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Sensores são colocados na superfície do cérebro para captar impulsos  
Voluntários chegaram a conseguir mover o cursor na tela do computador ao pensar em 
algumas letras 
 
Desde aproximadamente 1998, quando a humanidade começou a avançar rapidamente pela 
história do progresso, nós nos acostumamos com máquinas que, de essenciais, se tornaram 
obsoletas com o passar de um trimestre. VHS, Walkman, aparelho de fax, CD-ROM, pager e 
modem dial-up: todos enviados para a mesma ala do museu que abriga a calandra e o arado 
puxado a cavalo. 
 
Agora está quase na hora de despejar outro dispositivo obsoleto no lixo histórico: seu corpo. 
Na semana passada, pesquisadores da Universidade Washington apresentaram um novo 
sistema de computador controlado pela mente. 
 
Sistemas tradicionais de controle pela mente requerem que o usuário coloque um conjunto de 
sensores de EEG (eletroencefalograma) na cabeça antes de pensar com afinco sobre 
determinadas ações. As ondas cerebrais resultantes são então cruamente interpretadas, e o 
dispositivo reage de acordo com elas. Mas o uso prático é restringido graças ao crânio 
humano, que abafa alguns sinais e amplifica outros. 
 
É nessa hora em que entra a eletrocorticografia --basicamente, o ato de inserir sensores 
diretamente na superfície do cérebro. Uma vez feito isso, é possível conseguir sinais muito 
mais confiáveis. Os pesquisadores já tiveram voluntários que controlavam um cursor na tela 
imaginando sons de vogais diferentes. Assim que conseguirem refinar esse processo ainda 
mais, oferecendo ao usuário a capacidade de direcionar o cursor e clicar sobre as coisas, a era 
do mercado de massa de iPads Wi-Fi controlados pela mente pairará sobre nós. 
 
CONTROLE DA MENTE 
 
Isso é realmente tão sinistro? Todos os computadores já são controlados pela mente. Minha 
mão talvez direcione o mouse, mas nada disso acontece sem que minha mente ordene. O que 
a nova interface faz é excluir o intermediador corporal, deixando os seus dedos livres. Mas 
qual é o problema disso? 
 
O problema é que o corpo é a proteção crucial existente entre a caprichosa mente humana e a 
máquina servil. Pense sobre quantas respostas furiosas de e-mail você escreveu às pressas 
somente para, no momento final, parar e refletir enquanto seu dedo paira indeciso sobre a 
opção Enviar. O simples fato de que uma pequena ação física é necessária para, realmente, 
realizar tal ato costuma ser suficiente para criar um momento de reflexão. 
 
Quando computadores controlados pela mente transformarem-se em uma realidade comum, 
você terá digitado e enviado aquela mensagem na velocidade em que se move um dedo. E, 
embora seu cérebro possa ser ótimo no controle de máquinas, qual a sua capacidade de 
controlar o seu cérebro? 
 
O que aconteceria se, daqui a dez anos, você estivesse assistindo a um desenho estrelado por 
um coelho, um pouco provocante e sedutor, e o modo proposital com que ele balança o rabo 
algodoado ao saltitar, leva-o a pensar, momentaneamente, em sexo. 
 
E, antes de você se dar conta, seu cérebro buscou uma imagem de um coelho pornô, vinda 
dos piores cantos da internet e está retransmitindo isso de forma horripilante e obscena na 
tela holográfica de 96 polegadas no momento em que sua esposa e seu filho chegam das 
compras? 
 



Reconheça, se for sincero, que há todo um mundo de porcarias rotineiramente borbulhando e 
aparecendo em nossas cabeças, e que não queremos um computador interpretando tudo isso 
sem sermos questionados. 
 
Lembre-se: não seja tolo de pensar que o lançamento de um iPhone, que liga para a sua 
namorada quando você lembra do rosto dela, é algo maravilhoso. Se o lado travesso da sua 
mente escapulir do corpo e colocar as próprias mãos diretamente no volante, a humanidade 
pode esperar por seis meses de caos imprevisível e pelo Juízo Final. 
 
SE LIGA 
 
PESQUISA 
 
O estudo da Universidade Washington incluiu quatro pacientes, de 36 a 48 anos, que tiveram 
os sensores implantados diretamente no cérebro e conseguiram controlar o cursor de um 
computador. Saiba mais sobre a pesquisa do grupo do professor Eric Leuthardt em 
bit.ly/pesquisamen. O link traz fotos do implante feito no cérebro dos voluntários e direciona 
para o artigo científico do estudo. 
 
Sistema permite fazer ligação no celular ao olhar para os números 
 
A tela sensível ao toque dos mais modernos celulares parece obsoleta diante dos resultados da 
pesquisa de um grupo formado por pesquisadores da Universidade da Califórnia em San Diego 
e da Universidade de Hinschu, em Taiwan. O estudo mostrou como usuários podem discar 
números no celular ao olhar para eles. 
 
O princípio básico usado é que o cérebro das pessoas emite sinais elétricos de diferentes 
frequências, dependendo do que a pessoa está tentando fazer ou do seu estado cognitivo, 
explica Tzyy-Ping Jung, da Universidade da Califórnia, um dos responsáveis pela pesquisa. 
 
Esses sinais podem, então, ser captados e decodificados. 
 
Os pesquisadores tiraram proveito de um tipo de atividade cerebral que é uma resposta 
natural da pessoa a estímulos em frequências específicas. "Por exemplo, quando você olha 
para uma luz piscando dez vezes por segundo, o seu córtex visual exibe uma atividade rítmica 
na mesma frequência." 
 
Nos testes, uma tela de computador exibia ao usuário dez caixas, trazendo os dígitos do 
telefone, e cada uma delas piscava em uma frequência diferente. Assim, ao olhar para um dos 
números, o córtex visual do usuário emitia sinais referentes a ele. Os sinais eram, em seguida, 
captados por uma espécie de fita que envolvia a cabeça como um todo. A fita amplificava e 
transmitia o sinal para um telefone, por meio do Bluetooth, permitindo que a ligação fosse 
realizada. 
 
BENEFÍCIOS 
Amanda Demetrio 
 
Os benefícios imediatos da tecnologia, segundo Jung, são vistos em pessoas paralisadas ou 
que têm alguma deficiência física severa. 
 
O grupo também pensa em expandir a pesquisa e criar um sistema que usa o celular para 
fazer um monitoramento do cérebro. "Nossa pesquisa mostrou que. em situações de fadiga ou 
sonolência, certas mudanças na atividade cerebral são indicadores podem ser confiáveis para 
retratar esses estados. Estamos trabalhando em traduzir isso para um sistema que monitora a 
fadiga com o uso do celular", conta o pesquisador. 
 
O próximo passo, segundo Jung, é usar o sistema para controlar televisões, equipamentos de 
vídeo e áudio e jogar videogames. "Mas nosso objetivo é ainda maior. Acreditamos que essa 
tecnologia pode aumentar nossas habilidades cognitivas." 



A tecnologia ainda não está à venda. O grupo pretende aumentar a eficácia da detecção de 
sonolência e ainda não fez planos para a comercialização, diz o pesquisador.  
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 4 maio 2011, tec, p. F5. 


