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ressonância magnética funcional (MRI, na 
sigla em inglês). Algo simples, se não fosse 
um detalhe: a jovem estava em estado vege
tativo persistente (EVP) havia mais de cinco 
meses. Vítima de um acidente de trânsito, 
ela apresentava sinais mínimos de atividade 
cerebral. Apesar disso, quando Owen fez as 
perguntas, o cérebro da paciente reagiu de 
forma semelhante ao de pessoas saudáveis 
submetidas ao mesmo teste, conforme os 
pesquisadores relataram na revista Science 
(veja imagem abaixo). A imaginação do es
porte aparentemente ativou o córtex motor 
suplementar, associado ao planejamento de 
movimentos; a caminhada pela casa acionou 
o giro para-hipocampal, envolvido na percep
ção de espaço. 

A pesquisa repercutiu no meio científico. 
Pesquisadores de várias universidades ques
tionaram os resultados, argumentado que 
as reações cerebrais observadas não eram 
nada mais que sinais do processamento 
automático do som das palavras ditas pelo 
pesquisador e que os resultados ainda eram 
insuficientes para sugerir consciência. Em 
2010, porém, Owen repetiu o teste com 54 
pessoas em EVP, e cinco delas tiveram rea
ções neurais semelhantes à da jovem. Mais 
recentemente, cientistas da Universidade de 
Wisconsin descobriram que pacientes com 
estado mínimo de consciência conseguem 
sonhar e aprender associações simples, o 
que sugere que sua memória continua ati
va, apesar dos danos cerebrais. Mais que 
detectar sinais de consciência em pessoas 
que podem estar "aprisionadas" no corpo, 

a pesquisa traz esperanças para que elas 
se comuniquem. Descobertas desse tipo 
mostram como os avanços nas tecnologias 
de registro de imagens neurais, como a MRI, 
têm permitido aos cientistas acesso sem 
precedentes aos mecanismos envolvidos na 
memória (veja quadro "Labirintos da memó
ria", na pág. 28) e em complexos processos 
de tomada de decisão. 

ALFABETO NEURAL 
Dispositivos que tentam decifrar pensamen
tos não são novidade. Usados há décadas, 
os polígrafos, ou "detectores de mentiras", 
são uma tentativa indireta de saber o que 
se passa na mente com base no nível de 
estresse dos interrogados, medido por alte
rações nos batimentos cardíacos, pressão 
arterial e respiração. Esses aparelhos, porém, 
oferecem apenas um registro rudimentar de 
reações fisiológicas que podem ou não estar 
associadas a mentiras. Para realmente "ler 
pensamentos", é preciso decodificar direta
mente as ondas cerebrais. 

Atualmente, as interfaces cérebro-compu-
tador usam a eletroencefalografia (EEC), com 
eletrodos aplicados sobre o couro cabeludo 
(ou, em alguns casos, implantados cirurgica
mente no cérebro), para registrar os impulsos 
elétricos e traduzi-los em comandos capazes 
de mover braços robóticos ou cursores em te
las de computador. Pesquisadores recorrem a 
esse tipo de tecnologia para criar dispositivos 
que possam ajudar pacientes com esclerose 
lateral amiotófrica (ELA) - doença neurode-
generativa que causa a perda progressiva dos 
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movimentos - a se comunicar apenas com 
o pensamento (veja quadro "Esperança para 
Stephen Hawking", na pág. anterior). 

Mas esse tipo de decodificação neural 
tem potencial limitado, pois "lê" apenas pen
samentos específicos. Por exemplo, a pessoa 
conectada aos eletrodos deve se concentrar 
em mover um dos braços ou em construir, 
letra por letra, uma determinada palavra em 
sua mente para que o programa de compu
tador possa converter os impulsos cerebrais 
no comando motor ou no verbal. Isto é, 
ainda não é possível decodificar uma cadeia 
de pensamentos complexos e espontâneos, 
como conversas imaginadas. 

Outra tecnologia, já mencionada, é a 
ressonância magnética. Desenvolvida nos 
anos 90, ela registra imagens do cérebro 
enquanto ele funciona. Basicamente, ela 
detecta as variações do fluxo sanguíneo em 
diferentes regiões neurais. O problema é que 
essa técnica capta uma grande quantidade 
de dados de uma só vez. Cada registro de 

atividade demanda cerca de 100 mil pixels 
(pontos que formam uma imagem digital) 
tridimensionais, chamados voxels, tirados a 
cada dois segundos, por mais de uma hora. 
Se essa quantidade for multiplicada por 20 
voluntários de um estudo, por exemplo, 
um pesquisador depara com aproximada
mente 4 bilhões de voxels para analisar ao 
fim do experimento. Por isso, para compa
rar registros neurais, os cientistas focam 
apenas um dos 100 mil voxels de imagens 
tiradas de uma única região do cérebro 
dos voluntários, verificando as variações 
de atividade desse local específico. "Esse 
método pode ser comparado a olhar para 
uma fotografia borrada e considerar que 
somente as regiões um. pouco mais níti
das são importantes", diz o neurocientista 
Martin Monti, da Unidade de Ciências do 
Cérebro da Universidade de Cambridge. 

Segundo Monti, é preciso observar a 
interação entre várias regiões. "Levar em 
conta todas as texturas e contrastes da foto 
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embaçada, observar como se relacionam 
entre si para criar formas e figuras e, assim, 
reconhecer uma paisagem ou um rosto 
estampado na fotografia", compara. Nos úl
timos dois anos, cientistas de várias univer
sidades aderiram a um método mais sensí
vel para "filtrar" os dados da ressonância 
magnética funcional: a análise de padrões 
multivariada (MVPA, na sigla em inglês). 
A técnica cria algoritmos que relacionam 
eventos mentais a padrões específicos de 
atividade cerebral. Por exemplo, quando 
uma pessoa pensa num jogo de tênis, é de
tectada alteração nos voxels corresponden
tes às áreas motoras. O programa esboça 
um padrão identificável de sinais cerebrais 
que pode predizer no que uma pessoa está 
pensando - ou ao menos considerar que 
está ativando recursos neurais necessários 
para se localizar em um quarto ou para 
movimentar o corpo em um jogo de tênis. 
"Essas associações trazem perspectivas 
reais para que os neurocientistas possam, 
em breve, ler a mente", diz Monti. 

Muitos pesquisadores acreditam que a 
MVPA poderá identificar sinais neurobioló-
gicos da consciência, a complexa percepção 
de si mesmo e dos próprios pensamentos, 
considerada o quebra-cabeça da neuroci-
ência. Em 2005, o neurocientista Geraint 
Rees, da Universidade College de Londres, 
investigou como o cérebro interpreta as 
diferenças nas informações captadas pelos 
olhos, um efeito conhecido como rivalidade 
binocular: quando imagens diferentes são 
colocadas diante de cada olho, percebemos 
conscientemente apenas uma de cada vez. 
Segundo o neurocientista, a primeira área 
a ser ativada quando olhamos para algo, o 
córtex primário visual, tem pouco a ver com 
a percepção consciente. "Outras regiões do 
córtex, chamadas associativas, se ativam logo 
em seguida, de forma variável, como se o 
cérebro estivesse fazendo um balanço das di
ferentes informações captadas por cada olho. 
A visão consciente seria uma 'solução' dos 
conflitos de percepção", diz Rees. Em outras 
palavras, o que acreditamos ver ou pensar é 
o produto final de atividades extremamente 
complexas e processadas de modo totalmen
te inconsciente. Elas influenciam ou mesmo 

determinam decisões, registros de aconteci
mentos na memória e até a sensação de que 
somos livres em nossas intenções e ações - a 
impressão subjetiva de livre-arbítrio. 

Rees e o neurocientista John-Dylan Hay-
nes, do Centro Bernstein de Neurociência 
Computacional, na Alemanha, usaram a 
MVPA para tentar ler a mente inconsciente, 
isto é, os processos mentais subjacentes ao 
pensamento. Eles exibiram a voluntários a 
imagem de um disco branco marcado por 
linhas pretas que se cruzavam (veja imagem 
acima), alternada rapidamente com a de um 
disco preto coberto por linhas brancas pon
tilhadas. Os voluntários não viram a segun
da figura por tempo suficiente para dizer a 
orientação das linhas que a pontilhavam -ela 
era exibida por bem menos de um segundo. 
No entanto, como os cientistas puderam 
verificar por meio da MVPA, a informação foi 
registrada no córtex primário visual, em nível 
não consciente. Ainda mais surpreendente é 
o resultado de outra investigação de Haynes, 
que explora novamente o efeito da rivalidade 
binocular. Desta vez os voluntários tiveram de 
olhar através de um aparelho que os fazia ver 
um círculo vermelho com um dos olhos e um 
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azul com o outro. Essa rivalidade é resolvida 
pelo sistema visual que capta ora uma cor, 
ora outra - mas nunca as duas ao mesmo 
tempo ou misturadas. Enquanto as pessoas 
identificavam as tonalidades, o cientista 
conseguiu, com base nos sinais das regiões 
visuais do cérebro, estipular qual cor estavam 
percebendo com um quociente de acerto de 
até 90%. Em outro experimento, Haynes e 
Rees colocaram diante dos voluntários uma 
grade com linhas inicialmente verticais, e a 
inclinaram 45 graus ora para a esquerda, ora 
para a direita. Ao observarem as imagens 
do córtex visual primário, eles conseguiram 
apontar, com 60% de acerto, mesmo quando 
o voluntário não havia percebido as imagens 
conscientemente. 

"Os equipamentos mais avançados de 
neuroimagem permitem descobrir o que uma 
pessoa está vendo antes de ela própria estar 
ciente da informação visual", diz Haynes, 
que, em um experimento de 2008, conseguiu 
predizer o que voluntários fariam dez se
gundos antes que eles mesmos soubessem. 
Neste estudo, o neurocientista pediu que os 
participantes, inseridos em um aparelho de 
ressonância magnética, escolhessem apertar 
o botão esquerdo ou direito de um controle 
remoto. Quando Haynes aplicou o algoritmo 
MVPA para detectar padrões corresponden
tes à decisão, ficou surpreso ao identificar 
hiperatividade nos córtex pré-frontal e pa
rietal, áreas envolvidas no planejamento de 
metas, em média dez segundos antes de o 
voluntário apertar o botão. 

CAIXA-PRETA DO CÉREBRO 
Os processos inconscientes seriam, pois, 
invariavelmente responsáveis por nossas es
colhas? Segundo o pesquisador, ainda é cedo 
para responder a questões desse tipo. "Mas 
as novas tecnologias certamente trouxeram 
para o campo da neurociência conceitos até 
então restritos à filosofia e à metafísica", diz. 

A maioria das tecnologias de leitura da 
mente apenas distingue um estado mental 
dentro de um grupo de poucos padrões pre-
definidos, como o exercício de jogar e o pas
seio pelos quartos do estudo de Owen. Mais 
recentemente, porém, o neurocientista Jack 
Gallant, da Universidade da Califórnia em 
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Berkeley, conseguiu apontar com precisão, 
por meio de um modelo computacional de 
reconhecimento de padrões, qual fotografia, 
entre mais de mil, uma pessoa tinha acabado 
de observar. 

FOTOS DA IMAGINAÇÃO 
Em 2011, ele foi além: reconstruiu, a partir 
da atividade do córtex visual de voluntários, o 
que eles estavam vendo enquanto assistiam a 
trailers de filmes. Por exemplo, no momento 
em que um militar de uniforme preto aparecia 
na tela, o programa esboçava uma silhueta 
humana vestida com essa mesma cor. Gallant 
publicou algumas imagens de filmes usadas 
no estudo e suas respectivas representações 
neurais na Current Biology em setembro do 
ano passado (algumas delas estão reprodu
zidas acima). Segundo o neurocientista, 
apesar de rudimentar a reconstrução de 
imagens visuais é um primeiro passo para 
metas ambiciosas, como reconstituição de 
sonhos, diagnóstico de transtornos mentais 
e avaliação de danos causados por doenças 
neurodegenerativas e acidente vascular ce
rebral (AVC). "Os modelos computacionais 
usados em nosso estudo fornecem uma 
versão funcional da atividade cerebral de
sencadeada por filmes. Não se sabe se os 
processos relacionados ao sonho e à ima
ginação ocorrem de forma funcionalmente 
semelhante à percepção. Se assim for - e a 
maioria dos neurocientistas assume que os 
processos mentais têm uma base neurobio-
lógica concreta -, existe a possibilidade de fu-

turamente decodificá-los com técnicas seme
lhantes às usadas nesse estudo", diz Gallant. 

Modelos computacionais, como o aplica
do por Gallant, trazem cada vez mais perspec
tivas de leitura da mente. Em abril de 2012, o 
neurocientista Brian Pasley, da Universidade 
da Califórnia, em Berkeley descreveu na PLoS 
Biology os resultados de um experimento com 
um software que decodifica os impulsos elé
tricos do córtex e os transforma em sons. Pas
ley e sua equipe implantaram 256 eletrodos 
na superfície do cérebro de 15 pessoas que 
passaram por cirurgia para remover tumores 
ou tratar epilepsia. Depois da recuperação, os 
pacientes participaram de uma série de expe
rimentos em que escutavam homens e mulhe
res dizendo palavras isoladas - substantivos, 
pronomes, nomes próprios. Enquanto isso, 
o modelo computacional analisava como o 
cérebro processava os registros neurais e 
os convertia em combinações sonoras. Elas 
não eram imediatamente reconhecíveis, por 
isso foi necessário que os pesquisadores 
as comparassem com todas as expressões 
faladas pelos pacientes para verificar com 
qual se pareciam mais. "A expressão 'ler 
pensamentos' pode soar exagerada diante 
das possibilidades da ciência atual. Mas, da 
mesma forma que a tecnologia que temos 
hoje era impensável há uma década, podemos 
estar no caminho certo para ao menos levar 
às pessoas que tiveram a fala prejudicada 
por derrame ou doença neurodegenerativa 
a esperança de voltarem a se comunicar", 
diz Pasley. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 236, p. 24-31, set. 2012.




