
Mapear o cérebro e entender
suas reações para, depois, de-
senvolver uma interface que
acabaria com a necessidade de
um equipamento físico para
controlar a televisão ou o com-
putador. É esse o objetivo de

uma pesquisa em curso no In-
tel Labs. “Ao decodificar o cére-
bro, conseguiremos desenvol-
ver interfaces integrando a tec-
nologia aos nossos pensamen-
tos”, diz Dean Pomeleau, res-
ponsável pela ideia. ● R.C.

A fusão entre o cérebro huma-
no e as máquinas é uma das
grandes promessas da ciência
atual. Rastreando as ondas ce-
rebrais e transportando-as pa-
ra um dispositivo robótico, pes-
quisas no mundo todo desen-

volvem protótipos como uma
cadeira de rodas que dá autono-
mia aos quadriplégicos e um
sistema de escrita que lhes de-
volve a palavra (que vem direto
do cérebro). O homem-robô
não é mais uma ficção.● R.C.

O fim de teclados e mouses

Robô tenta
decifrar como a
mente funciona

Interface homem-máquina

147.456processadores,143tera-
bytesdememória,6.675tonela-
dasdeaparelhosdearcondicio-
nado, milhões de watts de ener-
giaelétricaequase4milmetros
quadrados de área. É esse o ta-
manho do maior cérebro artifi-
cialdomundo,construídonola-
boratório de inovação IBM, na
Califórnia. Os números podem
impressionar, mas o Blue Ge-
ne/P consegue simular apenas
o cérebro de um gato (e, ainda
assim, de forma simplificada).
Osrobôsaindapassamlongeda
mente humana: o supercompu-
tador não consegue imitar nem
1% dela. É, robôs ainda têm um
bocado para aprender.

A maior dificuldade em um
projeto de engenharia reversa
do córtex é também a mais ób-
via: como reconstruir algo que
nãosabemosaocertocomofun-
ciona? Fundindo as máquinas
mais velozes do mundo à nano-
tecnologia e à neurociência, as
simulações, hoje, não passam
de aproximações. Rascunhos
que, como no tal cérebro mecâ-
nico do gato, ignoram estrutu-
ras e conexões do órgão real.

“A capacidade computacio-
nal da mente é absurda. Por is-
so,criamosummodeloparaten-
tar entendê-la”, defende-se o
cientista indiano Dharmendra
Modha, chefe do setor de com-
putaçãocognitivadaIBMecria-
dordoprojeto.Paraele,“océre-
broéumparadigma”,pois“con-
segue sentir, perceber, intera-
gir, lidarcomambiguidadeeen-
tender contextos” e, mesmo as-
sim, “usar menos energia do
que uma lâmpada e ocupar um
espaço mínimo”.

TECNOLOGIA COMO CIÊNCIA
Impensável antes da descober-
ta da estrutura do DNA, em
1953, a compreensão da mente
emtermos biológicos éo princi-
pal desafio da ciência do século
21. É a possibilidade de enten-
der, finalmente,oscaminhosda
aprendizagem, da percepção,
das lembranças e da consciên-
cia, e também a fronteira do li-
vre-arbítrio (afinal, a mente
também tem lá seus limites).

Mas e a meta da tecnologia,
qualé?Aoquetudoindica,éten-
tar seguir esses mesmos pas-
sos.Mesmocompoderdearqui-
vamento enorme, as máquinas
ainda são incapazes de fazer o
feijão-com-arrozdamente:pen-
sar, sentir, adaptar-se.

“Não há máquina que te-
nha visão crítica e ativa da
realidade, que generalize e
entenda contextos. A nova
computaçãodeveevoluirimi-
tandoocérebro”,decretaMi-
guel Nicolelis, chefe do setor
deneurociência daUniversi-
dade de Duke. O futuro da
tecnologia artificial é se tor-
nar um pouco mais humana.

HOMEM-ROBÔ
Se você pensou emum cibor-
gueretrôdaficçãocientífica,
tão dominado pela tecnolo-
gia que perdeu a humanida-
de, esqueça-o. As interfaces
homem-robô há tempos já
saíramdaimaginaçãodoses-
critores para entrar na reali-
dade de pesquisadores.

Os projetos são inúmeros
e promissores. Vão de ideias
úteis, como uma cadeira de
rodas que permite que pes-
soas paralisadas a contro-
lemapenascomopensamen-
to, da Toyota, até aparentes
besteiras, como um capace-
te que transforma impulsos
cerebrais em tweets (apenas
aparente, porque pode signi-
ficar um avanço para pes-
soasparalisadascomativida-
de mental perfeita).

Opróprio MiguelNicolelis
confia na integração mente-
máquina para seu projeto
mais ambicioso: levar impul-
soscerebraisdequadriplégi-
cosa umaestrutura robótica
e devolver-lhes o movimento
(leia mais na pág. L9).

Até o consumo deve ser
afetado, como mostra uma
pesquisa do Intel Labs, de
Pittsburgh, que tem o objeti-
vo de “ensinar as máquinas a
entender um algoritmo da-
quilo quepensamos”, naspa-
lavras do cientista Dean Po-
merleau, cabeça do projeto.
Aintençãoéque,apartirdis-
so, sejam desenvolvidas “in-
terfaces mais ricas que as de
hoje”, que seriam controla-
das sem dispositivos.

Aposentar controle remo-
to, mouse e teclado, além de
dar uma esperança para
quem perdeu os movimen-
tos, são só algumas das pro-
messasdessaáreaquenãosa-
be mais se é ciência ou tecno-
logia (e nem precisa mais). ●

O que o
cérebro
ensina às
máquinas
Ciborgue
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Gary Small: neurocientista e autor de ‘iBrain – Sobrevivendo à Alteração Tecnológica da Mente Moderna’

Montar um cérebro artificial, pe-
ça por peça, para finalmente en-
tender como a mente real funcio-
na. É esse o objetivo do projeto
desenvolvido pela IBM, financia-
do pelo Departamento de Defesa
dos EUA. Criticado por tentar
reduzir um universo de conexões
a uma série de padrões e por afir-
mar que reconstruiria as ações
do córtex até 2019, o projeto foi
tachado de “ação publicitária”
por boa parte da comunidade
científica. Coordenador do Blue
Brain, uma pesquisa semelhan-
te, o cientista Henry Markram
chamou a ideia rival de “uma
brincadeira que nenhum neuro-
cientista sério irá acreditar”.
O brasileiro Miguel Nicolelis real-
mente não acredita. “Esse é um
projeto duvidoso. Já participei de
uma mesa redonda com o pes-
soal da empresa e acho que eles
perderam completamente a ra-
zão. Eles estão usando padrões
da neurociência do século 20 e

ignorando as inovações”, afirma
o neurocientista.
A IBM, no entanto, segue firme
no projeto, carro-chefe do seu
laboratório de inovação, em Al-

maden, na Califórnia. Combinan-
do a neurociência e a nanotecno-
logia, a empresa espera em lon-
go prazo “demonstrar os algorit-
mos da mente e desenvolver

compactos computadores que
se aproximem dessa inteligên-
cia”, nas palavras do idealizador
da ‘mente recriada’, o indiano
Dharmendra Modha.● R.C.

Como o computador e a web estão alterando a nossa mente

Aplicação: área
pode devolver
movimento a
paralisados

::RAFAEL CABRAL

Ainternetmudanossocérebro.Eis
a conclusão do livro (inédito no
Brasil) do neurocientista america-
no Gary Small, diretor do Centro
de Pesquisa em Memória e Enve-
lhecimentodaUniversidadedaCa-
lifórnia. Small percebeu que pes-
soas com pouca experiência na
web, quando online, mostravam
atividade na linguagem, memória
e centros visuais do cérebro, o que
é típico de quem está lendo. Já
usuários experientes tinham mais
atividade nas áreas de tomada de
decisão. Após cinco dias seguidos
de navegação, a atividade cerebral
dos novatos ficou mais parecida à
dos veteranos. O cérebro adaptou-
se rapidamente ao uso da rede.
Agora, há uma boa e uma má notí-
cia aí: a boaé que, se você for mais
velho, navegar pode ajudar a man-

tê-loafiado; amáéqueosmaisex-
perientes têm a capacidade neural
muitoconsumidaesobrapoucopa-
ra outras habilidades. Isso pode
ser um indício do porque é difícil
ler quando estamos online. É
como ler um livro e fazer
palavra-cruzada ao
mesmo tempo. Leia
entrevista de Small
ao Link:

Como surgiu a ideia
de iBrain?
Passei minha carrei-
ra desenvolvendo tec-
nologias para estudar
o cérebro à medida
queenvelhece. Fiquei im-
pressionado como as no-
vas tecnologias, em espe-
cial, a internet,

têm um efeito profundo emnossas
vidas.Gostariadesaberqualoefei-
to delas no cérebro.

Por que o cérebro nunca foi afeta-
dode formatãorápidaedrás-

tica?
Acho que por causa da
aceleração no ritmo
das inovações e da
quantidade de tem-
po que gastamos
comestasnovas tec-
nologias.

Como a internet me-
lhora a inteligência

das pessoas?
Ela de certa forma cria

umaextensãodamemó-
ria biológica – temos

um ‘HD externo’

com imensa quantidade de infor-
mações acessível a qualquer mo-
mento.Sacrificamos a profundida-
de pela amplitude.

Qual é o lado positivo e negativo
da internet para as crianças?
Ospositivos são a possibilidade de
se relacionar e colaborar em rede
e o acesso instantâneo à informa-
ção.Osnegativos incluemaocom-
prometimento da atenção e da de-
pendência da tecnologia.

Como será o cérebro no futuro?
Prevejo que vamos ter implantes
de micro-chip no cérebro que nos
ligarão a internet e a discos rígidos
externos. Não vamos mais usar
mouse e teclado. Vamos pensar
em algo e instantaneamente isso
vai acontecer. ● BRUNO GALO
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