
Como Reconhecer a Consciência 
Quando saber se criamos um computador sensível? 
Por ChristofKoch e Giulio Tononi 

S COMPUTADORES ESTÃO CADA VEZ MAIS PRÓXIMOS DO COMPORTAMENTO HUMANO - V e j a a ca-
pacidade do Watson da IBM de derrotar o grande vencedor de todos os tempos do 
programa que testa conhecimentos gerais, Jeopardy. Mas há dúvida de que os compu-
tadores "vejam" de verdade uma cena visual repleta de formas e cores diante de suas 
câmeras, que realmente "ouçam" uma pergunta pelos microfones, que sintam algo -
consciência da experiência - como os seres humanos. 

Como saberíamos se uma máquina adquiriu 
essa qualidade aparentemente indescritível, a 
consciência? Nossa abordagem se baseia no co-
nhecimento de que apenas uma máquina cons-
ciente conseguiria demonstrar entendimento 
subjetivo sobre se uma cena representada em 
uma fotografia qualquer é "certa" ou "errada". 
Essa aptidão de juntar vários fatos que façam sen-
tido numa foto sobre a realidade: por exemplo, 
saber que um elefante não deve estar encarapita-
do no topo da torre Eiffel - define uma proprieda-
de essencial da mente consciente, algo que, em 
contraste, uma sala repleta de supercomputado-
res IBM ainda não consegue distinguir. 

A compreensão dos atributos de uma máqui-
na consciente permitirá aos seres humanos não 
apenas entender o funcionamento de nosso pró-
prio cérebro, mas também prepará-los para 
aquele dia, vislumbrado pela ficção científica, 
em que teremos de aprender a conviver com 
outra forma de seres conscientes, criados por 

nós mesmos. Essa visão pode até nos permitir 
questionar uma das coisas mais profundas que 
perturbam os filósofos há séculos: os animais ou 
mesmo os objetos inanimados têm consciência? 

Os filósofos há muito ponderam sobre a possi-
bilidade de um simulacro feito pelo homem, seja 
um golem mítico ou uma máquina numa caixa, 
sentir ou vivenciar algo. Em 1950, Alan Turing, 
matemático britânico que quebrou o código 
Enigma usado pela temida força submarina na-
zista na Segunda Guerra Mundial, publicou um 
artigo que deu origem ao campo da inteligência 
artificial. No artigo, que saiu na revista Mind, 
Turing propôs substituir a vaga pergunta impossí-
vel "As máquinas conseguem pensar?", pela muito 
mais prática "Conseguiremos construir máquinas 
que, quando questionadas por teletipo, não pode-
riam ser distinguidas de um ser humano?". 

A versão do teste de Turing empregada hoje 
apresenta um juiz humano interagindo pela 
tela do computador com um ser humano ou um 

O que há de errado nesta foto? Para julgar se a imagem está errada, uma máquina deveria ter 
consciência de muitas coisas sobre o mundo (a menos que seja programada apenas para esta fotografia). 







Um computador que analisa uma imagem - para ver se a infor-
mação contida não é coerente - requer muito mais processamento 
que perguntas linguísticas de um banco de dados de computador. 
As máquinas podem ter derrotado os homens em jogos sofistica-
dos, mas ainda lhes falta a capacidade de responder perguntas arbi-
trárias sobre o que aparece em uma fotografia. O grau de integra-
ção de informações explica o motivo. Embora o disco rígido de um 
computador moderno exceda a capacidade de toda a nossa vida de 
memórias, essa informação não fica integrada: cada elemento do 
sistema continua bastante desconectado dos outros. 

VACAS TRANSPARENTES 
VAMOS VER APENAS UM EXEMPLO, uma fotografia da sua escrivaninha 
na biblioteca do seu iPod. Seu computador não sabe se, em meio à 
desordem habitual da escrivaninha, seu iMac à esquerda e seu iPad 
à direita fazem sentido juntos. Pior, o computador não sabe que se o 
iMac e o iPad combinam, um vaso de planta no lugar do teclado é 
totalmente estranho; ou que é impossível o iPad flutuar sobre a 
mesa; ou que o lado direito da fotografia combina com o lado es-
querdo, enquanto o lado direito de várias outras fotografias seria 
errado. Para o seu computador, todos os pixels são apenas uma 
vasta tapeçaria desconexa de três números (correspondentes a três 
cores), com nenhum significado em especial. Para você, uma 
imagem é significativa porque está repleta de conexões entre as 
partes, em vários níveis, estendendo-se de pixels a objetos e cenas. 
Essas relações não só especificam que partes da imagem combi-
nam entre si, mas também quais não combinam. De acordo com a 
nossa teoria, essa rede integrada de conhecimento relacionado dá 
identidade a cada imagem, distinguindo-a de várias outras, e nos 
dota da capacidade de sermos conscientes do mundo. 

Essa mesma integração também seria interpretada até mesmo 
por uma criança de seis anos que diria que muitas figuras ilógicas 
são ridículas: um patinador de gelo sobre um tapete na sala, ou um 
gato perseguindo um cão. Essas violações óbvias de nossas expecta-
tivas testemunham o notável conhecimento que temos sobre como 
certos objetos e eventos ocorrem juntos, mas a vasta maioria não. 

Testar o quanto um computador entende de uma imagem não 
requer o protocolo tradicional do teste de Turing de digitar uma 
pergunta para a máquina, basta pegar algumas imagens aleatórias 
da internet. Coloque uma faixa preta vertical no terço central de 
cada uma, então embaralhe os lados direito e esquerdo remanes-
centes das imagens. As partes das composições não combinarão, 
exceto em um caso, no qual o lado esquerdo é evidentemente da 
mesma foto que o lado direito. O computador será desafiado a sele-
cionar a única figura correta. A listra preta no meio impede o uso 
das estratégias simples de análise de imagem empregadas pelos 
computadores atualmente - por exemplo, de ligar linhas de textura 
ou de cor nas imagens separadas parciais. O teste da imagem divi-
dida requer um alto nível de entendimento visual e a capacidade de 
deduzir como as peças da imagem se encaixam. 

Outro teste introduz objetos em várias imagens de modo que 
esses objetos sejam lógicos em todas exceto uma, e o computador 
deve detectar qual é a imagem estranha. Um martelo sobre uma 
bancada de trabalho está no lugar certo, mas uma ferramenta 
nunca fica suspensa no ar; e um teclado colocado diante de um 
iMac é a escolha correta, não um vaso. 

Várias estratégias de computador que envolvem combinação de 
informações estatísticas simples como características de imagem -
cor, bordas e textura - podem ser bem-sucedidas num desses testes, 
mas a apresentação dos vários testes de imagem provavelmente 

derrotaria a máquina. As especificidades dos testes que realmente 
teriam uso prático requerem mais trabalho. Mas esse exercício des-
taca a enorme quantidade de conhecimento integrado que cada 
um de nós percebe conscientemente e torna evidente o conheci-
mento muito restrito e altamente especializado contido nos atuais 
sistemas de visão computacional. 

Sabendo de tudo isso, o que podemos esperar do futuro próxi-
mo? Se uma tarefa em especial pode ser individualizada e caracteri-
zada isoladamente de outras, ela também pode ser dominada por 
máquinas. Algoritmos rápidos podem acessar enormes bancos de 
dados e derrotar o homem no xadrez e no Jeopardy. Algoritmos so-
fisticados de aprendizagem de máquina podem ser treinados para 
reconhecer rostos e detectar pedestres mais rapidamente e melhor 
que um de nós fazemos expondo o computador a um grande 
número de exemplos relevantes classificados por seres humanos. 
Podemos visualizar claramente cenários em que cada vez mais tare-
fas especializadas serão delegadas a máquinas. Sistemas de visão 
computacional avançados vêm sendo desenvolvidos, e em menos 
de uma década um compacto sistema de direção completamente 
autônomo será uma opção viável. 

Ainda assim prevemos que esses sistemas de visão computa-
cional não responderão a uma simples pergunta sobre a cena 
diante do carro: o horizonte de Chicago visto a distância por 
quem vem em uma rodovia se assemelha a um bosque queimado 
emergindo da névoa? E não perceberá que uma banana gigante 
perto de um posto de gasolina seria algo deslocado (com exceção, 
talvez, em Los Angeles). Responder essas questões - e milhões 
de outras - ou descobrir o que está errado com a banana exigiria 
incontáveis módulos de software dedicados a isso, que ninguém 
desenvolveria antecipadamente ou sequer cogitaria construir. Se 
estivermos certos, embora os sistemas de visão computacional 
avançada baseados em um conjunto de módulos especializados e 
paralelos farão com que dirigir um carro seja em grande parte 
automático - e do mesmo modo simplificará muitas outras tare-
fas cotidianas -, esses sistemas não verão uma cena diante deles 
de modo consciente. 

Ainda assim um tipo diferente de máquina também pode ser 
criado - em que o conhecimento das incontáveis conexões entre as 
coisas de nosso mundo esteja contido num sistema único altamen-
te integrado. Nessa máquina, a resposta à pergunta "o que há de 
errado nesta figura?" apareceria porque qualquer coisa que estiver 
fora de lugar não combinaria com algumas das restrições intrínse-
cas impostas pelo modo como a informação é integrada em deter-
minado sistema. 

Essa máquina seria ótima para lidar com coisas que não podem 
ser categorizadas facilmente em tarefas independentes. Baseada 
em sua capacidade de integrar informações, ela perceberia uma 
cena de modo consciente. E suspeitamos que para atingir altos 
níveis de integração essa máquina poderia explorar os princípios 
estruturais no cérebro de mamíferos. Essas máquinas passarão fa-
cilmente nos testes que descrevemos e, quando isso acontecer, com-
partilharão conosco o dom da consciência - a característica mais 
enigmática do Universo. ES 
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