
Na companhia da dúvida
Pesquisa britânica aponta regiões cerebrais ligadas à certeza sobre determinadas escolhas. O estudo pode 

ajudar a compreender por que muitas pessoas se sentem inseguras sobre o que realmente desejam

» MARCELA ULHOA

N
em sempre as decisões
tomadas no dia a dia
vêm acompanhadas da
sensação de que a esco-

lha foi acertada. O que comer na
lanchonete? Mesmo sendo fã de
pão de queijo, o elegido do dia
pode ser um sanduíche. Assim
que chega o quitute mineiro do
amigo, entretanto, a dúvida volta:
será que a outra opção seria me-
lhor? Por outro lado, existem
aqueles que, na maior parte do
tempo, conseguem alcançar a
sintonia em suas escolhas e per-
manecem certos de que, sim, sua
decisão foi a mais adequada.

Em um artigo publicado na re-
vista Nature Neuroscience,

pesquisadores do Wellcome
Trust, no Reino Unido, reve-
laram como o cérebro aces-
sa a confiança na tomada
de decisão. Segundo o cien-
tista Benedetto De Martino,

autor principal do estudo, a
explicação de por que algumas

pessoas têm uma melhor visão
sobre as escolhas está na intera-
ção entre duas áreas do cérebro: o
córtex pré-frontal ventromedial e
o córtex pré-frontal rostrolateral.
“A grande mensagem do estudo é
que algumas pessoas são capazes
de reportar sua confiança com
precisão, ou seja, elas têm uma
metacognição que aparece quan-
do essas regiões se relacionam”,
diz De Martino.

Metacognição significa para
além da cognição. Seria algo co-
mo avaliar de forma consciente
as próprias ações. “Existem dois
níves de escolhas. Você pode sa-
ber o que quer, mas não por que
deseja essa coisa. Ou pode ter a

habilidade de entender a escolha
e, se necessário, revisá-la. Isso evi-
ta, por exemplo, que um erro seja
repetido no futuro”, pondera o
pesquisador. De Martino reforça,
entretanto, que não existem pes-
soas totalmente seguras ou inse-
guras, mas que todos podem ser
mais ou menos confiantes de-
pendendo da situação. 

Outros estudos focaram os
mecanismos por trás da tomada
de decisão, mas não mostraram
como a confiança subjetiva e a
avaliação das escolhas interagem
no cérebro. “O maior acréscimo
do estudo é mostrar que regiões
semelhantes estão relacionadas
tanto com a escolha quanto com
a certeza dessa escolha”, avalia
André Cravo, neurocientista da
Universidade Federal do ABC,
que não participou da pesquisa.

Interação

Para chegar aos resultados, os
pesquisadores realizaram um ex-
perimento no qual voluntários ti-
nham de escolher o que come-
riam depois dos testes. Durante
todas as fases de escolha, seus cé-
rebros foram escaneados por res-
sonância magnética funcional
(veja abaixo). “Colocar pessoas
com fome para escolher o que co-
mer é uma forma de tornar a rela-
ção de tomada de decisão mais
relevante e real. A necessidade de
alimentação é algo primário”, ex-
plica o pesquisador.

No momento em que tinham
de escolher entre dois lanches, a
parte do cérebro mais ativada pe-
los voluntários foi o córtex pré-
frontal ventromedial, relaciona-
do ao medo e à tomada de deci-
são. Após cada escolha, os volun-

tários disseram o quão confiantes
estavam sobre sua decisão. Nessa
fase, a mesma região era ativada-
da nos que relataram confiança.
Já os voluntários que titubearam
mostraram pouca atividade  na
área e uma ausência da conexão
entre ela e o córtex pré-frontal
rostrolateral. Dessa forma, con-
cluíram os autores, a capaci-
dade de reflexão sobre as
decisões depende dessa in-
teração.

De acordo com Baruch
Fischhoff, professor de so-
ciologia da decisão da Uni-
versidade Carnegie Mellon,
nas pesquisas sobre confiança,
geralmente, os participantes são
perguntados sobre algo que co-
nhecem. O novo estudo, entre-
tanto, pergunta sobre a confiança
em valores. “A incerteza sobre os
valores é uma importante, e fre-
quentemente negligenciada,
questão. Muitas vezes, as pessoas
se esforçam para aprender sobre
o mundo quando o real problema
está em saber o que elas realmen-
te querem”, conclui.

Fischhoff compara o método
utilizado no experimento britâni-
co com o adotado por sua equipe
e lança uma crítica. “A metodolo-
gia é popular entre os pesquisa-
dores que interpretam as respos-
tas como medidas absolutas, mas
é menos popular entre aqueles
que querem saber se os entrevis-
tados realmente entendem a ta-
refa.” De acordo com ele, a ideia
de que as pessoas sabem o que
querem em cada escolha é muito
mais comum para a teoria econô-
mica. Fischhoff complementa,
contudo, que as descobertas de
evidências neurais para suportar
tais constatações são um avanço.
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>>        As contas fakes (falsas) de celebridades no Twitter
podem estar com os dias contados. Uma política
republicana propôs uma lei à Câmara dos
Representantes dos Estados Unidos que tornaria
crime a personificação online sem consentimento e
com intuito maldoso. Críticos argumentam que o
projeto violaria a liberdade de expressão garantida
pela Constituição Americana - e colocaria um fim a
perfis populares por imitar pessoas famosas nas
redes sociais.

>>        O fundador e CEO da plataforma de blogs Tumblr,
David Karp, foi escolhido para a capa da revista
americana Forbes, na edição "30 under 30", que
lista 30 personalidades com menos de 30 anos que
se destacam em sua área de atuação. Ele tem uma
fortuna estimada de US$ 200 milhões com apenas
26 anos.

>>        O Google está requerendo a novos usuários a
utilização do Google+. Para isso, aqueles que
criarem contas para utilizar o Gmail, YouTube e
outros serviços da empresa também têm criadas
automaticamente páginas públicas na rede social
do Google.

Windows 8 pode
ser controlado
com os olhos Fones que se 

ajustam ao ouvido

Quem acha fones de ouvido do tipo earbuds
(aqueles que ficam dentro do ouvido) descon-
fortáveis pode se animar com os que a I-Mego
lançou. O modelo ZTone promete ser extrema-
mente confortável por causa das borrachinhas
feitas para se moldarem ao ouvido do usuário.
Ele não é feito sob encomenda, mas vem com
quatro tamanhos diferentes de borrachinhas
para escolher o que serve melhor. A diferença
está em como elas se ajustam ao ouvido – se-
gundo a fabricante, perfeitamente. O fone custa
US$ 99 e pode ser conferido no link
tinyurl.com/b9rcdcv.

A Tobii divulgou um kit de
controle visual desenvolvido
para PCs que pode ser
acoplado a qualquer
computador com Windows 8.
Batizado de REX, o acessório
deve ser acoplado abaixo do
monitor do computador e
conectado à porta USB do
PC. Depois de conectado, o
acessório roda com um
software especial chamado
Tobii Gaze, que rastreia os
exatos pontos que o usuário
está observando na tela.
Assim permite controlar
ações como rolagem da tela
ou mesmo interações em
jogos e aplicativos. Segundo a
empresa, o produto também
pode ser usado em conjunto
com teclados e mouses para
melhorar o desempenho
desses periféricos. Mais
informações no link
tobii.com/rex.

por Alexandre Fontoura » alexandre@afontoura.com.br
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7 jan. 2013, Seudinheiro, p. B-7.




