
Christoph Koch 

desejo de entender e acompa

nhar a dinâmica dos próprios 

pensamentos é antigo. Na fic

ção, o "cerebroscópio" é um 

disposit ivo que permitir ia a 

façanha de fazer isso em tempo real ou, no má

ximo, com atraso de frações de segundo. Uma 

curiosa variação dessa engenhoca seria o "auto-

cerebroscópio", equipamento que possibilita às 

pessoas acompanhar o próprio cérebro em ação, 

observando a atividade bioelétrica transitória 

de todas as células neurais - ou seja, o trabalho 

da própria mente. Essa ideia, 

porém, pode parecer insana, 

até porque, sabemos, a obser

vação é capaz de modificar o 

objeto sobre o qual nos debru

çamos (seja uma célula, um 

indivíduo, um órgão etc). A 

neurociência, no entanto, res

pondeu a essa questão mais 

rápido do que se esperava e, 

por estranho que pareça, essa 

possibilidade de observar a si 

mesmo desse ângulo não está 

tão distante da realidade. 

O neurocirurgião Itzhak Fried, pesquisador da 

Faculdade de Medicina David Geffen, da Universi

dade da Califórnia, e seus colegas aperfeiçoaram 

uma técnica para pacientes de epilepsia. Ela con

siste na aplicação, na cabeça, de eletrodos permi

tindo a inserção de fios minúsculos diretamente na 

massa cinzenta. Utilizando técnicas sofisticadas 

de eletrônica e avançados algoritmos de detecção 

de sinais, esses eletrodos em miniatura detectam 

os fracos e rápidos sinais emitidos por um grupo 

de no máximo 50 neurônios existentes no fundo 

do cérebro e permitem que o próprio paciente 

detecte indícios de aproximação 

de uma crise epilética. Mas, 

antes, cabe um resumo dos 

conhecimentos anteriores. 

As descargas neurais hiper-

sincronizadas que caracterizam 

os chamados surtos epiléticos 

são transtornos neurológicos 

comuns que podem, em alguns 

casos, afetar o cérebro todo. 

Atualmente, esses espasmos ce

rebrais episódicos e recorrentes 

costumam ser controlados com 

drogas que reduzem a excitação 



e promovem a inibição de circuitos subjacentes. 

No entanto, a medicação nem sempre funciona. 

Quando uma anormalidade localizada - como a 

cicatriz de um tecido ou a perda de conexões do 

desenvolvimento-é suspeita de disparar a crise, 

os neurocirurgiões podem optar por remover o 

tecido que provocou o episódio. 

Para diminuir efeitos colaterais, éfundamental 

determinar exatamente o local onde o surto se 

origina; testes neuropsicológicos, escaneamento 

cerebral (fMRI) e eletroencefalogramas (EEG) 

ajudam a identificar esse ponto. Mas quando 

nenhuma patologia estrutural é detectada exter

namente, é possível recorrer a procedimentos 

invasivos. Nesses casos, o neurocirurgião insere 

dez ou mais eletrodos no tecido mole do cére

bro, por meio de pequenos orifícios perfurados 

no crânio, que ficam ali implantados por uma 

semana ou mais. Nesse período, enquan

to os sinais conduzidos pela fiação são 

continuamente monitorados, o paciente 

permanece no hospital. Quando um surto 

ocorre, os médicos especificam a origem 

da atividade cerebral anômala. A posterior 

remoção ou destruição da parte agressora 

de tecido reduz o número de surtos - e às 

vezes os elimina totalmente. 

SENTIDOS E MEMÓRIA 
Itzhak Fried é um dos pioneiros dessa práti

ca que requer grande perícia. O especialista 

coordena uma equipe que aperfeiçoou 

uma variação do monitoramento da epi

lepsia na qual os eletrodos são ocos. 

Sob sua supervisão, um grupo do meu 

laboratório, formado pelos pesquisadores 

Rodrigo Quian Quiroga, Gabriel Kreiman 

e Leila Reddy, descobriu um extraordinário 

conjunto de neurônios na selva do lobo 

temporal medial, fonte de muitos surtos 

epiléticos. Essa região cerebral profun

da, que inclui o hipocampo, transforma 

percepções sensoriais, principalmente 

visuais, em memórias. 

Contamos com a participação de 

vários pacientes epiléticos. Enquanto 

aguardavam o surto mostramos a eles 

cerca de 100 imagens de pessoas, ani

mais, edifícios e objetos diversos, sendo 

algumas das imagens bem familiares e 

consideradas afetivamente significativas 

para os participantes do estudo. Esperávamos 

que uma ou mais dessas fotos pudesse induzir 

alguns dos neurônios monitorados a disparar 

uma explosão de "potenciais de ação". A maior 

parte do tempo, no entanto, os pesquisadores 

ficaram de mãos vazias, embora, às vezes, tives

sem encontrado neurônios que respondessem 

a categorias de objetos, como animais, cenas 

externas ou rostos variados. Mas novos neurô

nios foram muito mais destacados. Uma dessas 

células localizadas no hipocampo respondeu 

somente a fotos da atriz Jennifer Aniston, mas 

não às de outras mulheres loiras ou atrizes em 

geral; além disso, foram ativadas respostas a sete 

fotos muito diferentes de Jennifer. Encontramos 

neurônios que reagiram a imagens de Madre Te

resa, a animaizinhos de estimação e ao teorema 

de Pitágoras (a2 + b2 = c2). 

Essas células e outras com funções 

similares - pois por alguma razão existem 

provavelmente milhares delas no lobo 

temporal medial-codificam um conceito, 

como Jennifer Aniston, independente

mente de a pessoa ver sua foto ou ouvir 

seu nome. Imagine-as como o substrato 

celular do ideal platônico de Jennifer Anis

ton. Não importa se a atriz está sentada 

ou correndo, se seu cabelo está preso ou 

solto, mais longo ou com um novo corte; 

desde que a pessoa a reconheça, seus 

neurônios são ativados. 

Algo, entretanto, é certo: ninguém nasce 

com células seletivas para Jennifer Aniston. 

Como um artista pacientemente esculpindo 

a Vênus de Milo ou a Pietà em blocos de már

more, os algoritmos da aprendizagem do 

cérebro entalham campos sinápticos nos 

quais despontam os neurônios conceituais. 

Toda vez que encontra determinada pessoa 

ou objeto, um padrão similar de neurônios 

salientes é gerado em regiões corticais es

pecíficas. As redes do lobo temporal medial 

reconhecem esses padrões repetitivos e 

dedicam a eles determinados neurônios. 

Ou seja: você possui células neurais que 

codificam membros da família, amigos, 

colegas de trabalho e gente famosa que vê 



na televisão, seu laptop, o logotipo da Mente e 
Cérebro, aquele quadro que você aprecia muito 

e inúmeros outros seres e objetos. 

Por outro lado, não possuímos células con

ceituais para coisas ou pessoas que encontramos 

raramente - como a garçonete que lhe serviu 

um cafezinho na semana retrasada naquela 

padaria aonde você raramente vai. Mas, se pos

teriormente vocês se encontrarem, conversarem 

longamente e ela se tornar sua amiga, passando a 

fazer parte de sua vida, as redes do lobo temporal 

medial reconhecerão que o mesmo padrão ocor

reu repetidamente e deverá enredar neurônios 

encarregados de representar a garçonete. 

Células conceituais demonstram claramente 

que a especificidade da experiência consciente 

tem Uma contrapartida direta no nível celular. 

Digamos que você esteja recordando a cena 

emblemática de Marilyn Monroe sobre a grade 

do metrô tentando impedir que o vento levan

tasse sua saia. Essa percepção consciente será 

produzida por uma coalizão de certo número 

de neurônios, talvez de centenas ou milhares 

deles - mas não de bilhões, como se pensava 

até alguns anos. 

"VER" CONCEITOS 
O neurocientista Moran Cerf, Fried e colegas 

do meu laboratório juntaram várias "células de 

conceito" numa tela externa para que pudessem 

visualizaros pensamentos de uma paciente. Embo

ra revolucionária e bastante difícil de implementar, 

a ideia é aparentemente simples. Ela exigiu três 

anos de esforços, principalmente por parte de Cerf, 

que recrutou para sua empreitada um especialista 

em segurança de computadores e um diretor de 

cinema entre os alunos formados pelo Instituto 

de Tecnologia da Califórnia. Ele desenvolveu 

várias experiências e, em uma delas, registrou a 

ativação de um neurônio de uma paciente, em 

resposta a imagens do ator Josh Brolin (que a 

mulher conhecia de seu filme favorito, Osgoonies) 

e outro neurônio, acionado em resposta à cena 

já mencionada de Marilyn Monroe. A paciente 

olhava para o monitor onde eram exibidas essas 

duas imagens superpostas com a atividade das 

duas células e controlava até onde conseguia ver 

Brolin ou Marilyn na imagem híbrida. 

Sempre que a voluntária concentrava seus 

pensamentos no ator, o neurônio associado era 

ativado com mais intensidade. Cerf montou o 

A PERCEPÇÃO 
CONSCIENTE da 
conhecida cena de Marilyn 
Monroe sobre a grade do 
metrô, tentando impedir 
que o vento levantasse 
sua saia, é produzida pela 
coalizão de neurônios 

feedback de tal forma 

que quanto mais essa 

célula era acionada em 

comparação à outra, 

mais visível Brolin se 

tornava e mais a ima

gem de Marilyn enfra

quecia - e vice-versa. 

A imagem na tela con

tinuou mudando até 

que somente ele ou ela 

permanecia visível e só 

então o teste terminava. 

A paciente adorou o 

exercício porque podia 

controlar o filme só com 

o pensamento. Quando 

ela se concentrava na 

loira sensual, o neurô

nio associado aumenta

va a taxa de ativação e as 

células para o "conceito 

competitivo", no caso 

Brolin, diminuíam sua 

atividade. Enquanto 

isso, a grande maioria 

dos neurônios permanecia inalterada. 

É como se houvesse duas pessoas envolvidas 

nesse experimento, lembrando a forma como 

o titereiro Craig ocupava a mente do ator John 

Malkovich no filme Quero serJohn Malkovich, de 

1999. Uma é a mente da paciente, instruindo 

seu cérebro a pensar em Marilyn. A outra é a que 

está agindo contra a vontade consciente - isto é, 

as células neurais do lobo temporal medial que 

regulam os correspondentes aumento e redução 

de atividade. Mas ambas são parte do mesmo 

cérebro. Então quem controla quem? Quem é o 

titereiro e quem é o títere? 

Toda a complexidade das interações entre 

mente e corpo é evidenciada aqui. A paciente não 

sente uma coceira toda vez que o neurônio de Ma

rilyn é ativado; ela não pensa: "inibição, inibição, 

inibição", para afastara imagem de Brolin da tela. 

Na verdade, a mulher não tem absolutamente 

ideia alguma do que se passa em sua cabeça. 

No entanto, pensar em Marilyn se traduz num 

padrão específico de atividade neural. Os eventos 

na área dos fenômenos de sua mente têm paralelo 

concreto nos neurônios. E os abalos mentais e 

cerebrais ocorrem simultaneamente. 
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