
Por Stephan Schleim 

uem vai ao cinema de Uri Hasson e Rafael Malach senta-se em 
uma poltrona bastante dura. Ou melhor, deita-se dentro de um 
cilindro estreito e fica proibido de se mexer. Mas a entrada é 
grátis e, além disso, quem vai lá presta um serviço à ciência. Em 

2004, os dois pesquisadores do Instituto Weizmann, em Rehovot, Israel, de
senvolveram um experimento que, tendo em vista as condições típicas de um 
laboratório, consegue ser extraordinariamente realista. As pessoas assistiam 
a trechos do clássico de faroeste Três homens em conflito ("II buono, il brutto, 
il cattivo"), com Clint Eastwood no papel principal e, simultaneamente, os 
neurocientistas escaneavam o cérebro delas. Enquanto o tomógrafo de spin 
nuclear zumbia e desenhava a atividade neural dos voluntários, eles deviam 
apenas relaxar e assistir ao filme. 

Diante de um estímulo tão complexo como um filme, a atenção de um 
espectador pode-se dirigir para uma variedade de coisas e ser estimula
da a fazer associações bastante diversas. Mas, para grande surpresa dos 
cientistas, foi possível constatar que o registro da atividade cerebral dos 
vários voluntários era coincidente em aproximadamente 30%. Mais ainda: 
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Hasson e seus colegas puderam comprovar 
que certas cenas estimulavam regiões bem 
específ icas. Imagens que mostram o prota
gonista muito de perto fazem funcionar, por 
exemplo, o giro fusiforme posterior, que tem 
papel fundamental para o reconhecimento 
de rostos. O hábil manuseio do revólver, por 
sua vez, causou agitação dos neurônios do 
sulco pós-central , região responsável pela 
percepção corporal. 

Há pouco tempo, pesquisadores da Univer
sidade de Pittsburgh, Pensilvânia, inverteram a 
ordem dos termos: se sabemos que a exposi
ção a uma situação pode ativar determinadas 
áreas do cérebro, então, no sentido inverso, 
não seria possível determinar se alguém está 
ouvindo sobre algum assunto específico, se 
está alegre ou triste - apenas examinando 
seu cérebro? E, numa proposta mais ousada, 
chegar até a ler pensamentos? 

QUESTÃO MATEMÁTICA 
Em lugar de um faroeste, cientistas america
nos escolheram como estímulo a comédia de 
televisão Home improvement (Melhorias no 
lar), sobre trabalho doméstico. Eles exibiram 
três seqüências de 25 minutos cada de vários 
episódios da série de grande audiência nos 
Estados Unidos a três voluntários, enquanto 
o tomógrafo de ressonância magnética re
gistrava sua atividade cerebral. Em seguida, 

os participantes da pesquisa responderam a 
perguntas sobre aquilo a que tinham assistido. 
Houve diálogos nessa cena? Você se divertiu 
com isso? Havia música de fundo? Os pes
quisadores reuniram dados sobre o que as 
pessoas conscientemente haviam percebido 
e classificaram essas informações em 12 cate
gorias diferentes, que englobavam de música 
até o fator diversão. 

O banco de dados que eles montaram 
criou o ponto de partida para um concurso: 
grupos de cientistas de todo o mundo foram 
convidados a descobrir o que havia se pas
sado na cabeça dos voluntários. Tendo por 
base os scans do cérebro das duas primeiras 
sequências, e as respostas correspondentes, 
o objetivo era tentar decifrar as percepções 
durante a terceira sequência de cenas. Ao 
todo, 44 times de pesquisadores enviaram 
suas respostas ao teste. 

Em junho de 2006, durante uma conferência 
em Florença, foram anunciados os ganhadores. 
O primeiro lugar foi atribuído ao grupo lidera
do por Emanuele Olivetti, um especialista em 
informática da Universidade de Trento, que 
recebeu um prêmio de US$ 10 mil. Olivetti e 
seus colegas, que haviam recebido a notícia do 
concurso por meio de um amigo, são especia
listas em análise computacional e trabalham 
quantidades excepcionalmente grandes de 
dados. Até essa data não haviam tido nenhum 
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contato com pesquisas sobre o cérebro. 
Depois de um mês de trabalho de progra

mação, eles desenvolveram um algoritmo que 
revelou - com um quociente de acerto de até 
84% - o que os voluntários em Pittsburgh, 
meses antes, haviam percebido. Essa estraté
gia foi especialmente bem-sucedida nos itens 
referentes à música e à linguagem. Um pouco 
mais difícil foi identificar os sentimentos dos 
espectadores e o seu grau de concentração. 
O curioso foi que os cientistas foram absolu
tamente incapazes de averiguar se, durante a 
cena, havia alguém comendo. 

Já a estratégia adotada pelo físico Creg 
Stephens, da Universidade de Princeton, 
Nova Jersey, que ficou em segundo lugar no 
concurso, não tinha nenhum vínculo com a 
neurofisiologia. "Nós reduzimos o problema a 
uma questão matemática, ou seja, à pergunta 
sobre qual seria o meio mais eficiente para 
traçar uma reta por vários pontos", conta 
Stephens. "Assim que o modelo ficou pronto, 
pudemos, em uma fração de segundos, chegar 
a uma suposição bastante satisfatória." 

E onde ficaram os pesquisadores de cé
rebro, que, afinal, deveriam ser os indicados 
para esse tipo de tarefa? Curiosamente, seus 
resultados alcançaram colocações bem mais 
modestas - talvez porque todos eles se pre
ocuparam menos com as estatísticas e mais 
com o processamento neuronal. Os ganha
dores do concurso, ao contrário, recorreram 
de imediato a complicados procedimentos 
matemáticos, sem quebrar a cabeça questio
nando o funcionamento cerebral. 

Será que o saber reunido ao longo de 20 
anos de estudos sobre imagens neurológicas 
não oferece, então, alguma vantagem em 
relação ao mero reconhecimento de padrões 
de cálculos? "Até agora os pesquisadores da 
área têm se limitado principalmente a objetos 
experimentais muito restritos, como a visão de 
rostos ou a audição de sons. Para sequências 
complexas, nas quais surgem ao mesmo tem
po muitas informações, ainda não temos um 
modelo eficaz", reconhece o pesquisador Fa
brizio Esposito, da Universidade de Nápoles. 

De acordo com Walter Schneider, da Uni
versidade de Pittsburgh, que, em cooperação 
com a Agência de Pesquisa do Ministério de 
Defesa dos Estados Unidos (Darpa), doou re-

cursos para o evento, o objetivo do empreendi
mento era justamente conhecer mais a fundo o 
cérebro: "O concurso deverá aperfeiçoar nosso 
entendimento sobre como as ações cerebrais 
podem ser monitoradas e sobre como as 
experiências conscientes são representadas". 
No entanto, o pesquisador premiado, Olivet
t i , tem suas dúvidas: "Nós não chegamos a 
nenhuma interpretação neurofisiológica dos 
dados". Para ele, o salto da estatística para a 
anatomia cerebral é grande demais. 
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Hoje é cada vez maior o número de espe
cialistas que desenvolvem métodos capazes 
de fornecer indícios sobre o que as pessoas 
estão vendo ou pensando. O que contribuiu 
para isso foi o avanço conseguido na interpre
tação de dados oriundos de imagens: novas 
conquistas têm servido para decifrar padrões 
complexos nas fotografias instantâneas da ati
vidade cerebral. Em 2000, Kathleen 0'Craven, 
do Hospital Geral de Massachusetts, e Nancy 
Kanwisher, do Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts, em Cambridge, conseguiram 
utilizar sinais cerebrais para identificar com 
segurança se um voluntário estava imaginan
do um rosto ou uma casa. O padrão neuronal 
de atividades já era suficiente para que ava
liadores não treinados pudessem fazer essa 
distinção em 85% dos casos. 

Esse tipo de análise também pode detectar 
conteúdos de percepção em dados de spin 
nuclear que estejam relativamente "fora de 
tonalidade" ou sem resolução muito alta. Em 
um estudo, John-Dylan Haynes, do Instituto 
Max Planck de Ciências Cognitivas e Neuroló
gicas, em Leipzig, e Geraint Rees, da University 
College de Londres, conseguiram abstrair do 
monitor que apresentava a atividade cerebral 
de seus voluntários a orientação de um padrão 
quadriculado. Em um experimento realizado 
em 2005, eles tomaram uma grade com linhas 
inicialmente verticais, e a inclinaram 45 graus 
ora para a esquerda, ora para a direita. 

Com os scans cerebrais do córtex visual 
pr imár io eles alimentaram um programa 
de computador que forneceu oito respostas 
corretas em cada dez. O quociente de acertos 
manteve-se em 60% - ultrapassando ainda 
a incidência do acaso - mesmo quando o 
voluntário não havia percebido as imagens 
conscientemente, porque elas haviam sido 
sobrepostas por novos estímulos que se se
guiram muito rapidamente. 

Ainda mais surpreendente é o resultado de 
uma outra investigação realizada pelo mesmo 
cientista. Desta vez os voluntários tiveram 
de olhar através de um aparelho que os fazia 
ver um círculo vermelho com um dos olhos e 
um círculo azul com o outro. Essa "rivalidade 
binocular" é resolvida pelo aparelho visual na 
medida em que ele "irradia" ora uma cor, ora 
outra - mas nunca as duas ao mesmo tempo 

ou misturadas. A maioria das pessoas conse
gue identificar claramente o que está vendo. 
Mais uma vez Haynes e Rees alimentaram seu 
programa de reconhecimento de padrões com 
os sinais das regiões visuais do cérebro - e 
estipularam a percepção com um quociente 
de acerto de até 90%. 

Mas a expressão "ler os pensamentos" não 
será um tanto exagerada para resultados como 
esses? Estudos mais antigos de O'Craven e 
Kanwisher já forneciam indicações confiáveis 
para identificar quando alguém pensava num 
rosto ou numa construção. Entretanto, as 
informações de quem era o rosto ou de qual 
prédio estava sendo imaginado ficavam total
mente em aberto. 

Walter Schneider t a m b é m vê aqui uma 
escorregadela do concurso: " N ó s sempre 
soubemos o que havíamos mostrado para os 
voluntários". Essa objeção, no entanto, não 
vale para a pesquisa de Haynes com os círcu
los azuis e vermelhos, pois o coordenador do 
experimento não fazia ideia de qual tinha sido 
o tipo de estímulo que os voluntários haviam 
recebido. Todas as informações tinham de 
ser conseguidas exclusivamente do cérebro 
dos voluntários. Mas círculos coloridos cer
tamente estão longe de expressar ou traduzir 
pensamentos amplos ou profundos. Ainda 
assim, pesquisadores trabalham hoje com 
afinco para também poder decifrar, com a 
ajuda do spin nuclear, intenções e conheci
mentos escondidos. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro Especial: Cérebro muito mais que uma máquina perfeita, São Paulo, n. 34, p. 62-67, 2012.




