


Em 1998,o inglês Kevin Warwick se tornou um robô. O
cientista implantou um chip no braço para controlar mecanismos em seu labora-
tório. Assim: com o aparato instalado debaixo da pele, conseguia, por exemplo,
abrir portas apenas ao se aproximar. "Virei um controle remoto ambulante", diz.

O pesquisador está convencido de que o próximo passo da evolução huma-
na serão os ciborgues. "Em menos de 30 anos, qualquer um poderá ter uma
parte robótica." Imagine um mundo em que será possível guardar arquivos
no próprio cérebro? Ou conversar sem abrir a boca, usando apenas a mente?
E se conectar à internet utilizando um dedo como pen drive ou dirigir um
carro sem se mexer? Chip a chip, Kevin vem construindo essa realidade.

Hoje, aos 55 anos, o professor de cibernética da Universidade de Reading, na
Inglaterra, pretende provar que o corpo humano pode tudo. "Por que deve-
mos nos limitar aos cinco sentidos? Por que não tentar a comunicação pelo
pensamento? Por que não sermos super-homens?"

Por enquanto, o cientista precisa contentar-se em ser apenas... humano. Mas
não por muito tempo. Warwick está em contagem regressiva. Antes de seu 60º
aniversário, ele pretende criar um cérebro biológico para computadores e prepara
uma técnica para o momento crucial de sua carreira: instalar um chip no próprio
crânio. O implante o tornará um novo tipo de ser: parte humano, parte máquina.
De seu laboratório, o apaixonado por ficção científica que decidiu vivê-la no dia
a dia falou a GALILEU sobre homens, robôs e os novos limites do corpo.



* Por que virar um ciborgue?
Warwick: Ser só humano é se
contentar com muito pouco! Pense
nas possibilidades que a internet
e a informática oferecem e que
não temos. Imagine se tivermos
os neurônios ligados à internet
e a um computador: poderemos
ter a memória da máquina, suas
habilidades matemáticas e as
conexões da rede. Os humanos
só enxergam o mundo em
três dimensões, enquanto os
computadores podem ter centenas
de dimensões. Nossas habilidades
estão ultrapassadas.

* Você experimentou isso
quando virou o primeiro
ciborgue humano, há U anos?
Warwick: Eu, basicamente,
virei um controle remoto. Foi
divertidíssimo! Implantei um
identificador por radiofreqüência
no meu antebraço, ligado ao
computador do departamento de
cibernética aqui do prédio. Então,
quando entrava no laboratório, o
computador sabia que eu estava
chegando e abria as portas.
Enquanto andava, as luzes se
acendiam. Quando eu chegava à
minha sala, ela dizia: "Bom dia,
professor Warwick". Durante os

nove dias em que circulei com
o implante, vários colegas me
diziam: "Ei! Também quero um!".
Os resultados foram tão bons que,
quando o retirei, fiquei mal...

* Emocionalmente mal?
Warwick: É. As portas não
abriam mais, minha sala não me
reconhecia... Era muito chato.
Quando se tem um implante,
rapidamente pensamos que
ele é uma parte nossa. Isso
acontece com pessoas que usam
marca-passos ou próteses. Esses
dispositivos deixam de ser peças
tecnológicas. Viram "nosso" corpo.
A tecnologia nos faz favores e nos
deixa dependentes. É por isso
que, se ela para de funcionar, é
problemático. Mas não me senti
assim com meu segundo implante.

* Queria se livrar logo dele?
Warwick: Eu estava exausto.
Durante três meses, em 2002,
tive um chip, também no braço,
com eletrodos que ligavam o meu
sistema nervoso periférico a um
computador e à internet. Uma das
coisas que eu fazia era comandar
a mão de um robô. Com os sinais
emitidos diretamente pelo meu
sistema nervoso, eu era capaz de

abrir e fechar a minha mão e fazer
o mesmo movimento com a mão
do robô. Por sensores, o androide
mandava sinais para mim,
mostrando qual a força que ele
aplicava em seus gestos e, assim, eu
podia fazê-lo agarrar ou mover um
objeto. Isso seria muito útil para
pessoas com membros amputados.

* E você usou a web no teste?
Warwick: Sim. E deu certo. Viajei
para Nova York e, de lá, controlava
mentalmente o robô que havia
ficado em Reading — como se
fosse a minha própria mão — pela
internet. Além disso, eu também
tinha um boné de beisebol com
eletrodos ultrassônicos conectados
ao implante. Era uma espécie de
sonar, como o dos morcegos. Cada
vez que um objeto ou uma pessoa
se movia em minha direção, eu
recebia sinais diretamente no meu
cérebro — quanto mais próximo,
mais sinais. Coloquei uma venda
nos olhos e tentei me movimentar,
detectando os objetos ao meu
redor. O objetivo era ampliar
nossos cinco sentidos básicos. Se
quisermos, poderemos ter mais de
cinco. Teremos até a possibilidade
de nos comunicar diretamente, de
cérebro para cérebro.



*Como?
Warwick: Esse mesmo implante
estava conectado a um chip que
minha esposa colocou em seu
sistema nervoso. Quando ela
mexia o braço, o meu cérebro
recebia um sinal elétrico vindo
diretamente do cérebro dela.
Quando ela mexia seu braço três
vezes, eu recebia três sinais: tup,
tup, tup. Era como se comunicar
por meio de um código morse.

* Não é mais difícil que falar?
Warwick: Qualquer tipo de
linguagem é apenas uma
fórmula codificada para fazer
outras pessoas entenderem um
pensamento. Mas o resultado
da linguagem humana é
extremamente pobre. O
interlocutor nunca consegue
compreender de verdade os
conceitos transmitidos. Claro,
podemos tentar a arte ou a
poesia, mas, ainda assim, isso
é o melhor que podemos fazer
com uma forma muito precária
de comunicação. Tecnicamente
falando, se pudermos melhorá-
la, ganharíamos muito em
velocidade. Nós nos comunicamos
na velocidade do som. Muito
devagar. As possibilidades de uma

comunicação na velocidade da luz
são enormes. Se mudarmos só a
velocidade, já seria incrível.

* E como pretende mudá-la?
Warwick: A comunicação pelo
pensamento é possível. Quero
descobrir como ela funciona.
Nosso último experimento
mostrou que o corpo humano
não tem limites. O ponto crucial
está no cérebro, em nosso sistema
nervoso. Seria emocionante se
pudéssemos parar de vez de nos
comunicarmos nesse código fora
de moda, feito de sinais mecânicos
e que nos dá tanta dor de cabeça.
É terrível ver como as máquinas
se comunicam tão bem e como
nós, humanos, ficamos para trás.
Amor, emoções, sentimentos
e abstrações são praticamente
inexprimíveis pela linguagem.
Quando eu digo à minha mulher
que a amo, ela vira e me pergunta
o que eu exatamente quero dizer.
Grumpf, eu quero dizer... isso
que estou dizendo! Se eu pudesse
simplesmente enviar a ela um
sinal direto do meu cérebro, talvez
ela não gostasse, mas, pelo menos,
eu conseguiria me expressar. Isso
mudará a maneira de interagirmos
socialmente e teremos que

aprender de novo a nos socializar,
mas é esse o futuro.

* Seria um novo estágio da
evolução humana...
Warwick: Isso mesmo. Um novo
passo evolutivo. É extraordinário
imaginar como os pensamentos
poderão ser mais ricamente
transmitidos. Isso inaugurará
um novo tipo de ser. E é o que eu
farei com meu próximo implante.
Dentro de quatro ou cinco anos,
colocarei um chip no cérebro —
que talvez fique para sempre —
para testar o funcionamento da
comunicação pelos pensamentos.

* Não tem medo de morrer ou
ficar louco fazendo isso?
Warwick: [risos] Olha, há tantas
coisas que podem dar errado nisso
tudo... Mas tenho essa necessidade
pessoal de saber o que é possível
para o corpo humano, de investigar
e testar os limites do cérebro.
Claro que existem perigos, mas
de um ponto de vista estritamente
científico, é incrível eu poder ser o
primeiro a tentá-los.

* Ê como brincar de Deus...
Warwick: Não sou religioso, então
não ligo. Do que realmente tenho
medo é de passar a minha única
vida na Terra sem tentar, sem
experimentar, sem descobrir
nada de novo. Eu realmente
odiaria morrer sem ter feito as
experiências. Seria uma perda
imensa, porque a tecnologia
existe, a oportunidade está aí e
não há ninguém para tentar.

* Se der certo, você terá
contribuído para mudar o
conceito de humano?
Warwick: Acho que sim. Se ainda
chamaremos os novos seres
de humanos é uma questão de
nomenclatura. Pode ser um
humano melhorado, aprimorado,
super-homem... Pode acontecer
de existir duas classes de homens,
uma melhor, mais inteligente, e
outra nem tanto.
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