
ennifer Aniston não aguenta mais. Em janeiro tornou-se pública sua 
separação de Brad Pitt. Desde então, repórteres de revistas de cele
bridades acampam na frente da sua casa: "Brad traiu Jennifer com 
Angelina Jolie? Será que eles ainda se falam? Por que o casamento 

deles fracassou?". Não há dúvida de que esse questionamento sem fim mexe 
com os nervos das estrelas de cinema - quem gostaria de ser lembrado o 
tempo inteiro da existência do ex? 

Se fosse possível saber em que pedacinho do cérebro de Jennifer se 
esconde a lembrança de seu ex-marido, conseguiríamos apagá-la da me
mória, removendo um punhado de células nervosas? Impossível, diria até 
pouco tempo atrás a maioria dos neurocientistas, pois uma extensa rede 
de neurônios é ativada no momento em que Jennifer começa a pensar em 
Brad. Portanto, se essa rede fosse destruída, Jennifer não seria capaz nem 
mesmo de reconhecer a própria avó. 

Recentemente, porém, um grupo de pesquisadores californianos coorde
nado pelo neurocirurgião Itzhak Fried publicou o resultado de uma pesquisa 
segundo a qual tal proposição não parece tão absurda. Existe uma chamada 
"célula Bill Clinton" responsável exclusivamente pela elaboração da lembrança 
correspondente ao ex-presidente americano. Da mesma forma, existe um 
neurônio que se torna ativo quando seu proprietário reconhece a estrela de 
cinema Halle Berry. Os pesquisadores concluem: é provável que existam células 
nervosas especializadas em identificar determinadas pessoas. 

Por Katja Gaschler 
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Não se trata, porém, de uma ideia nova. Já em 1967 o neu-
rofisiologista polonês Jerzy Konorski descreveu detalhadamente 
a hipótese dos "neurônios gnósticos" - termo originado da 
palavra grega gnosis, conhecimento. Segundo Konorski, a ativi
dade de uma única, ou de poucas células nervosas, determina 
se estamos pensando no chefe, na esposa, na avó ou numa 
torradeira. Seriam "células-avós", brincava o neurocientista 
Jerome Lettvin, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts 
(MIT), que apelidou a teoria com o irônico nome. 

Na época, alguns pesquisadores criticaram tal concepção: 
um neurônio exclusivo para cada pessoa, para cada coisa?Tama-
nha especialização não necessitaria de muito espaço? "A teoria 
da célula-avó é difícil de ser levada a sério", julgava, nos anos 80, 
David H. Hubel, neurobiólogo vencedor do Prêmio Nobel. Após 
essa declaração, raros eram os cientistas que ainda acreditavam 
na existência de tais células altamente especializadas. 

Não estava clara, então, a forma mais adequada de estudar 
experimentalmente os fundamentos celulares da consciência. 
Mesmo com a ajuda de eletrodos, neurofisiologistas não 
conseguiam identificar a atividade de um único neurônio no 
cérebro de macacos ou gatos. A incapacidade dos animais de ex
pressarem seus pensamentos dificultava as experiências sobre 

percepção consciente. Nos homens, ao contrário, tal medição 
ainda não havia sido feita. Não é de espantar: quem deixaria, 
espontaneamente, que enfiassem sondas em seu cérebro? 

De fato, os mais recentes resultados publicados depende
ram da cooperação de pessoas especiais, pessoas que sofriam 
de um tipo de epilepsia refratária a medicamentos. Esses 
pacientes podem ser tratados por uma intervenção neuroci-
rúrgica que remove o local de origem da atividade epilética. 
Nos casos em que eletroencefalograma (EEC) e ressonância 
magnética funcional não são suficientes para localizar o foco 
epilético, neurocirurgiões implantam no cérebro, proviso
riamente, cem eletrodos. Essas delicadas sondas registram 
ininterruptamente a atividade das células nervosas. 

Para os neurocientistas, uma oportunidade única. No ano 
de 1992, Itzhak Fried iniciou um programa de pesquisa que 
propunha a esses pacientes participar de testes para estudos 
neurocientíficos de base. Para felicidade dos pesquisadores, 
todos aceitaram o convite. 

No estudo das "células-avós" comandado pelo neurocien-
tista argentino Rodrigo Quian-Quiroga, o experimento correu 
da seguinte forma: enquanto os voluntários observavam fotos 
na tela de um laptop, com intervalos de alguns segundos, o 
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pesquisador, sentado ao lado, acompanhava os 
sinais elétricos das células nervosas "conectadas". 

Um dos primeiros neurônios gnósticos que 
os cientistas descobriram com esse método 
foi a "célula Bill Clinton". Ela foi descoberta no 
interior da amígdala de uma paciente. O neurô
nio respondia a três imagens do ex-presidente 
americano: um desenho, uma pintura e uma 
foto de um grupo, na qual se viam Bill Clinton 
e outros políticos. Em fotos de outros chefes de 
Estado americanos, como George Washington ou 
George Bush, a célula, ao contrário, permaneceu 
inativa. Logo depois, o grupo de Fried descobriu 
na porção mediana do lobo temporal de outros 
pacientes células nervosas semelhantes, que 
reagiam, quase exclusivamente, às imagens dos 
Beatles ou dos Simpsons. Com outro paciente, 
uma célula do hipocampo direito tornou-se ativa 
assim que a imagem da atriz Halle Berry apare
ceu em seu campo de visão - mesmo vestida de 
mulher-gato, quando apenas os fãs de cinema a 
reconheceriam. Evidentemente, esse efeito não 
ocorre apenas quando um indivíduo vê um rosto 
bonito, mas quando reconhece qualquer traço 
que o faça lembrar de uma pessoa: a inscrição 
luminosa "Halle Berry" é capaz, por si só, de 
ativar o neurônio. 

Quian-Quiroga e seus colegas ficaram fasci
nados. Eles supunham que as células nervosas 
especializadas eram essenciais para o processo de 
reconhecimento. Para isso contribuem o hipocam
po, o córtex do rinencéfalo e a amígdala - todas 

estruturas da porção mediana do lobo temporal, 
que participam comprovadamente da memória de 
longa duração. Porém, como um único neurônio 
é capaz de representar algo tão complexo como 
a identidade visual de Bill Clinton? 

Do ponto de vista de um teórico de informá
tica não haveria impedimento nenhum, assegura 
Christof Koch, que também participou do estudo 
e trabalha desde 1998 com o grupo de Fried. Em 
seu livro The questfor conciousness, ele esclarece 
essa premissa com uma analogia: ao ligarmos a 
televisão, a tela produz uma imagem que vemos 
de forma homogênea. Na verdade, trata-se de 
um mosaico de pontos coloridos, composto de 
dados específicos, como aqueles necessários 
para formar o rosto de Bill Clinton. Suponha que 
um robô precisasse reconhecer a imagem de 
Clinton. Para decodificá-la, teria de fazer cálculos 
de síntese a partir da informação decomposta. 
A cada etapa do cálculo a quantidade de dados 
processados decresce e o "tumulto de elaboração 
lógica" também diminui gradativamente. Por 
fim, sobra apenas uma pequena quantidade de 
informação - um bit, que define a presença de 
Clinton: 1 (Bill) ou O (não Bill). 

UM BIT PARA CLINTON 
De acordo com a hipótese da consciência de 
Christof Koch e Francis Crick, nosso cérebro 
funciona de modo semelhante. Da formação da 
imagem na retina até a percepção consciente, o 
rosto de Clinton produz uma verdadeira queima 
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de fogos na atividade neuronal. Enquanto nos 
primeiros estágios de elaboração são necessá
rios muitos grupos de neurônios, nos últimos 
estágios a atividade limita-se a poucas células 
nervosas. "Não estou afirmando que uma única 
célula representa o conjunto de correlações neu
rológicas referentes a Bill Clinton", ressalta Koch. 
"A ativação de um único neurônio seria um sinal 
muito fraco." Ele sustenta que provavelmente 
a atividade conjunta de um pequeno grupo de 
neurônios é forte o suficiente para acionar a ideia 
de Clinton em nossa consciência. Como essas cé
lulas codificam apenas a idéia abstrata de Clinton, 
a reação das células não é influenciada pelo fato 
de, na foto, ele estar usando um gorro de esqui ou 
um chapéu. E se todos esses neurônios fossem 
destruídos? Então desapareceria da cabeça o 
conceito correspondente a "Bill Clinton". 

Com a ajuda de eletrodos profundos, os pes
quisadores analisaram até 40 neurônios - um 
número inimaginável para os neurocientistas da 
década de 80. Contudo, uma questão se impõe: a 
chance de encontrar uma "célula JenniferAniston" 
ou um "neurônio Brad Pitt" não é infinitamente pe
quena? Sim, admite Christof Koch. E nem sempre 
funciona. "No entanto, supomos que existam inú
meras células responsáveis pelo reconhecimento 
de pessoas e objetos, nos quais confiamos: avó, 
cachorro, laptop etc." Antes de cada procedimen
to, os pesquisadores se informam dos interesses 
dos voluntários. E só depois apresentam uma 
seleção de cerca de cem imagens. 

A c o d i f i c a ç ã o 
e s q u e m á t i c a , su
gerida por Koch e 
seus colegas, difere 
fundamentalmente 
do modo como se 
pensava que ima
gens de pessoas e 
objetos se forma
vam na consciência. 
De acordo com sua 
teoria da "repre
sentação partida", 
grandes grupos de 
neurônios distan
tes uns dos outros 
tornam-se ativos 
no cérebro. Assim, 

cada célula carrega 
apenas uma parte minúscula da informação 
total - por isso não seria trágico se uma delas 
se perdesse. 

Apesar disso, essas células não reconhecem 
exclusivamente um determinado rosto, mas 
participam da identificação dos mais diferentes 
indivíduos. Com base num modelo específico de 
representação, os neurônios acionados param 
sua atividade subitamente quando reconhecem 
a pessoa ou objeto correspondente. Os pes
quisadores não duvidam de que no cérebro se 
efetue essa representação partida. É dessa forma 
que o cérebro examina, por exemplo, um rosto 
estranho, segundo Koch. 

Junto com Francis Crick, Koch sustentou por 
anos a hipótese das correlações neurológicas de 
conteúdos da percepção consciente: com a elabo
ração de informação visual, grupos distantes de 
neurônios se ligam e são ativados conjuntamente. 
Diferentes conexões nesse processo estão pre
paradas para interpretações alternativas daquilo 
que é visto. Qual delas se efetiva e se impregna 
em nossa consciência depende dos atributos da 
imagem que chamarão mais a atenção do cérebro. 

Nas "células-avós" se dá o contrário, supõe 
Koch: "Graças a células altamente especializadas, 
somos capazes de reconhecer nossa avó dentre 
inúmeras senhoras idosas - sem que para isso 
precisemos nos concentrar". 

Por esse motivo, no próximo Oscar, Jennifer 
Aniston vai reconhecer rapidamente seu ex-
marido na multidão. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro Especial: Cérebro muito mais que uma máquina perfeita, São Paulo, n. 34, p. 44-47, 2012.




