
Cientistas identificam
células neurais
que monitoram o
desempenho psíquico,
detectam equívocos e
governam a habilidade
de melhorar o próprio
desempenho com base
nos enganos cometidos
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26 de abril de 1986: Durante um
procedimento de rotina, o reator
número 4 da usina nuclear de
Chemobyl explode, desencadeando
a pior catástrofe na história do uso
civil de energia nuclear.

22 de setembro de 2006: Em um
teste, o trem Maglev Transrapid
08 avança contra um veículo
de manutenção a 201 km/h?
nas proximidades de Lathen,
Alemanha, causando a morte
de 23 passageiros e ferindo
gravemente dez; os destroços se
espalham por centenas de metros.

Oerro humano foi determi-
nante nos dois casos. Obvia-
mente, as pessoas diariamen-

te cometem equívocos, grandes e pe-
quenos. Monitorar e corrigir deslizes
faz parte da vida saudável. Embora,
compreensivelmente, todos prefiram
evitar enganos graves, a maioria das
tolices que cometemos por ignorân-
cia, descuido ou mesmo desatenção
tem um lado bom: oferecem ao
cérebro informações sobre como
melhorar, fazendo um ajuste fino da
percepção e do comportamento. Do
ponto de vista evolutivo, aprimorar-se

por meio dos erros é essencial para a
sobrevivência da espécie humana e,
no âmbito individual, traz subsídios
para o aprimoramento.

Nos últimos anos, neurocien-
tistas descobriram que o córtex
frontal mediai desempenha papel
fundamental na detecção de erros
e no ajuste nas respostas a eles. Os
neurônios frontais tornam-se ativos
sempre que pessoas (ou macacos)
alteram o comportamento depois
de um feedback negativo ou de ter
a recompensa diminuída por causa
dos equívocos cometidos. Estudos



recentes mostram que, desde a
infância, desenvolvemos boa parte
de nossas habilidades com base nas
lições aprendidas com nossos fiascos.
Características individuais, entre-
tanto, podem tornar o erro mais ou
menos útil no processo de aprendiza-
gem. Variações genéticas que afetam
a sinalização do neurotransmissor
dopamina colaboram para esclarecer
essa diferença entre as pessoas. A tec-
nologia pode ajudar: alguns padrões
de atividade cerebral freqüentemente
abrem possibilidades de prevenir
disparates com o uso de aparelhos

portáteis, capazes de detectar estados
cerebrais que antecedem ou nos tor-
nam propensos ao engano.

O equipamento de detecção de
erros do cérebro surgiu por um feliz
acidente no início da década de 90.
O psicólogo Michael Falkenstein,
pesquisador da Universidade de
Dortmund, Alemanha, e um grupo
de colegas desenvolviam um projeto
de monitoramento neural de volun-
tários utilizando eletroencefalografia
(EEG) durante um experimento,
quando perceberam que sempre que
a pessoa pressionava o botão errado,
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