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M i g u e l A. L. Nicolel is é pioneiro no campo da neuro-
prótese. Ele é professor da cadeira Anne W. Deane de neuro-

ciência da Duke University e fundador do Dukes Center for 
Neuroengineering e do Instituto de Neurociências de Natal. 

Q
UASE SEMPRE QUE UM DE MEUS ARTIGOS CIENTÍFICOS RETORNAVA do proces-
so de revisão obrigatória pelos pares, durante as últimas três déca-
das, tive de enfrentar a recomendação inevitável de que todos os tre-
chos de pensamento especulativo sobre nossa capacidade de fazer a 
interface entre o cérebro e máquinas deveriam ser retirados. Com 
frequência, os outros neurocientistas que analisavam esses artigos 
antes da publicação não queriam considerar a noção de que a pes-

quisa poderia fornecer apoio aos mais ousados sonhos científicos no futuro. Durante 
essas reflexões dolorosas, eu fantasiava sobre o dia em que poderia resgatar essas 
ideias especulativas e liberá-las para os outros analisarem e contemplarem. Nosso 
progresso no laboratório indica que o momento da divulgação finalmente chegou. 

No decorrer desse confronto com a cultura ultraconservadora 
da academia, vários escritores e diretores de filmes de ficção cientí-
fica especularam sem reservas e, às vezes, aceitaram com facilidade 
os excessos de sua imaginação fértil. Apenas durante 2009, duas 
megaproduções de Hollywood, Os substitutos e Avatar, retrataram 
o estereótipo de cientistas controlando, prejudicando, matando e 
conquistando as pessoas com feitiçaria tecnológica. Nesses filmes, 
as interfaces cérebro-máquina permitiram que os seres humanos 
vivessem, amassem e lutassem por procuração. Deixaram que seus 
avatares de corpo inteiro executassem o difícil trabalho de percor-
rer o Universo e, em alguns casos, de tentar aniquilar toda uma raça 
alienígena em nome de seus mestres humanos. 

Deixem-me apresentar uma visão alternativa sobre a futura 
Idade das Máquinas. Após trabalhar e pensar muito e longamente 
sobre o impacto dos robôs controlados por ondas cerebrais, muitas 
vezes chamados de interfaces cérebro-máquina, vejo um futuro re-
pleto de otimismo direto e antecipação ansiosa, em vez daquele 
atormentado pelo pessimismo e calamidade. Talvez porque tão 
pouco das verdadeiras dimensões desse futuro possa ser concebido 
com certeza, eu sinta um apelo intenso para abraçar as oportunida-
des incríveis que a liberação do cérebro dos limites do corpo terres-
tre venha trazer para a nossa espécie. Na verdade, me pergunto 
como alguém poderia pensar de outra forma, devido às enormes 
perspectivas humanistas que as pesquisas de interface cérebro-má-
quina prometem desencadear. 

Por meio da "libertação" do cérebro humano das limitações fí-
sicas impostas pelo organismo, o portador de deficiência talvez 
possa sair de sua cadeira de rodas. Mais ainda. Uma era de rede 
neurossocial começa a surgir. Esqueçam o SMS e o Twitter. Neste 
futuro, centrado no cérebro, sua mente poderá se comunicar di-
retamente com a de seu colega no compartimento ao lado ou 
com milhares de seguidores em uma nova mídia, que denomino 
rede cerebral. O Flickr será uma história do passado. A imagem 
mental da aurora avermelhada ou da equipe da sua cidade natal 
será transmitida por meio de ondas cerebrais de radiofrequência 
diretamente para um HD portátil de cinco bytes. 

QUE T R A J E R O B Ó T I C O DEVO USAR? 
MAS AS REFLEXÕES ATUAIS sobre o download ou a simulação de um 
cérebro completo em um computador nunca virão a acontecer. 

A essência de nossa personalidade, o 
que faz de Nelson Mandela, por exem-
plo, um ser humano tão singular, 
nunca será transferida para um disco 
rígido - ainda que experiências com 
roedores, macacos e seres humanos 
demonstrem que o cérebro pode ser 
diretamente conectado a máquinas 

em um ambiente de laboratório. Com base nessas descobertas, 
antevejo um futuro empolgante. 

Nas próximas duas décadas, as interfaces cérebro-máquina 
construídas conectando grandes áreas de nosso cérebro com uma 
ligação bidirecional poderão restaurar a humanidade àqueles que 
sucumbiram a doenças neurológicas devastadoras. As interfaces 
provavelmente começarão a trazer de volta a função neurológica 
para milhões de pessoas que já não conseguem, sozinhas, ouvir, ver, 
tocar, segurar, andar ou falar. Essas pessoas podem até conseguir 
conversar, por meio de ondas cerebrais. 

Um consórcio internacional de pesquisas, o Walk Again Project, 
de que fui cofundador, oferece um primeiro vislumbre desse futuro. 
Idealizado alguns anos após meu grupo ter demonstrado a viabili-
dade da ligação entre o tecido cerebral vivo a várias ferramentas ar-
tificiais, o projeto visa desenvolver e implementar a primeira inter-
face cérebro-máquina capaz de restaurar a mobilidade total do 
corpo a pacientes que sofrem de paralisia corporal grave, resultante 
tanto de lesões traumáticas da coluna vertebral como de distúrbios 
neurodegenerativos. 

Para atingir esse objetivo, estamos construindo um equipamen-
to de neuroprótese que permitirá a pacientes paralisados usar uma 
interface cérebro-máquina para controlar os movimentos de um 
exoesqueleto de corpo inteiro. Este "traje robótico" dará aos pacien-
tes o controle voluntário sobre membros superiores e inferiores, 
sustentará e transportará seu corpo. Essa façanha está baseada em 
princípios neurofisiológicos da neuroengenharia, provenientes em-
piricamente de experimentos de nossa interface cérebro-máquina 
com macacos resos e muitos outros animais. 

Nesses experimentos, uma macaca chamada Aurora aprendeu a 
transmitir seus pensamentos sobre onde o cursor do computador 
deveria ser posicionado, por meio de uma interface cérebro-máqui-
na, aptidão que se tornou tão natural e fluida como executar a 
mesma tarefa com um joystick. Realizamos ainda com sucesso a 
mesma experiência com pacientes que sofrem de estágio avançado 
da doença de Parkinson. Depois disso, um macaco no meu labora-
tório, na Duke University, aprendeu a transmitir pela internet sinais 
cerebrais a milhares de quilômetros para controlar os movimentos 
das pernas de um robô no Japão. 

Agora começamos a caminhar na direção oposta, transmitindo 
sinais diretos para o córtex cerebral de um macaco, deixando que o A ut
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animal saiba que o "mimo" de uma ração de alimentos está em uma 
caixa e não em outra Um dos nossos próximos esforços permitirá 
que um macaco comunique para outro animal a localização de um 
alimento. A nova geração de neuropróteses exigirá a comunicação 
tanto para fora quanto para dentro do mundo exterior. O cérebro 
do usuário terá de instruir um pé biônico não apenas a subir até o 
próximo degrau de uma escada, mas também receber retorno in-
formando que a prótese realmente está em contato com uma su-
perfície dura, antes de enviar um comando para elevar o outro pé. 

Com as ligações de entrada e saída com o mundo exterior, esta-
remos às portas de um futuro biônico. As interfaces cerebrais vão se 
fundir com os membros robóticos mais sofisticados que vêm sendo 
testados no momento. Os braços e pernas robóticos vão se movi-
mentar à vontade como blocos de Lego em um torso biossintético. 
Esse traje robótico, ou exoesqueleto, estendido sobre o corpo de seu 
portador, manterá conexão direta com o córtex cerebral, centro do 
de comando do cérebro. 

Para concretizar a visão de um exoesqueleto com interface cére-
bro-máquina para os deficientes, precisaremos de tecnologia ainda 
mais avançada Ela exigirá uma nova geração de microeletrodos de 
alta densidade que possam ser facilmente implantados no cérebro 
humano de forma segura e propiciem gravações simultâneas, confi-
áveis e de longo prazo da atividade elétrica de milhares de neurô-
nios, em diferentes regiões do cérebro. Na verdade, para tornar as 
interfaces cérebro-máquina práticas e acessíveis para a medicina 
essas gravações em grande escala da atividade cerebral terão de 
permanecer estáveis por pelo menos uma década sem qualquer 
necessidade de reparo cirúrgico. 

Os neurochips personalizados também serão implantados de 
modo permanente, permitindo condicionar e processar os pa-
drões elétricos do cérebro em sinais capazes de controlar o exoes-
queleto. Para reduzir o risco de infecção e danos ao córtex, esses 
neurochips deverão incorporar tecnologia multicanal sem fio, de 
baixa potência capaz de transmitir a informação coletiva gerada 
por milhares de células individuais do cérebro a uma unidade de 
processamento, do porte de um celular moderno. Essa unidade 
será responsável pela execução de modelos computacionais do 
funcionamento interno do cérebro e projetada para garantir o 
máximo de extração imediata de sinais elétricos do cérebro que 
iniciam o movimento. 

As populações de neurônios que coletamos para alimentar essa 
interface cérebro-máquina serão distribuídas por todas as áreas 
múltiplas do cérebro. Sinais digitais extraídos dos sinais elétricos 
puros da parte do cérebro que controla o movimento vão estimular 
as partes móveis distribuídas pelas articulações do exoesqueleto ro-
bótico para o movimento. Os sinais neurais vão interagir com o es-
queleto robótico imitando as funções da medula espinhal humana. 
Esses comandos permitirão que o paciente dê um passo e depois 
outro, acelere ou desacelere, curve-se ou suba um lance de escadas. 
O tempo todo, cérebro e máquina manterão um diálogo contínuo. 
Essas técnicas criarão uma interação ininterrupta entre os sinais do 
cérebro e os reflexos robóticos. 

Também antevejo sensores de força e alongamento, distribuí-
dos por todo o exoesqueleto, que gerarão um fluxo contínuo de 
sinais de retorno para o toque artificial e a propriocepção (sensores 
de posicionamento do traje) para atualizar o cérebro do paciente. 
Microestimuladores elétricos emitirão sinais para o córtex. Alterna-
tivamente, sinais ópticos ativarão canais iônicos sensíveis à luz im-
plantados diretamente no córtex cerebral do paciente. Com base 

em nossas experiências de laboratório anteriores, com interfaces 
cérebro-máquina em macacos, espero que, após algumas semanas 
de interação, o cérebro do paciente incorpore completamente o 
exoesqueleto como uma verdadeira extensão da imagem do corpo 
do indivíduo. Nesse ponto, o paciente conseguirá usar o exoesque-
leto controlado pela interface do cérebro, para circular livremente e 
de forma autônoma por todo o mundo. 

A P E R S P E C T I V A DE APLICATIVOS N E U R A I S 
o QUE PODERÁ ACONTECER em poucas décadas, se dominarmos as tec-
nologias que permitam aos seres humanos utilizar a atividade elé-
trica do cérebro para interagir com todos os tipos de dispositivos 
computacionais? A partir de minúsculos computadores pessoais 
que levaremos conosco - ou possivelmente dentro de nós - até 
redes remotas distribuídas que visam mediar nossas interações so-
ciais digitais, nosso cotidiano parecerá e será percebido de forma 
muito diferente daquela a que estamos habituados. 

Para começar, a interação com o sistema operacional e o softwa-
re de um computador pessoal provavelmente se tornará uma aven-
tura incorporada, pois nossa atividade cerebral é usada para agar-
rar objetos virtuais, ativar programas, escrever mensagens e, acima 
de tudo, para se comunicar livremente com os outros membros da 
nossa rede mental predileta, uma versão consideravelmente me-
lhorada das redes sociais on-line. O fato de a Intel, o Google e a Mi-
crosoft já terem criado as suas próprias divisões cérebro-máquina 
mostra que essa ideia não é tão implausível. O obstáculo principal: 
o desenvolvimento de um método não invasivo para testar uma 
amostragem da atividade cerebral necessária que torne essas inter-
faces cérebro-máquina realidade. Confio que nos próximos 20 anos 
será encontrada uma solução para essa situação. 

Nessa época, o que pode parecer inimaginável se tornará A ut
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rotina, conforme seres humanos aperfeiçoados mar-
carem sua presença em vários ambientes remotos, por 
meio de avatares e ferramentas artificiais controladas 
apenas pelo pensamento. Das profundezas dos ocea-
nos aos confins de supernovas, até mesmo nas peque-
nas fissuras do espaço intracelular em nosso próprio 
corpo, o alcance humano finalmente dará conta de 
ambições desmedidas de nossa espécie para explorar 
o desconhecido. É nesse contexto que prevejo que o 
nosso cérebro finalmente completará sua jornada 
épica em relação ao obsoleto corpo terrestre que vem 
habitando há milhões de anos e, com o uso de interfa-
ces bidirecionais, orientadas pelo pensamento, opera-
rá uma miríade de nanoferramentas que servirão 
como nossos novos olhos, ouvidos e mãos nos vários 
mundos minúsculos criados pela Natureza. 

Em escala muito maior, provavelmente seremos ca-
pazes de operar a distância emissários e embaixadores, 
robôs e naves de várias formas e tamanhos, enviados 
para explorar outros planetas e estrelas em cantos remo-
tos do Universo, capazes de colocar terras e cenários es-
tranhos na ponta de nossos dedos mentais. 

A cada passo em nossas explorações, vamos continuar a assimi-
lar as ferramentas criadas por nossos descendentes para essas via-
gens da mente como extensões adicionais do próprio ser, definin-
do uma visão de mundo e uma forma de interagir com ele, muito 
além de qualquer coisa que possamos imaginar hoje. Esse pensa-
mento me traz um enorme sentimento de alegria e admiração, se-
melhante à profunda emoção que um velejador português, 500 
anos atrás, pode ter experimentado quando, ao final de uma 
viagem longa e ameaçadora, se viu olhando para as brilhantes 
costas arenosas de um novo mundo. 

Essa liberação completa do cérebro nos permite borrar, ou até 
mesmo eliminar, as fronteiras físicas outrora inexpugnáveis que 
definem um ser humano como indivíduo? Poderíamos, talvez um 
dia, num futuro remoto, experimentar o que é ser parte de uma 
rede consciente de cérebros, uma rede verdadeira de cérebros a 
pensar coletivamente? Supondo que essa rede cerebral se tornou 
real, os participantes individuais não poderiam se comunicar 
adiante e para trás com os outros apenas pelo pensamento, mas 
também vivenciando intensamente o que seus colegas sentem e 
percebem, pois eles aderiram perfeitamente a essa verdadeira 
"fusão de mentes"? No momento, poucas pessoas provavelmente 
escolheriam aventurar-se por essas águas desconhecidas, mas é 
impossível saber como as próximas gerações reagirão se forem 
apresentadas à oportunidade de passar por essa experiência lite-
ral de mexer com o cérebro. 

Aceitando que todos esses cenários deslumbrantes possam real-
mente concretizar-se, e tendo como certo que essa fusão da mente 
coletiva pode se tornar consensualmente aceita como uma forma 
ética por meio da qual as gerações futuras possam interagir e com-
partilhar sua humanidade, nossos descendentes poderiam acordar 
um dia e simplesmente perceber que juntos deram à luz diferentes 
espécies humanas. 

Não é inconcebível que nossos descendentes possam de fato 
reunir a perícia, a tecnologia e a ética necessárias para estabelecer 
uma rede cerebral funcional, um meio pelo qual bilhões de seres 
humanos consensualmente estabeleçam contactos temporários di-
retos com outros indivíduos apenas pelo pensamento. 

Com o que esse colosso da consciência coletiva possa ser pareci-
do, ou como possa ser percebido, nem eu nem ninguém do nosso 
tempo presente pode possivelmente conceber. Poderia, sem mesmo 
esperarmos, oferecer a experiência perceptiva humana suprema: 
descobrir que cada um de nós não está sozinho, que nossos pensa-
mentos, experiências, angústias, paixões e desejos mais íntimos, as 
coisas primordiais que nos definem como humanos, podem ser 
compartilhados por bilhões de nossos irmãos e irmãs. 

Basta um salto mínimo de imaginação para refletir que, em 
meio à sua sabedoria recém-adquirida, nossos descendentes 
também podem decidir cruzar ainda outro Rubicão na história 
épica da nossa espécie e se esforçar para documentar a riqueza e a 
diversidade de suas heranças humanas para o benefício das gera-
ções futuras e para a posteridade do Cosmos. Sugiro que esse te-
souro possa ser coletado, apenas preservando a narrativa de pri-
meira pessoa insubstituível de cada e de todas histórias de vida hu-
manas, ao transferir nossas memórias para um meio de armazena-
mento digital. Esse ato protegeria o relato singular da nossa exis-
tência mortal que, após uma breve estada temporária na mente do 
indivíduo, estaria irremediavelmente perdida ao final de nossa 
vida, em um lapso de raro desperdício na Natureza. 

Antes de a minha carreira terminar, espero que o esforço de um 
sonho grande ajude a concretizar essa visão - uma trajetória que 
contempla um caminho do controle do cérebro de computadores 
de hoje, finalmente para exoesqueletos e até talvez para neurotex-
tos. Seria uma conclusão divertida ao meu tempo nas trincheiras da 
ciência responder finalmente a um revisor acadêmico lamuriante, 
semeando seu córtex auditivo com apenas o tipo de resposta que 
venho tentando transmitir ao longo de décadas. 

Trecho adaptado do livro Beyond boundaries, publicado em junho pela editora Com-
panhia das Letras com o título Muito além do nosso eu. 
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Text Box
Fonte: Scientific American Brasil, São Paulo, ano 10, n. 111, p. 32-37, ago. 2011.




