o estômago e as costas: por exemplo, podemos
dizer a diferença entre duas picadas de apenas 2
mm na ponta dos dedos, mas não podemos
distinguir uma de duas na parte inferior das costas,
a menos que tenham 30-40 mm de distância. Esta
sensibilidade diferencial reflete a maior
concentração de receptores de toque nas pontas
dos dedos do que na parte inferior das costas, e o
número e distribuição de receptores de toque
significam que regiões mais sensíveis da pele são
representadas em maior magnitude nas partes do
cérebro que processar o toque (principalmente o
córtex somatossensorial). Notavelmente, a
experiência tátil afeta o modo como as partes do
corpo são representadas no cérebro. Por exemplo,
tocar certos instrumentos de cordas, como o
violino, que requerem dedilhado contínuo com a
mão esquerda (enquanto a mão direita segura o
arco) resulta em maiores representações
dos dedos da mão esquerda no córtex
somatossensorial. Albert Einstein tocou violino
desde jovem, e uma autópsia do cérebro de Einstein
mostrou isso.
Além de seu número e distribuição, os
receptores de toque também vêm em uma
variedade de tipos que sinalizam diferentes
sensações táteis. Alguns receptores são
específicos para estimulação mecânica (como
pressão, vibração e textura), outros para
temperatura, para dor e até mesmo para carícias
suaves (que, como você pode imaginar,
desempenha um papel especial
em nosso bem-estar emocional). Os receptores de
toque nos falam sobre os objetos que estamos
explorando (chamados de toque ativo ou tátil), por
exemplo, que um pêssego é macio, então deve estar
maduro, assim como eles nos dizem que estamos
sendo tocados (chamado de toque passivo), por
exemplo, alguém está batendo em nosso ombro ou
que nosso suéter é arranhando. Os receptores de
temperatura nos ajudam a regular a temperatura do
nosso corpo e nos alertam sobre coisas que são tão
quentes ou tão frias que podem nos prejudicar. Da
mesma forma, os receptores de dor nos alertam
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juntos para nos ajudar a compreender e valorizar
nosso meio ambiente. Por exemplo, contamos com a
visão e o paladar para decidir se um alimento é
seguro para comer, o som e a visão para verificar se
há um distúrbio na floresta
é benigno ou ameaçador, e o toque e a visão
determinam como agarrar e levantar um objeto. A
estimulação de nossos sentidos alimenta nosso
desenvolvimento biológico, cognitivo, social e
emocional. No entanto,
uma pessoa pode ser cega ou surda ou não ter os
sentidos do paladar ou do olfato e ainda assim levar
uma vida produtiva plena. Mas e se formos privados
do toque? Embora seja difícil separar a contribuição
de qualquer sentido para o que percebemos, este
artigo explora as muitas contribuições exclusivas do
toque para o nosso desenvolvimento, compreensão
e relacionamento com os outros.
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O toque está
enraizado em
nossa biologia
Muito do que sabemos sobre a biologia do toque
humano vem surpreendentemente de estudos de
“privação de toque” em ratos e macacos, e em
crianças que foram criadas em situações
comprometidas – bebês prematuros em
incubadoras e crianças que vivem em instituições.
Os estudos em animais foram especialmente
reveladores.
Muitos animais jovens separados de suas
mães apresentam atrasos significativos no
desenvolvimento e anormalidades
comportamentais, mas o que exatamente sobre a
ausência de cuidados maternos causa esses
efeitos indesejáveis? Para encontrar respostas a
essa pergunta, na década de 1980, os cientistas
isolaram os filhotes de ratos recém-nascidos de
suas mães e documentaram os atrasos de
desenvolvimento esperados. Esses atrasos foram
acompanhados por mudanças marcantes
na bioquímica dos filhotes, notavelmente a
supressão da liberação do hormônio do
crescimento e a síntese de proteínas.

O ingrediente ativo que
faltava era a
estimulação tátil
derivada da lambida e
do aliciamento
normais das mães em
seus filhotes.

Surgiu então a questão: que tipo de estimulação
faria com que esses parâmetros de crescimento
voltassem ao normal? O controle da temperatura
corporal dos filhotes, alimentação e estimulação
auditiva, visual e olfativa não fez diferença em
seu crescimento. Os filhotes privados podem até
mesmo ser devolvidos aos seus irmãos de
ninhada e às suas mães, que foram anestesiadas
para evitar a estimulação materna, mas não se
alimentaram, e o crescimento dos filhotes não
voltou ao normal. O ingrediente ativo que faltava
era a estimulação tátil derivada da lambida e do
aliciamento normais das mães em seus filhotes.
Quando os pesquisadores simularam essas
sensações táteis acariciando os filhotes com um
pincel molhado
com a pressão e a frequência com que as mães
lambem e se limpam, a produção do hormônio do
crescimento e a síntese de proteínas dos
filhotes voltaram ao normal. A perda de
estimulação tátil de sua mãe na fisiologia dos
filhotes é de longa duração: filhotes cujas mães
os lamberam e escovaram com frequência ao
nascer responderam de forma mais adaptativa
ao estresse como ratos adultos do que filhotes
de mães que lambiam e cuidavam pouco.
Esses estudos em animais informaram
nossa compreensão sobre o papel do toque no
desenvolvimento humano. Duas situações
fornecem “experimentos naturais” do que
acontece aos bebês humanos quando privados
de toque. Uma é a prematuridade e o isolamento
em unidades de terapia intensiva neonatal
(UTIN) e a outra é a criação de orfanatos. Um
estudo na década de 1960 sugeriu que bebês
institucionalizados com apenas 20 minutos de
estimulação tátil extra por dia se saíram
significativamente melhor em avaliações de
desenvolvimento após dez semanas. No final da
década de 1980, no entanto, a atenção do
mundo foi atraída para a situação dos órfãos
romenos que viviam em ambientes institucionais
rígidos, privados de estimulação humana e
ambiental normal.
Esses órfãos mostraram atrasos chocantes
no crescimento de longo prazo e baixo
desenvolvimento socioemocional. Claro, eles
careciam de muitos tipos de estimulação, mas,
por causa da falta de pessoal do orfanato, a
falta de estimulação tátil – toque humano – era
uma privação proeminente na vida desses
infelizes.
Bebês muito prematuros podem passar suas
primeiras

semanas (ou mesmo meses) em
incubadoras e, portanto, não
experimentam uma faixa normal de
estimulação sensorial, incluindo o toque.
Com os avanços no tratamento médico, as
taxas de sobrevivência dessas crianças
melhoraram muito. No entanto, um desafio
contínuo tem sido garantir que os
prematuros cresçam e se desenvolvam
normalmente, já que muitos sofrem déficits
de desenvolvimento significativos.
Vários estudos examinaram os efeitos da
estimulação suplementar no desenvolvimento
de bebês prematuros. Não é de surpreender
que, devido à importância relativa dos
diferentes sentidos no início do
desenvolvimento (quando a visão e a audição
não estão tão desenvolvidas quanto o tato), a
estimulação tátil é particularmente eficaz
para melhorar os resultados do
desenvolvimento.

bebês. O "rosto imóvel" é um paradigma psicológico
em que uma mãe interage normalmente com
seu bebê, mas depois adota uma postura
indiferente, permanecendo imóvel e parando de
interagir. Desse modo, o rosto imóvel simula a
privação materna ao tornar a mãe temporariamente
indisponível socialmente para a criança.
Normalmente, bebês de apenas dois meses de idade
ficam chateados durante
o rosto imóvel. Os bebês apresentam respostas
fisiológicas (hormonais e cardíacas) negativas
(abstinência, aversão ao olhar, auto-apaziguamento
e excitação negativa). No entanto, quando as mães
mantêm o rosto imóvel, mas continuam a tocar em
seus bebês, eles choram menos, exibem menos
excitação negativa e comportamento de autoapaziguamento e, notavelmente, suas reações
fisiológicas negativas são reduzidas.

Vários estudos
examinaram os efeitos
da estimulação - no
desenvolvimento de
bebês prematuros.
Seguindo os estudos de estimulação tátil de
filhotes de ratos, os pesquisadores exploraram
se o toque, na forma de massagem, combinado
com o movimento dos membros dos bebês,
poderia melhorar os resultados para bebês
prematuros. De fato, bebês prematuros que
recebem estimulação tátil suplementar ganham
mais peso do que aqueles que não recebem, são
mais ativos, apresentam melhor desempenho em
avaliações padronizadas de desenvolvimento
(incluindo orientação, comportamento motor e
regulação do estado) e, em média, menos dias
no Hospital. Esses benefícios continuam sendo
responsáveis por outros estímulos, ingestão de
alimentos e estado médico dos bebês. Além
disso, os efeitos da massagem persistem:
quando testado após oito e 12 meses, os bebês
massageados pesam mais e obtêm melhores
resultados nas avaliações mental e motora.
Efeitos salutares semelhantes do toque no
desenvolvimento foram encontrados com
desenvolvimento típico
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sobre os perigos para a integridade do corpo e nos
impelem a tomar as medidas adequadas, por
exemplo, para encontrar e remover uma lasca
dolorosa. Outros receptores de toque residem em
nossos músculos, articulações e tendões. Esses
receptores transmitem informações sobre nossos
movimentos e posição corporal (denominada
percepção cinestésica). Alguns receptores de toque
carregam mensagens para o cérebro apenas
lentamente, e outros rapidamente (aquela chama
que tocou nossa pele), alguns persistem em
sinalizar suas sensações, e outros se adaptam e
param de sinalizar (mal percebemos as roupas
tocando continuamente nosso corpo).
Juntos, os receptores de toque nos permitem
perceber muitas sensações diferentes.
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Juntos, esses estudos experimentais e de
privação demonstram o poder do toque na
regulação da biologia e do comportamento.
Além disso, vários outros estudos
catalogaram os muitos efeitos benéficos do
toque nas respostas ao estresse dos bebês,
excitação, frequência cardíaca, pressão
arterial, sistema imunológico e muito mais.
Em quase todo o mundo, os pais envolvem os
bebês como um meio eficaz de acalmá-los,
diminuir o estresse, reduzir a frequência
cardíaca e induzir um sono de melhor
qualidade.
O toque exerce efeitos calmantes
semelhantes em adultos. O contato físico,
como dar as mãos, abraçar ou massagear
com um parceiro romântico, antes que uma
situação estressante (por exemplo, falar em
público) diminui

a pressão arterial, frequência cardíaca e níveis de
hormônio do estresse. Os “avós” voluntários que
receberam massagens eles próprios e massagearam
bebês experimentam menos ansiedade e depressão,
têm um sono melhor e se beneficiam de níveis mais
baixos
dos hormônios do estresse. O toque tem muitas
funções práticas e terapêuticas que serão
discutidas a seguir.
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O toque desempenha um papel crucial na
apreensão do mundo que nos rodeia. Os bebês
exploram primeiro o uso de receptores sensíveis ao
toque na boca e na língua. Os recém-nascidos
prontamente voltam suas cabeças de forma
confiável para um toque no canto da boca ou
bochecha e ao longo dos próximos meses exploram
avidamente suas mãos e pés, roupas e cobertores,
com suas bocas. Todo mundo notou como os bebês
invariavelmente trazem objetos em suas mãos à
boca para descobrir suas características. Essa
coordenação da mão para a boca foi observada até
mesmo no útero, como quando os fetos chupam o
dedo. Os recém-nascidos já podem discriminar
algumas propriedades dos objetos pelo toque,
como textura e peso, e por volta dos três a quatro
meses os bebês palpam objetos de maneiras que
se adaptam às características do objeto, por
exemplo, arranhando um brinquedo texturizado,
mas não um brinquedo macio.
Manipular ativamente um objeto transmite muitas
informações sobre as propriedades do objeto que
o contato estático simplesmente não fornece.

O toque informa até
qual é a melhor
maneira de agarrar
um objeto.
Para investigar o mundo, os adultos geralmente
usam todos os sentidos disponíveis, mas todos já
tiveram a oportunidade de usar o toque ativo
instintivamente para procurar chaves “às cegas”
em um bolso ou, com as mãos para a frente,
encontrar nosso caminho no escuro confiando
exclusivamente no toque.
Os adultos implantam várias técnicas
exploratórias táteis diferentes, principalmente
quando a visão é

O toque molda nosso bemestar emocional e social
Apenas ser tocado afeta como nos sentimos. Um
tapinha nas costas pode nos fazer sentir relaxados e
felizes, mas um soco no braço pode nos deixar
agitados e com raiva. O toque também afeta como
nos sentimos em relação aos outros. Entre as
primeiras experiências sociais dos bebês está o
toque amoroso de um cuidador. Esses toques
promovem uma sensação de segurança e confiança
na criança e
uma conexão entre o bebê e o cuidador. “Apego” é
o termo amplamente usado para se referir ao
vínculo especial formado entre bebês e seus
cuidadores principais. O etologista John Bowlby
teorizou que esse vínculo único evoluiu para
garantir a sobrevivência infantil, mantendo a mãe e
o bebê indefeso em contato físico próximo.
Os experimentos pioneiros do psicólogo Harry
Harlow com macacos rhesus bebês confirmaram a
importância do “conforto de contato” no
desenvolvimento social e emocional normal.
Macacos bebês criados com acesso apenas a
"madrastas" de arame, uma das quais foi coberta
com um tecido absorvente e uma das quais fornecia
leite para sustentar a vida, passavam a maior parte
do tempo agarrando-se à mãe de pano absorvente, e
apenas brevemente visitavam mãe de arame para
amamentar. Mais tarde, apenas a mãe de pano era
uma fonte de conforto, e os macacos usavam a

mãe de pano como uma base segura para explorar
seu ambiente.
A catação social entre nossos parentes
primatas (macacos e chimpanzés) coloca os
animais em contato físico próximo e ocupa uma
parte significativa de seu dia, talvez perdendo
apenas para forrageamento e alimentação. Esse
toque serve a vários propósitos: define e solidifica
as relações sociais (por exemplo, entre a mãe e os
filhos, parentes próximos, adultos dominantes e
subordinados e parceiros sexuais); facilita a
formação de novos relacionamentos (por exemplo,
os chimpanzés apresentam maior probabilidade
de compartilhar comida com chimpanzés que os
prepararam no início do dia); e auxilia na
resolução de conflitos e redução da agressão.
O significado socioemocional do toque dura a
vida toda, e os pesquisadores agora se referem à
pele como um "órgão social". Os neurocientistas
descobriram que as funções sociais do toque são,
na verdade, parte de nossa conexão neural. Por
exemplo, alguns receptores mecânicos de pele
são excitados especificamente por carícias a uma
pressão e velocidade semelhantes a uma carícia
suave e, quando estimulados dessa maneira,
geram uma sensação agradável. Esses receptores
se comunicam por sua vez,
não com a parte sensório-motora do cérebro, que é
o terminal para outros receptores mecânicos, mas
com partes do cérebro que processam informações
emocionais e sociais.
A sensação agradável que vem do contato pele
a pele promove um comportamento de afiliação
entre as pessoas que facilita a sociabilidade.
Quando Romeu vê Julieta pela primeira vez, ele
pensa

o desempenho individual e de grupo em jogadores
profissionais de basquete, e faz isso através do
reforço da cooperação. Toques suaves afetam os
relacionamentos sociais de maneiras que nem
sempre temos consciência. As pessoas
provavelmente darão gorjetas maiores, devolverão
o dinheiro que sobrou, avaliarão melhor uma loja e
até mesmo gastarão mais dinheiro se apenas
tocadas com cuidado
no curso de uma transação. O carinho lento de um
parceiro romântico, na pressão e na velocidade que
desencadeia uma resposta de prazer, pode até
reduzir a sensação subjetiva de dor. Cientistas
evolucionários concluíram que a função afetiva do
toque é uma adaptação desenvolvida para promover
o contato físico positivo, como nutrição e interação
social de apoio, e assim
é fundamental para relacionamentos sociais
positivos ao longo da vida.
O toque comunica uma ampla variedade de
emoções – do amor à raiva – sem nenhuma outra
pista e faz isso com a mesma confiabilidade que
rostos ou vozes. Em inglês, expressões comuns
como algo é “tocante” ou ser “tocado” por alguém
ou algo é uma expressão direta de emoção.
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consigo mesmo:

“Veja como ela apoia o
rosto na mão. / O, que eu
fosse uma luva naquela
mão / que pudesse tocar
aquela bochecha! ”
O toque é vital para a confiança, a
cooperação e o funcionamento do grupo. Por
exemplo, breves toques comemorativos,
como colisões no peito e tapas com as mãos,
aumentam
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O toque afeta como
entendemos o mundo

disponíveis, e cada um é voltado para obter um
determinado tipo de informação: passar a mão ao
longo da superfície de um objeto para determinar
sua textura; apertar um objeto para determinar sua
dureza
ou conformidade; mover um dedo ao longo da borda
de um objeto para determinar seu contorno; agarrar
um objeto para determinar sua forma e volume;
colocar a mão em um objeto para determinar sua
temperatura; e segurando um objeto para
determinar seu peso. O toque informa até qual é a
melhor maneira de agarrar um objeto. Reflita por
um momento sobre a última vez em que ajustou
uma ferramenta em sua mão para melhor realizar
um trabalho. Pessoas com danos nos nervos nas
mãos frequentemente deixam cair coisas porque
não têm o feedback do receptor de toque para o
cérebro, necessário para corrigir sua pegada.
Conforme as pessoas envelhecem, sua densidade
de receptores de toque e, portanto, sua
sensibilidade tátil diminui, muitas vezes tornandoos mais desajeitados.

Significados pessoais e
culturais do toque
Nem todos os toques são iguais. O
significado de um toque é
surpreendentemente complexo, refletindo
muitos fatores, como as características do
toque e nossa história pessoal, status e
cultura. O toque mecânico tem diferentes
propriedades físicas que resultam em
diferentes sensações e percepções: a
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“Às vezes, estender a
mão e pegar a mão de
alguém é o início de
uma jornada.”
A maneira como as pessoas ao redor do
mundo se cumprimentam regularmente
envolve toques ritualizados. A antropóloga
britânica-americana Ashley Montagu listou
uma fantástica variedade de comportamentos
de saudação relacionados ao toque de todo o
mundo que incluíam beijos (uma, duas ou
várias vezes), esfregar o nariz, esfregar a
bochecha, dar tapinhas nas costas, apertar as
mãos, passar a mão sobre o coração, bater a
cabeça e muito mais. Bater com os punhos é
uma saudação e uma celebração
compartilhada comum hoje. Como um filósofo
observou: "Às vezes, estender a mão e pegar
a mão de alguém é o começo
de uma jornada”.
O significado socioemocional de um
toque reflete profundamente a cultura de uma
pessoa. Culturas diferentes seguem regras
diferentes sobre o que é um toque apropriado
e aceitável versus o que é tabu. Apertar a
mão de alguém do sexo oposto pode ser
muito bem-vindo em uma cultura, mas pode
ser considerado desagradável, indesejável,

e ofensivo por alguém de uma cultura onde
membros do sexo oposto são proibidos de se
tocar. A frequência com que as pessoas se tocam
varia de acordo com as culturas e se relaciona
a outros costumes culturais. Por exemplo, as mães
nos Camarões, onde a interdependência nas
relações sociais é a norma, mantiveram o contato
corporal com seus filhos durante os períodos de
brincadeiras livres significativamente mais tempo
do que as mães na Grécia, onde o foco no
desenvolvimento é a promoção da independência
interpessoal. Não é de surpreender que algumas
autoridades tenham afirmado que as sociedades
nas quais as pessoas se tocam costumam ser mais
pacíficas do que as sociedades caracterizadas por
pouco contato mútuo. Claramente, o que nossa
cultura nos ensina
sobre fatores de comportamento aceitáveis e
inaceitáveis sobre se tocamos, quem tocamos e
como interpretamos o toque e sermos tocados.

estudos sobre o cuidado canguru validaram seus
benefícios numerosos, substanciais e duradouros
para bebês e famílias. Em países de renda baixa e
média, o cuidado canguru reduziu a mortalidade, as
infecções e a gravidade das infecções e o tempo de
internação hospitalar, além de melhorar o vínculo
entre mãe e bebê, a amamentação e a satisfação
materna. Em países de alta renda, onde mortalidade
e doenças não são fatores de risco tão grandes,
descobriu-se que o cuidado canguru promove o
vínculo mãe-bebê e a amamentação. Entre seus
benefícios relatados estão estabilidade
cardiorrespiratória e de temperatura, melhor
organização do sono, melhor desempenho em
avaliações comportamentais, redução de respostas
adversas a procedimentos dolorosos e melhor
ambiente familiar.

Usos práticos e terapêuticos
do toque

Tocar e ser
tocado
O toque está onde a ciência encontra a civilização.
Por meio das ciências naturais e médicas,
entendemos muito mais profundamente os
mecanismos de ação e os impactos bioquímicos,
biológicos e neurológicos do toque. Por meio das
ciências sociais e comportamentais, passamos a
apreciar o significado e as funções das experiências
cotidianas do toque. Tocar e ser tocado são tão
comuns que prontamente os tomamos como certos
e dificilmente podemos pensar neles... exceto, é
claro, quando eles nos emocionam ou quando uma
linha é ultrapassada. Alguns toques decididamente
não são positivos. Toques, tapas ou golpes
indesejados são profundamente problemáticos e
têm consequências indesejáveis a longo prazo para
crianças e adultos. O confinamento solitário, estar
“sem contato” com outras pessoas, é mentalmente
prejudicial. Como agora aprendemos, no entanto,
muitos toques são bem-vindos, desejados e
essenciais na vida. Como William Shakespeare
escreveu em sua peça Troilus e Cressida: "Um toque
de natureza faz parentes do mundo inteiro".
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intensidade do toque (um toque versus um
empurrão), a frequência do toque (um tapinha nas
costas versus tapinhas repetidos), a duração do
toque (um abraço rápido versus contato prolongado)
e onde no corpo o toque ocorre (um beliscão na
bochecha versus um beliscão nas costas) todos
influenciam se o toque "parece" agradável, irritante
ou doloroso, bem como se o toque sinaliza afeto ou
agressão.
Quem toca quem e como transmite informações
sobre o indivíduo, como seu gênero e status dentro
de uma sociedade. Um abraço de um amigo pode
parecer agradável, mas um abraço de um estranho
ou de um chefe pode ser intrusivo. No Ocidente, os
homens tendem a tocar mais nas mulheres do que
as mulheres nos homens, e as pessoas mais velhas
tendem a tocar nos mais jovens mais do que o
contrário. Os toques refletem as diferenças de
status entre os grupos, bem como os costumes de
gênero e idade.

Porque é tão difundido na vida e tão poderoso

um veículo de informação e emoção, o toque
tem uma enorme variedade de utilizações na
sociedade. Como meio de permitir que os cegos
leiam, o Braille foi desenvolvido como um
sistema de pontos em relevo em uma página,
separados por distâncias que podem ser
percebidas com a ponta do dedo. As máquinas
foram projetadas para aproveitar as vantagens
das capacidades táteis para ajudar os
deficientes. Por exemplo, sensores de toque
permitem que surdos/cegos operem
computadores, smartphones e elevadores.
Os usos terapêuticos do toque datam de
milênios, e a bondade restauradora do toque
encontra muitas aplicações hoje. Um exemplo
notável é o “canguru” (cujo nome se assemelha
ao modo como os cangurus carregam seus
filhotes), em que bebês vestidos apenas com
fraldas são segurados contra o peito nu de um
cuidador. O tratamento canguru começou em
Bogotá, Colômbia, na década de 1970 para lidar
com as altas taxas de infecção e mortalidade em
hospitais devido à superlotação e escassez de
incubadoras. As mães foram encorajadas a
manter seus bebês em contato pele a pele por
longos períodos e durante a amamentação. A
morbidade e mortalidade entre as crianças
diminuíram rapidamente. Nos anos desde então,
muitos
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Não é de admirar que o cuidado canguru e
outras formas de contato pele a pele tenham
se tornado partes aceitas dos cuidados com
recém-nascidos em muitos hospitais.
Obviamente, a estimulação tátil pele a pele
não é a única sensação que o cuidado
canguru proporciona, mas certamente é um
componente significativo.
Ainda outras aplicações médicas bem
reconhecidas do toque incluem a massagem
terapêutica, cujos benefícios (além daqueles
já discutidos para bebês prematuros) são
múltiplos – redução da pressão arterial,
ansiedade, frequência cardíaca, sintomas
depressivos e até mesmo a persistência da
parte inferior das costas dor, para citar
apenas alguns. Hipócrates, o pai da medicina,
disse que "qualquer pessoa que deseja
estudar medicina deve dominar a arte da
massagem".

Marc H. Bornstein é um dos maiores
especialistas na área de desenvolvimento
infantil e juvenil, e nesta capacidade também
pesquisou os efeitos
de toque no desenvolvimento humano
extensivamente. Ele possui um Bacharelado do
Columbia College, MS e PhD da Universidade
de Yale, e doutor honorário da Universidade de
Pádua e da Universidade de Trento. Ele foi
amplamente publicado em ciências
experimentais, metodológicas, comparativas,
do desenvolvimento e culturais, bem como em
neurociência, pediatria e estética.

Toque humano
é alimento
para um bebê
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Mary, a ideia central do programa é que os
pais levem seus bebês para uma classe do
ensino fundamental, onde as crianças
podem ler as emoções do bebê. Qual é o
papel do toque na interação com as crianças
e o bebê na sala de aula?

O toque desempenha um papel central
na sala de aula do “Roots of Empathy”
– inicialmente, por meio do apego e do
relacionamento ou do relacionamento
amoroso entre os pais e o bebê.
Explicamos às crianças que os bebês
não podem se comunicar com palavras
– eles se comunicam com o toque,
com o som, com a linguagem corporal.
E as crianças passam a entender
como o toque é crucial para um bebê
crescer – que bebês que não são
abraçados, afagados e acariciados são
bebês que estão constantemente com
fome de conexão humana. O toque
humano é na verdade comida para um
bebê! E as crianças percebem que o
relacionamento seguro ou feliz entre
os pais e o bebê é mais facilmente
percebido por meio do toque, e que os
pais falam com os bebês quando eles
os tocam. O toque é a linguagem da
conexão e, com crianças pequenas na
sala de aula, também é importante que
elas toquem no bebê. Então, quando
eles cantam para o

bebê no círculo ao redor do cobertor
verde, as crianças tocam os dedos dos
pés do bebê ou os pés e as pernas do
bebê – toda criança tem a chance de
tocar o bebê. O toque é a primeira
conexão humana. E o que sabemos
dos cientistas é que esse toque
aumenta o hormônio oxitocina, e que
as crianças se sentem mais felizes e
relaxadas e têm um senso de
solidariedade.
A existência de um programa como “Roots
of Empathy” muito provavelmente aponta
para o problema de que uma parte
significativa das crianças pode não ter a
chance de crescer em um contexto social de
empatia e “toque positivo”. Como você
garante a integridade do toque para o bebê,
a mãe, o pai, a professora e os alunos em
seu programa?
É muito importante que façamos
coisas que capacitem as crianças a
valorizar o respeito por seus próprios
corpos e respeitar a discrição dos
outros, e aqui está um exemplo de
como o fazemos. Perguntamos ao
bebezinho se podemos pegá-los e
então o instrutor pergunta às crianças:
"O que você acha que o bebê está me
dizendo?" As crianças têm que ler as
dicas do bebê para entender se ele
está dizendo "sim" ou

Mary Gordon, fundadora
e presidente da “Roots of
Empathy” em Toronto
Mary Gordon é uma
empreendedora
social, educadora e
autora premiada
internacionalmente,
que criou programas
que informam sobre o
poder da empatia. A
missão de Maria é
construir sociedades
solidárias, pacíficas e
civis por meio do
desenvolvimento da
empatia
em crianças e
adultos. Seu livro
Roots of Empathy:
Changing the World
Child by Child está
disponível em vários

idiomas.

Em termos de desenvolvimento do
cérebro
das
crianças
e
seu
desenvolvimento emocional, sentimos
que nossas conexões para se sentir
amado, seguro e protegido são
geralmente entregues pelo toque. Se
você voltar para a primeira infância,
nos lembramos de abraços, de ser
embalados, de ser carregados. Quando
uma criança é bem-amada, suas mãos
são seguradas, eles são abraçados,
eles têm um senso de família, sentamse todos juntos e há uma sensação de
conexão ao toque. Se você pensar
sobre a primazia do toque na infância
acima de todos os outros sentidos, o
toque é fundamental em nossa
capacidade de prosperar. Com sua
pesquisa
em
bebês
prematuros,
Tiffany Field (professora de pediatria,
psicologia e psiquiatria na University
of Miami School of Medicine e diretora
do Touch Research Institute) foi capaz
de
experimentar
crescimento
fenomenal de desenvolvimento e peso
ganho
em
bebês,
simplesmente
certificando-se de que uma mão
amorosa veio através da incubadora e
acariciou o pequeno bebê. Acho que o
toque transcende idade, geração,
cultura e idioma. É uma linguagem
universal e acredito profundamente
que o toque é a conexão mais humana
que podemos ter.

Como
deve
haver
muitas
histórias
comoventes de toque fora da sala de aula
"Raízes da Empatia”, você tem um favorito
que deseja compartilhar?
Voltando atrás, provavelmente em
1998 ou 1999, havia esse garotinho em
uma classe da segunda série. Ele
estava em um orfanato e era uma
criança muito agressiva. Eles tiveram
aulas do “Roots of Empathy” (em
tradução livre, “Raízes da Empatia”) no
ano anterior e a professora me ligou e
disse: “Mary, estou tão desapontado,
mas não posso participar do “Roots of
Empathy” este ano, porque tenho um
menino muito violento que morde,
cospe e chuta sem motivo. Não acho
que poderia ser responsável pela
segurança de um bebê na sala de aula.
“Então, falei com a mãe, que já
tínhamos no lugar certo. Eu disse a ela
que a professora da sala de aula
estava preocupada com a segurança
de seu bebê. Ela me perguntou se
todas as crianças perderiam a chance
de ter o programa, por causa de uma
criança. Apesar de todas as minhas
preocupações com a segurança de seu
bebê,
ela
respondeu:
"Não
se
preocupe, vou trazer meu marido. Ele
se sentará de um lado meu e o bebê e
o instrutor do outro lado.” Na terceira
visita, a mãe convidou o garotinho a se
sentar bem ao lado dela e do bebê. E
esse garotinho nunca sorriu, certo? O
bebê virou a perna sobre a perna do
garotinho, que havia voltado da aula
de educação física. Todas as crianças
estavam usando seus shorts e a pele
do bebezinho tocou sua pele. E então
ele se virou para o bebê e deu seu
primeiro sorriso. A professora da turma
disse que foi a força daquele toque,
daquela perninha na perna dele, que
fez isso. Quer dizer, talvez não seja o
poder do toque, mas todo mundo
parecia pensar que era. Eu acho que
foi. E foi a descoberta do garotinho.
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20 anos atrás, Mary Gordon estabeleceu “Roots
of Empathy,” um programa escolar com sede em
Toronto que busca promover um comportamento
social positivo e prevenir a agressão ou bullying entre
os alunos. Perguntamos a ela sobre o programa e o
impacto do toque humano.

“não.” E – com muita frequência – nós
definimos isso propositalmente e, em
seguida, o instrutor diz: "Bem, você
está me dizendo que o bebê está
dizendo 'não' – nesse caso, não vou
pegar o bebê. Vamos ver o que
acontece quando a mamãe ou o papai
perguntam ao bebê! “– e, claro, o bebê
fica entusiasmado e as crianças veem
a enorme diferença na resposta do
bebê. Todos nós temos o direito de
dizer "sim" ou "não" – isso é tudo o que
estamos dizendo.
No geral, que papel você acha que o toque
tem para o desenvolvimento das crianças?
Você falou sobre os bebês, mas como é
para as crianças que você vivencia em sua
sala de aula?

37

Nenhum de nós
é Robinson
Crusoe

qualquer vida humana. Na verdade, toda
a vida envolve um relacionamento social
com outro membro de uma espécie –
denominado
“um
co-específico”
na
biologia evolutiva e na psicologia
comparativa. Agora, se um indivíduo está
isolado e não pode tocar em outro,
sabemos que essa é uma situação que
cria um desenvolvimento humano maladaptativo.
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Em uma pesquisa recente da NIVEA, as
descobertas foram que 20% de todos os
homens entrevistados não tiveram nenhum
contato físico no dia anterior à entrevista. E
você? Você deu um abraço?

Bem, depende do que você entende
por contato físico. Em relação ao meu
dia típico: Eu conheço pessoas, aperto
suas mãos. Se eu os conheço, eu os
abraço – então, é claro, eu tenho
contato
físico
com
as
pessoas
diariamente!
Na sua qualidade de especialista em
desenvolvimento aplicado de jovens, o que
o crescimento bem-sucedido significa para
você?
Você precisa dos atributos que lhe
permitem
não
apenas
prosperar
pessoalmente,
mas
também
em
relação aos outros. Simplificando,
nenhum de nós é Robinson Crusoe e
nosso ambiente diário é nada além de
uma ilha. Precisamos desenvolver a
capacidade de viver com outras
pessoas e conviver com elas. Esse
tipo de prosperidade permite que você
concretize seus interesses, objetivos,
aspirações e esforços. Portanto, o
desenvolvimento positivo da juventude
(PYD) significa tornar-se um indivíduo
que entende as conexões íntimas
entre si e os outros, com seu ambiente
social. Essa pessoa se esforça para
fazer uma diferença positiva para si
mesma, para a família, a comunidade e
a sociedade civil. Tenho certeza que
você sabe que tenho um modelo
específico disso, que envolve os “5 Cs
da Juventude Positiva

Desenvolvimento,”
compreendendo
“Confiança,”
“Caráter”, “Contribuição”,
“Competência” e “Conexão.” Esses são
resultados que precisam ser promovidos
para que os jovens desenvolvam uma
personalidade saudável e produtiva na
vida adulta. Se esse desenvolvimento for
bem-sucedido, você acaba sendo uma
pessoa que contribui da maneira que
acabei de mencionar. Claro, outros
acadêmicos não precisam aderir ao
“Modelo dos 5 Cs” de Lerner e Lerner. Por
exemplo, meu colega Bill Damon, da
Stanford University, fala sobre um
propósito “positivo” ou mesmo “nobre”
para definir os atributos de uma pessoa
bem-sucedida. No entanto, em todos os
casos,
PYD
envolve
relações
mutuamente benéficas entre uma pessoa
e seu mundo.

Por que o toque é essencial para o
desenvolvimento humano quando você
pensa no crescimento bem-sucedido e
também no desenvolvimento humano geral?
Isso realmente nos influencia como jovens?

Richard M. Lerner,
Professor de Estudo
Infantil e
Desenvolvimento
Humano Richard M.
Lerner é professor
da Tufts University,
ocupando a Cátedra
Bergstrom em
Ciências Aplicadas
ao Desenvolvimento
e diretor do
Institute for
Applied Research
in Youth
Development
(Instituto de

Pesquisa Aplicada
ao
Desenvolvimento
Juvenil).
Lerner é autor de
mais de 700
publicações
acadêmicas,
incluindo mais de 80
livros escritos ou
editados, e foi o
editor fundador do
Journal of Research on

O contato físico entre nosso próprio
corpo e o corpo de outras pessoas é
provavelmente a faceta fundamental
do desenvolvimento humano. Ninguém
passa a existir sem esse tipo de
conexão física com outro ser humano.
Portanto,
qualquer
vida
humana
começa com o bebê tocando sua mãe.
Portanto,
toque,
proximidade
e
contato físico com outro ser humano
representam a base para

Adolescence e do
Applied Developmental
Science.

Em sua própria pesquisa, o toque alguma
vez se tornou um indicador ou significante
importante, ou alguma vez se tornou um
problema em sua pesquisa sobre o
desenvolvimento de jovens que você teve
que se concentrar?
O trabalho que Jackie Lerner – minha
esposa – e eu fizemos com o “New
York Longitudinal Study” pode ser
relevante aqui. Juntos, realizamos um
estudo longitudinal (um estudo que é
realizado ao longo de muitos anos) de
133 crianças, que nasceram entre
1956 e 1962. Este foi um estudo que
teve
origem
no
trabalho
dos
psiquiatras Alexander Thomas e Stella
Chess.
Tínhamos um conjunto de
dados sem lacunas desde as primeiras
semanas de vida até a idade adulta.
Pudemos ver diferenças na interação
entre mãe e filho e, como eram
crianças dos anos 1950 e início dos
anos 1960, as mães cuidavam da
maior parte do tempo. Sobre
60 por cento das mães naquela época
trabalhavam fora de casa e tinham
altos níveis de realização acadêmica.
O que vimos foi que as questões de
separação mãe-filho nas primeiras
semanas de vida, devido ao fato de
tantas mães trabalharem fora de casa,
significava que as mães variavam em
quantidade de separação, toque e
fornecimento de contato , bem como
conforto - para usar as palavras do
cientista Harry Harlow. Essa variação
teve efeitos importantes tanto para os
filhos quanto, em alguns casos, para a
mãe.
No entanto, você também diria que o toque e
o abraço também são importantes para

No estudo da epigenética (um ramo da
pesquisa em bioquímica com foco em
fatores
ambientais
que alteram a
atividade
temporária
dos
genes
humanos), por exemplo, a pesquisa
conduzida por Steve Cole (professor de
medicina
e
psiquiatria
e
ciências
biocomportamentais da Universidade da
Califórnia,
Los
Angeles,
UCLA)
descobriram que, quando as pessoas se
sentem
sozinhas,
podem
ocorrer
mudanças em seus genes. Sentimentos
de solidão criam altos níveis do hormônio
do estresse cortisol. A solidão, então,
pode mudar todo o padrão epigenético
das pessoas. Portanto, a ausência de
intimidade é um grande problema no
desenvolvimento humano e pode ser um
problema potencial ao longo da vida!
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Richard M. Lerner pesquisou como os jovens
desenvolvem uma personalidade saudável e produtiva.
Conversamos com ele sobre seus “5 Cs do
Desenvolvimento Positivo da Juventude” e o papel do
toque humano.

um adulto e também por seus sentimentos
de felicidade e assim por diante?

Qual é a sua história pessoal de toque que
permanece com você até hoje? Existe
alguma coisa de que você se lembra com
muito carinho e que deseja compartilhar?
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Antes de conhecer minha esposa, eu
estava
namorando
outra
mulher.
Fomos visitar minha família na região
das montanhas Catskill, no estado de
Nova York. Esta jovem e eu fomos dar
um passeio no rio Delaware. Decidi
entrar no rio e algumas das rochas
estavam escorregadias. Enquanto eu
passava pelo rio, escorreguei em uma
das rochas. E próximo a essa rocha
havia um buraco fundo e eu desci
aquele buraco, os pés primeiro. Eu
estava tentando sair e, como um
último esforço ofegante, consegui
levantar a mão direita. Um segundo
depois, senti alguém me agarrar, me
puxar para cima e colocar minha
cabeça acima da água. Era a jovem!
Ela estava vários metros mais abaixo e
não me viu sair novamente. Então,
sentindo outra mão me tocando, eu
sabia que não morreria. Essa foi
obviamente uma experiência profunda
e importante.

“Tempo de tela:
O 'Autismo
Virtual' é
reversível”

O que tem a questão da falta de interação
física devido ao crescente uso e
comunicação por meio de dispositivos
técnicos,
principalmente
no
desenvolvimento mental das crianças?
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Por que você considera o toque físico
humano importante e o que exatamente ele
faz com a neuroquímica de nossos cérebros
humanos – especialmente nos primeiros
dias de vida?
Sabemos que o toque físico leva à
liberação de endorfinas. Estes são
opiáceos que ocorrem naturalmente
no cérebro. Sabemos desde os
primeiros dias, quando você está
sendo acariciado por sua mãe, que o
toque físico leva a uma sensação de
bem-estar por meio dos opiáceos que
ocorrem naturalmente no cérebro e
tem havido vários estudos sobre isso.
O interessante que descobri é que a
boca e as mãos são as mais sensíveis
ao toque. Se você olhar um “mapa” de
como seu corpo é representado em
seu cérebro em termos de sua pele e
seu toque, as mãos e a boca têm – de
longe – a maior alocação de território
no cérebro. Quando você pensa sobre
isso, eles são os mais sensíveis. E,
claro, é com isso que você beija, é
com isso que você come, e suas mãos
são as coisas mais sensíveis. Acho
que isso também acontece com os
bebês no útero, onde chupam os dedos
e os polegares e, na verdade, os
estimulam, de modo que são os
objetos
mais
representados
no
cérebro.

Qual é o papel do toque humano na vida
social de hoje e em nossa interação humana
diária?
Eu
acho
que
é
extremamente
importante, quando você pensa que –
hoje em dia – especialmente os jovens,
em vez de estar na mesma sala e
interagir de forma física, eles se
comunicam por meio de telas. E acho
que esse é um problema real! É algo
com que devemos nos preocupar.
Quando você conhece alguém pela
primeira vez, o toque é muito
importante: você vai apertar a mão de
alguém, pode dar tapinhas nas costas
ou na parte superior do braço. Onde
você toca alguém, como você toca, a
duração do toque, tudo isso está
intimamente
ligado
ao
grau
de
intimidade que você tem com a pessoa
– esse tipo de relacionamento é uma
forma
poderosa
de
comunhão.
comunicação! Lembro-me de quando
meu pai morreu tristemente em 2011,
alguém simplesmente colocou o braço
em volta de mim sem dizer nada, e
isso significou mais e me ajudou muito
mais do que mil palavras jamais
poderiam ter feito. E tenho certeza de
que todos nós já passamos por
situações em que sua tendência
natural é – se alguém está chateado –
colocar seus braços em volta dessa
pessoa. Não é para falar com eles,
mas sim para acariciá-los.

Baronesa

Susan

Greenfield,

CBE,

FRCP (Hon)
A Baronesa
Greenfield,
fundadora e CEO da
Neuro-Bio Ltd, é
neurocientista,
escritora e locutora.
Ela possui 32
diplomas honorários
do Reino Unido e
universidades
estrangeiras e
publicou mais de
200 artigos em
periódicos revisados
por pares, baseados
principalmente na
Oxford University,
mas também no
College de France

Paris, NYU Medical
Center New York e
Melbourne
University.
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O livro mais recente da neurocientista Susan
Greenfield, "Mind Change", revela como as
tecnologias digitais estão deixando sua marca em
nossos cérebros. Conversamos com ela sobre
toque físico, neuroquímica e o desenvolvimento
mental de nossos filhos.

Claro, uma das grandes questões,
especificamente
sobre
como
a
tecnologia da tela está impactando as
crianças,
é
sua
capacidade
de
empatia. Nos últimos anos, um novo
termo passou a ser usado, que é
"autismo virtual". O que as pessoas
estão dizendo é: se você não ensaia
habilidades interpessoais, não vai ser
muito bom nisso, porque só é bom no
que ensaia. E será aversivo se você
não praticar olhar alguém nos olhos e
sorrir para ele e acariciá-lo. Cada vez
mais você recorrerá ao contato pela
tela. No entanto, “autismo virtual” é
diferente de autismo: ele possui traços
do tipo autista de ter dificuldade em
se solidarizar com os outros. E a boa
notícia é: pode ser revertido! Há um
artigo muito bom sobre isso, onde eles
pegaram pré-adolescentes – crianças
com cerca de 11 ou 12 anos, nenhum
dos quais era bom em empatia e com
habilidades interpessoais muito fracas
– e eles os dividiram em dois: metade
deles manteve seu digital dispositivos;
a outra metade teve esses dispositivos
confiscados e eles foram para um
acampamento de verão por cinco dias.
Apenas nesses cinco dias, eles
puderam ver uma melhora significativa
em suas habilidades interpessoais.
Isso mostra que nada é irreversível. O
cérebro está em constante evolução e
mudança. Portanto, embora se possa
temer
que
as
crianças
tenham
problemas com empatia, se fizermos
algo a respeito e se dermos a elas um
ambiente onde possam ensaiar a
comunicação face a face, isso deve
compensar.

Sabendo que essas tecnologias não
desaparecerão, mas se tornarão cada vez
mais presentes em nossas vidas e nas de
nossos filhos, como podemos resolver esse
problema?
A pior coisa da vida é dizer a alguém
para não fazer algo. Mil anos atrás, eu
era fumante. E o pior foram as pessoas
me dizendo para não fumar, porque
não substituíram por nada mais. E foi
só quando li um livro que dizia
"Imagine ter dentes brancos e imagine
ser capaz de cheirar flores e ter muito
mais dinheiro – é uma coisa muito
positiva!” que eu fui capaz de parar.
Portanto, se você deseja reduzir o
tempo de tela, deve apresentar algo
que
seja
mais
atraente,
mais
emocionante e mais divertido. Um pai
que me escreveu de Melbourne tem
exatamente o mesmo problema com
os filhos. Eventualmente, ele os levou
para um passeio de bicicleta. E ele
disse que, quando estavam no passeio
de
bicicleta,
começaram
a
rir
espontaneamente. Ele disse: “Isso é
música para os ouvidos de um pai.
Nunca ouço isso quando eles estão
usando tecnologia!” Eu sei que é difícil
para os pais hoje em dia, porque as
crianças têm muitas exigências. Mas
você precisa desenvolver experiências
e eventos para eles que sejam mais
gratificantes e emocionantes do que
apenas olhar para uma tela. Uma das
coisas mais empolgantes é ter um
forte senso de quem você é e um forte
senso de identidade e invenções. E
lembre-se de quando éramos todos
crianças dizendo: “Vamos inventar um
jogo!” Agora é tudo sobre como
restaurar isso. Trata-se de dar a eles a
caixa em vez do presente na caixa. E,
eu acho, aquele mundo interior – se
você pode ajudar as crianças a
desenvolver esse mundo interior e
essa imaginação interior, isso é muito
mais emocionante do que apenas
filmar coisas ou interagir com a tela ou
alguma imaginação de segunda mão.
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