
assunto de suma importância quando um novo 
macaco chega ao laboratório é descobrir qual seu suco de 
fruta favorito", ensinou o neurocientista brasileiro Miguel 
Nicolelis durante esta entrevista, mostrando que mesmo as 
grandes inovações têm detalhes prosaicos. A macaca Rhesus 
Aurora, por exemplo, adorava suco de laranja, e foi para be
ber litros dele que, entre 2002 e 2003, aprendeu a controlar 
um braço robótico, localizado em outra sala, apenas com a 
força do pensamento -como se fosse um terceiro braço seu. 

Em seu laboratório na Duke University, na Carolina do 
Norte, Estados Unidos, Aurora aprendeu primeiro a con
trolar mentalmente o joystick de um videogame -os mi-
croeletrodos implantados em seu cérebro transmitiam seus 
impulsos neurais e estes eram convertidos em comandos 
matemáticos que podiam ser interpretados pelo computa
dor. Sem se mexer, Aurora acertava com o cursor os alvos 
que apareciam na tela do computador, fazendo a melhor e 
mais rápida trajetória possível. 

Quando o joystick foi trocado por um braço mecânico, 
num intervalo curto, Aurora continuou a fazer a mesma coi
sa. Detalhe: ela acertava 98% das jogadas. Então, Nicolelis e 
sua equipe entenderam: assim como a raquete se torna, para 
o cérebro do tenista, uma extensão de seu braço ou o violão 
passa a ser uma extensão dos dedos do violonista, aquele 
braço robótico virou uma extensão do corpo da macaca -só 
que controlado apenas por sua vontade, sem exigir nenhum 
trabalho muscular. Uma descoberta impressionante é que 
os comandos motores para o braço mecânico não vinham 
só dos neurônios normalmente ativados para mover os bra
ços, mas também de outras áreas do cérebro, comprovando 
uma incrível capacidade cerebral de adaptação. 

A entrevista é de Adriana Salles Gomes, editora-executiva 
de HSM MANAGEMENT. 
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ciência tropical. Exemplo disso é o que está acontecendo lá 
no Fundão, no Rio de Janeiro, em que estão criando prova
velmente o maior parque tecnológico industrial da indús
tria do petróleo e do gás em todo o mundo. Outras frentes? 
Biologia marinha, doenças tropicais, fontes alternativas de 
energia, farmacologia, botânica e, claro, neurociência. 

Já fazemos pesquisas de ponta no Instituto Internacio
nal de Neurociências de Natal Edmond e Lily Safra, no Bio 
Grande do Norte, relativas a doenças degenerativas, à inter
face cérebro-máquina e a uma educação revolucionária de 

crianças, coisas que o mundo inteiro está observando. Por 
exemplo, estamos avançando rapidamente no desenvolvi
mento de uma nova terapia da doença de Parkinson, já em 
teste com primatas. Temos outras pesquisas que vão ser pu
blicadas este ano também, completamente diferentes do que 
fizemos até agora: são na área da interface cérebro-máquina 
e descobertas sobre mecanismos fisiológicos de funciona
mento do cérebro, que não têm aplicação prática imediata, 
mas terão no futuro. Só que, seguindo o protocolo científico, 
ainda não posso falar sobre elas, que estão sendo revisadas. 
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E como anda o processo de viabilização, tanto do pontapé ini
cial como desse cluster de neurotecnologia no Brasil? 
O patrocínio ao chute inicial temos dois meses para viabili
zar e estamos conversando com muitas empresas -o apoio 
do governo já possuímos, mas é preciso mais do que isso. 
Por exemplo, em São Paulo, procuramos um hospital par
ceiro, para fazer toda a parte clínica, algo bem difícil. 

Sobre a viabilização do cluster, creio que temos uma jane
la de oportunidade de dois anos, não mais; outros países têm 
se dedicado ao assunto também. 

O governo faz a figura de um planejador central na iniciativa? 
Não no projeto do chute inicial, mas o governo é o planeja
dor de um modelo de ciência para o Brasil. Não sei se os lei
tores da sua revista conhecem a Comissão do Futuro. É uma 
comissão de cientistas voluntários e independentes, da qual 
faço parte, que foi convidada pelo Ministério da Ciência e 
Tecnologia para criar esse modelo. Nos próximos dois a três 
meses devemos terminar um primeiro relatório que trará à 
tona, creio eu, a gravidade da situação do País em relação a 
seus competidores. 

uma questão de soberania nacional. 

Por quê? 
Se um país não investir em áreas estratégicas, científicas e 
tecnológicas, ele fica completamente à mercê de quem de
tém o conhecimento. Hoje, se os fornecedores de micropro
cessadores decidirem boicotar o Brasil, o País para. Se os 
satélites internacionais não aceitarem fazer o serviço de que 
o Brasil precisa, já era. Não tenho muita dúvida de que, se 
quiserem desligar a internet do Brasil fora daqui, desligam. 

Por exemplo, eu me orgulho muitíssimo da Embraer, mas 
ela não faz turbina nem avionics no Brasil; compra fora e, se 
0 fornecimento parar, não terá a quem pedir socorro. 

Em cenários de guerra ou catástrofes, o fornecimento pode 
cessar, de fato. Mas parece impossível reduzir a diferença... 
Outros países a estão reduzindo, por que não o Brasil? Hoje 
os Estados Unidos enfrentam uma crise tremenda em seu 
financiamento científico e no grau de educação científica, e 
outras nações, que há décadas ninguém imaginaria compe
titivas na área, aparecem com força, como a Coreia do Sul 
ou a Finlândia, com o melhor ensino de ciência do mundo. 
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O que é essa crise científica dos Estados Unidos? 
Essas universidades maravilhosas dos Estados Unidos 
só existem porque receberam subsídios gigantescos do 
governo federal. Harvard, para citar um exemplo, recebe 
centenas de milhões de dólares por ano em verba para 
pesquisa, e é isso que faz com que possa funcionar. Na 
hora em que o dinheiro estatal for removido, elas vão de
saparecer; estão se dando conta de que esse é um modelo 
absolutamente não sustentável. 

A sociedade norte-americana, mais do que qualquer ou
tra, reconhecia a necessidade do desenvolvimento tecnoló
gico e científico como parte essencial do desenvolvimento 
econômico do país. Agora não há mais esse pacto social. 

Esse pacto nunca houve no Brasil... 
Nunca. Ciência e tecnologia aqui sempre foram feitas para 
uma minoria, de maneira artesanal; você precisava ser f i 
lho de família rica para entrar na USP [Universidade de São 
Paulo], fazer doutorado e virar cientista. Nos Estados Uni
dos, você sempre pôde ter origem humilde e conseguir uma 
bolsa de estudos para se dedicar à pesquisa; há estímulo à 
carreira Científica e reconhecimento pela sociedade. 

Talvez o ponto de partida do Brasil seja uma cultura de 
ciência e um desafio que galvanize o país inteiro, como o 
da Copa. Pense em quando os americanos decidiram ir para 

a Lua; não tinham a menor ideia de como chegar lá, mas 
o desafio que eles se impuseram como nação galvanizou a 
população inteira, e eles encontraram uma forma de ir. 

Como podemos construir uma cultura da ciência no dia a dia? 
Como nos Estados Unidos, onde você leva seu filho ao Air 
Space Museum, em Washington, e mostra a conquista do es
paço. A criançada vai lá já aos 4 anos de idade e se emocio
na. Temos de contar histórias da ciência do mundo inteiro 
e do Brasil, como a de meu orientador, que conto em meu 
livro, dr. César Timo-Iaria - foi uma pessoa fenomenal. 

Há um pouco de culpa das nossas universidades na história? 
Sim, as universidades brasileiras têm um modelo de fun
cionamento muito arcaico e corporativista, ainda não che
garam ao século 21. Impõem dificuldades imensas a seus 
pesquisadores: eles têm de fazer múltiplas coisas ao mesmo 
tempo além de pesquisar, como dar aulas, cuidar das ques
tões administrativas e agora ser empreendedores. Com tan
tas atribuições, é difícil fazer bem alguma. 

Mas o sr. teve de ser empreendedor nos Estados Unidos... 
Sim, mas lá tenho equipe e fui treinado para isso. Reproduzi 
esse aprendizado aqui, no Instituto de Neurociências de Na
tal. Conseguimos o terreno, em Macaíba, como doação da 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte; o governo es-
ladual cuidou de água, luz e estrada; o governo federal con
tribuiu com os recursos para a construção; e a sra. Lily Safra 
nos ajudou a equipá-lo e sustentá-lo, fazendo, creio, a maior 
doação privada para a ciência em toda a história do Brasil. 

O que precisaria mudar na universidade brasileira? 
Criar a carreira de pesquisador e treiná-lo para estruturar 
um negócio são bons começos. Outro ponto de virada se
ria não ter tanto receio de reconhecer e privilegiar o que 
tem mérito. Como há muita dificuldade em dizer "não" no 
Brasil, quando surge um pool de recursos, eles são pulveri
zados para contentar todo mundo, em vez de concentrados 
em uma pesquisa que tenha mérito e possa realmente fazer 
diferença, que é como se faz mundo afora. 

Além disso, em ciência existe uma premência de apoiar 
os jovens, que estão iniciando a carreira -a ciência vive des
sa renovação contínua. Só que, no Brasil, acontece o oposto: 
a gente concentra todo nosso apoio financeiro, estratégico 
e político em quem está no final da carreira. Essa casta do 
CNPq [Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico] não existe em nenhum lugar do mundo. 

E foi assim que o Brasil exportou Miguel Nicolelis? 
Não, quando fui embora fazer meu doutorado, no começo de 
1989, eu era muito jovem, nem sabia dessas coisas. Por ou
tro lado, quando terminei o doutorado, logo vi que não teria 
a menor chance de fazer aqui o que eu queria. Só comecei a 
voltar, ainda parcialmente, em 2003. 

Houve um esforço do governo para repatriar cientistas, não 
foi? Bem, um modelo de ciência que atraia as empresas deve 
conter uma promessa de lucro. Como garantir isso? 
No parque neurotecnológico, por exemplo, há essa promes
sa. Uma fração dessa atividade econômica tem de gerar os 
recursos para manter e ampliar as ações sociais que inicia
mos e o restante fica para o investidor. Se nosso empreen-
dedorismo não fosse tão primitivo em geral, essa promessa 
de lucro seria enxergada. Não dá para querer ter o máximo 
possível de lucro daqui a 10 milissegundos. 

É hora de as empresas brasileiras verem que o resto do 
mundo está fazendo coisas inovadoras e de longo prazo, 
aceitando o desafio do complexo, e nós não. Eu acredito no 
futuro do capitalismo brasileiro como ganha-ganha. 

Só que o sr. fala em não registrar patente e doar tudo para 
a humanidade, à la Santos Dumont... Isso provoca arrepios. 
Na Duke University, também sofro uma pressão muito gran
de para patentear tudo o que eu faço. Em alguns casos, não 
tive alternativa e patenteei de fato. 

Veja: eu entendo essa discussão da propriedade intelec
tual, só que, como muitas coisas, ela é usada de maneira 
indevida. Em algumas situações, as patentes são aceitáveis; 
em outras, não. Por exemplo, precisávamos desenvolver, no 
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Brasil, vacinas para malária e dengue. Elas não teriam mui
ta utilidade no hemisfério norte, mas seriam cruciais aqui, 
na África e na Ásia, e, num caso desses, é uma patente que 
não mereceria existir. Assim como foi com os remédios do 
coquetel da aids, cujas patentes o Brasil ignorou e assim se 
transformaram num modelo mundial. Se há milhões de pes
soas correndo risco de vida, patentes não se aplicam. 

O modelo da indústria farmacêutica amai está fadado a 
desaparecer. Não há como conseguir crescer 8% ao ano, que 
é o que se tenta fazer, para dar o retorno a seus acionistas, 
quando se gastam bilhões de dólares para gerar uma única 
droga. E os pipelines não são tão ricos quanto eram há al

gumas décadas. Em todas as reuniões científicas a que vou, 
fala-se que há muito poucas drogas sendo desenvolvidas 
com chance de virar algo comercialmente importante. Por 
outro lado, as pesquisas para tratar certas doenças são enga
vetadas por não terem interesse comercial. É uma situação 
dramática para o setor. 

Hoje o mundo se encaminha para um reequilíbrio com a 
cooperação. Todos têm de ser remunerados, mas numa me
dida razoável. O capitalismo "extrativista" não se sustenta. 

Por que o Brasil não tem inovações como uma vacina contra a 
malária ou outra coisa de alto impacto, como foi o avião? 
É por pouca ambição, um problema cultural. Não é só do 
setor privado; é do setor público também. As pessoas nem 
querem criar um negócio e, quando querem, é para ficar r i 
cas, não para mudar sua cidade, seu país, o planeta. Quero 
ver ganhar dinheiro com algo que realmente seja bom para 
as pessoas e faça diferença para o mundo. Sempre falo para 
meus alunos: "A gente atira para as estrelas; se acertar a 
Lua, já valeu a pena". Temos de querer fazer alguma coisa 
que ninguém fez. 

Como seus alunos brasileiros lá fora respondem a isso? 
A maioria deles tem optado por voltar para o Brasil e fazer 
essa ambição transformar-se em realidade aqui. 

Como o sr. sensibilizou o governo? Tinha contatos? 
Que nada! Começamos nosso projeto-piloto com o centro de 
saúde e, quando o presidente Lula visitou o projeto, ficou 
emocionado. Em 2007, vieram os apoios do Ministério da 
Educação, depois do Ministério da Ciência e Tecnologia e 
mais tarde do Ministério da Saúde. 

Nós trabalhamos com esse conceito básico, derivado da 
neurociência, de que a educação de uma pessoa começa 
com o pré-natal de sua mãe, uma vez que seu cérebro está 
sendo formado no útero e deve ser capaz de usar o máximo 
de seu potencial. Muitas dessas crianças que estão nascendo 
vão ser nossos alunos e, mais tarde, neurocientistas. 

É possível perceber se essas crianças são mais inteligentes? 
Nossos resultados são explosivos. Um dos mais importan
tes, por exemplo, é que, enquanto no Brasil o índice de eva
são entre o ensino fundamental e o médio é de mais de 50% 
—milhões de crianças desaparecem do sistema educacional 
todos os anos—, em nosso sistema a evasão fica por volta de 
1%. Nós mantemos 99% de nossos alunos interessados em 
aprender, sabe o que é isso? E a explicação é que eles sabem 
que são os protagonistas de seu ensino. Aprendem o que 
têm de aprender em ciência fazendo ciência. 

Nós mesmos estamos começando a contratar nossos ex-
alunos, não só para funções técnicas, mas para trabalhar 
nos laboratórios como assistentes científicos. E já percebe
mos que alguns deles, na faixa dos 13 anos, começam a em
preender cientificamente. U m, por exemplo, resolveu medir 
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aqui, mas não tem nenhum cabimento você concentrar 70% 
da produção científica em São Paulo. Do ponto de vista hu
mano, ciência é que nem futebol ou arte: precisa de talentos, 
onde quer que estejam. 

Dá para incutir mentalidade científica nas escolas públicas? 
Sim! Neste instante, minha ambição é criar um currículo 
que possa ser espalhado por toda a rede federal e estamos 
conversando com o governo a esse respeito. E também es
tamos falando com empresas para que criem as próprias 
escolas baseadas nos princípios da neurociência. Assim, 
contribuirão duplamente: para o Brasil, porque ajudarão a 
fazer essa revolução educacional de que tanto precisamos; 
para si, porque vão garantir seu futuro estrategicamente 
com mão de obra qualificada -as crianças vão ser tão gra
tas e tão vinculadas a sua filosofia que serão seus melhores 
e mais leais executivos, engenheiros e técnicos. Seus CEOs 
sairão dessas escolas. É um novo tipo de cadeia produtiva 
que inclui a educação. 

fez um trabalho neurocientífico sem saber. Agora, não po
demos transformar ciência em religião. Ela tem limites 
metodológicos, interpretações, e a gente tem sempre de 
saber que toda descoberta precisa ser reproduzida antes 
de ser considerada um fato. E devemos tomar muito cui
dado com a pseudociência. 

Qual o limite dessa popularização da neurociência? Por 
exemplo, no caso dos negócios, ela tem levado as empresas 
a repensar suas práticas, humanizando-as, o que é bom... 
Estou entre os que defendem o entendimento de que tudo o 
que fazemos depende do tipo de cérebro que temos. Mas a 
manipulação com argumentos neurocientíficos é grave. 

Há terrorismo em relação a essa capacidade que a ciência 
teria de nos manipular ou nos dominar? Ou é tudo verdade? 
A ficção científica, hoje em dia, é dominada pelos cená
rios aterradores de que a ciência vai nos conduzir ao fim 
da raça humana e isso cria uma imagem, no inconsciente 
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futuro. Além disso, o cérebro é um sugador de estatísticas, 
de informações e de padrões do mundo. Quando você vai 
ao cinema e vê uma atriz que acha fenomenal fazendo um 
gesto, tende a incorporar aquilo também. 

Agora, pode-se dizer que ele também cria o futuro, na me
dida em que os neurônios se movimentam 200 milésimos 
de segundo antes de o corpo executar o comando corres
pondente. E ainda não há consenso, mas são fortes as supo
sições de que, durante o sonho, o cérebro faz simulações de 
cenários futuros, como se estivesse planejando coisas com 
grande antecedência. 

Para terminar: o sr. vai trazer o primeiro Prêmio Nobel para 
o Brasil, de medicina ou fisiologia? 
O Prêmio Nobel é importante para a autoestima de um país 
como o Brasil. Seria uma afirmação da ciência brasileira, 
que o merece porque tem muita gente talentosa -e algum 
brasileiro vai acabar ganhando uma hora dessas. Mas eu 
pessoalmente não posso pautar minha carreira científica 
por esse tipo de recompensa, porque quem faz isso tende 
a se frustrar e porque, comparativamente, não tem tanta 
graça: se a gente conseguir fazer 20 milhões de pessoas no 
mundo voltarem a andar, que diferença faz um prêmio? 

Por outro lado, admito que o fato de eu ter sido o primeiro 
brasileiro a ir a um Simpósio Nobel fez valer meus quase 
30 anos de trabalho duro. Acho que os suecos sentiram o ba
que do projeto Walk Again. Agora, permita-me compartilhar 
uma lição valiosa que aprendi com os americanos: você tem 
de "talk the talk" e "walk the walk". Falar é necessário, mas 
não basta; precisa correr atrás e fazer. 

Com os computadores cada vez mais inteligentes, a máquina 
não vai substituir o homem mesmo? 
Nunca! O cérebro não pode ser reduzido a um algoritmo. 
Boa parte do que fazemos em nossa rotina diária até é pas
sível de um tratamento computacional, como escrever um 
texto, entrar na internet, postar uma fotografia, mas escrever 
um soneto de Shakespeare nenhum computador escreve. E 
isso vai ser sempre necessário. 

0 computador não imitará o cérebro a ponto de substituí-lo, 
que bom! Mas a sociedade imita o cérebro? 
Essa é uma das questões em que tenho pensado muito nos 
últimos anos: será que o modo de funcionamento do cére
bro ganha escala, tanto para baixo quanto para cima? Tra
duzindo: será que influencia tanto uma unidade "menor", 
como o gene, quanto uma unidade "maior", como o grupo 
social? Será que nossos padrões de comportamento social 
em grupos refletem a maneira como a população de neurô
nios do cérebro funciona? 

Mais e mais a biologia tem mostrado que o processamen
to distribuído por populações pode, sim, vir a ser o algoritmo 
da biologia para tudo: para gene, para proteína, para como 
uma membrana das células funciona, para como as células 
funcionam em cooperação etc. Então, as evidências dessa 
escalada para baixo têm aumentado muito. Agora, para 
cima, eu tenho a suspeita, sem nenhuma prova científica, de 
que existe uma relação entre as coisas de fato. E é uma linha 
de pesquisa em que gostaria de embarcar: a neurociência 
social. Descobrir algo assim seria uma revolução. 

Quanto o cérebro reproduz o passado e cria o futuro? 
O passado está totalmente registrado em nosso cérebro e 
determina em grande parte como vamos reagir a um evento 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 4, ano 16, n. 93, p. 76-84, jul./ ago. 2012.




