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O caminho da linguagem
Pesquisadores identificam como as palavras ganham significado no cérebro

LATINSTOCK

Neurônios em ação. Pesquisa de universidade holandesa identificou quais neurônios são ativados quando o cérebro procura decifrar o significado de uma palavra

Um dos enigmas do cérebro é entender como
ele identifica o significado das palavras — e, a
partir daí, constrói frases inteiras. Esta etapa,
fundamental para a leitura dementes, começou
a ser decifrada na Universidade de Maastricht,
na Holanda. A equipe do pesquisador João Cor-
reia identificou que área do órgão interpreta as
palavras e viu que o modo como esta informa-
ção é decifrada pelo cérebro é o mesmo, inde-
pendentemente do idioma usado, ao menos se
as aprendemos em ummesmo período da vida.
Além de nos deixarmais próximos de traduzir

pensamentos, a pesquisa conta com aplicações
médicas. Entender a atividade cerebral envolvi-
da com o significado das palavras aproxima os
especialistas da percepção que os pacientes
têm de suas próprias disfunções cerebrais. Uma
delas seria a síndrome do encarceramento, on-
de o corpo inteiro, à exceção dos olhos, é parali-
sado — e, apesar disso, as faculdades mentais
permanecem perfeitas.
Hoje, a medicina consegue ocasionalmente

distinguir que palavras estamos ouvindo. Cor-
reia, no entanto, tentou ir além da pura repre-
sentação no cérebro das palavras. Sua meta era
identificar a atividade que cerca seus significa-
dos. Em algum local no órgão, a interpretação
escrita e falada estaria integrada, unificando o
entendimento.

TESTES FEITOS EM INGLÊS E HOLANDÊS
Para chegar a esta região, Correia fez uma resso-
nânciamagnética funcional de oito pessoas. To-
dos elas eram bilíngues, sendo o holandês seu
idioma nativo. Estes voluntários aprenderam,
em inglês, o nome de quatro animais — touro,
cavalo, tubarão e pato. Foram escolhidas as pa-
lavras mais semelhantes possíveis. Em inglês,
têm apenas uma sílaba; compartilham o mes-
mo conceito— são nomes de animais —; e cos-

tumam são aprendidas no
mesmo período da vida, de-
mandando, assim, um tempo
semelhante para que o cére-
bro as processe.
Chegou-se, assim, a uma re-

gião do córtex temporal es-
querdo que era ativada pelas
tarefas semânticas, ou seja,
pela compreensão das pala-
vras. Através dela, foi visto se a
atividade cerebral era relacio-
nada ao som das palavras ou
ao seu significado.
O sistema foi criado compa-

drões que abrigariam as pala-
vras em inglês. Apesar disso, a
fórmula desenvolvida por
Correia identificou correta-
mente os animais enquanto os
voluntários ouviam a versão
holandesa das palavras. Sua
equipe, portanto, descobriu
que o mesmo conjunto de
neurônios era ativado, inde-
pendentemente do idioma.
— O tipo de abordagem re-

lacionado ao reconhecimento
da palavra é uma ferramenta
interessante para investigar

como e onde o entendimento é representado no
cérebro — explica Zoe Woodhead, da Universi-
dadeCollege London, quenãoparticipoudo es-
tudo. — Palavras com o mesmo significado em
diferentes idiomas ativam o mesmo grupo de
neurônios, mesmo que estas palavras pareçam
e soem de modo completamente diferente.
Um exemplo: a palavra “cavalo”, que em ho-

landês é “paard”, originou o mesmo padrão no
cérebro em ambos os idiomas, sugerindo que
havia uma mesma atividade representando o
significado da palavra — o conceito de “cavalo”.
A pesquisa de Correia foi apresentada na última
Conferência de Neurobiologia da Linguagem,
sediada em San Sebastián, na Espanha.

COMPREENSÃO É ÚNICA EM CADA INDIVÍDUO
Conforme as resoluções das imagens no cére-
bro aumentam, a fórmula de Correia decifrará
pela atividade cerebral um número maior de
palavras. Seria possível, no futuro, identificar
frases inteiras em tempo real.
— Na ficção científica, todos querem um dis-

positivo capaz de ler mentes — destaca Matt
Davis, da Unidade de Cognição e Ciências do
Cérebro daUniversidade deCambridge, no Rei-
noUnido.—Apesquisa (deCorreia) é uma con-
tribuição útil para que isso um dia seja possível.
Os padrões cerebrais identificados por Cor-

reia, porém, eramúnicos em cada pessoa. Cére-
bros são como rostos — olhos, nariz e boca es-
tão sempre no mesmo local, mas há uma chan-
ce significativa de os detalhes serem diferentes.
— Os significados podem ser depositados

sempre na mesma área, mas os neurônios en-
volvidos seriam próprios de cada indivíduo —
pondera.
Para ler a mente de alguém, segundo Davis,

um equipamento precisaria primeiramente
aprender a representação única que cada pes-
soa tem de uma palavra. l

Teste mede a pressão craniana
Método europeu foi

desenvolvido com inspiração em
tecnologia espacial

A pesquisa espacial levou ao desenvolvimento
de uma nova forma de medir a pressão dentro
do crânio através de ondas de som e registran-
do-as com fones de ouvido.Ométodopode fun-
cionar como um sistema de alerta precoce efi-
caz para pacientes em recuperação de lesões na
cabeça ou cirurgia cerebral.
Como a pressão arterial, nossos corpos con-

trolam a pressão do fluido ao redor do cérebro
para protegê-lo de traumas no crânio.
Astronautas confiam no sistema de controle

de pressão de seus corpos para regular a acu-
mulação de fluidos emórbita—daí a ansiedade
das agências espaciais para entender como ele
funciona e sua adaptação à ausência de peso.
Paul Avan, da Universidade de Auvergne, na

França, investigou a possibilidade de medir
mudanças na pressão observando uma área co-
nectada: a pressão dentro do ouvido. Desenvol-
veu, assim, um um dispositivo que transmite
sons para o ouvido e ouve os ecos, calculando a
variação na pressão entre ambas as leituras.
O sistema, já testado em local sem gravidade,

passará por umanovaprova este anonabase in-
ternacional de pesquisas Concórdia, na Antárti-
ca, onde ele registrará mudanças na pressão in-
tracraniana dos cientistas enquanto eles vivem
naquela região, a 3,2 mil metros de altura.
Assim como os astronautas no espaço, os pes-

quisadores baseados ali sofrem frequentemente
comdor de cabeça devido ao estresse extremo e
à falta de sono.
Estudar a pressão intracraniana dará dicas so-

bre como combater a dor e, talvez, ajudar as
pessoas de regiões mais habitáveis do planeta
que sofrem com os mesmos problemas. l

FOTOS DE DIVULGAÇÃO

Proteção. Pressão do fluido separa cérebro do crânio

Teste. Técnica francesa mede pressão intracraniana
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Quando uma pessoa ouve uma palavra que
temmais de um significado, como “marca”,
o cérebro processa a frase onde ela é
aplicada de uma forma diferente, para
evitar a ambiguidade.
— O cérebro precisa trabalhar um pouco

mais para entender frases com estas
palavras — diz Matt Davis, pesquisador da
Universidade de Cambridge. Este esforço
extra poderia ser identificado em uma
tomografia cerebral.
A equipe de Davis está se dedicando a

esta tarefa. Decifrá-la ajudaria a averiguar,
por exemplo, se uma pessoa com um dano
no cérebro teria a compreensão de uma
frase mal construída. Para ele, a capacidade
de apontar que áreas do órgão interpretam
diferentes significados, objetivo cumprido
por João Correia, da Universidade de
Maastricht, refinará sua técnica.
A percepção e compreensão da

linguagem intrigam cientistas de diversas
áreas. Em setembro, um estudo publicado
pela revista “Plos ONE” chegou ao córtex
pré-frontal — área cerebral responsável por
estas funções — como aquela região em
que, no órgão, os traços genéticos de um
filho podem ser encontrados commais
frequência em uma mãe. Cientistas da
Universidade de Washington realizaram a
autópsia no cérebro de 59 mulheres — 33
delas com Alzheimer — que morreram com
idades entre 32 e 101 anos. Em 63% deles,
encontraram DNAmasculino. Parte do DNA
do feto, portanto, pode entrar no cérebro da
mãe e permanecer ali por décadas. Isso
poderia, inclusive, estar associado a
doenças neurológicas na mulher.

COMO O CÉREBRO EVITA
A AMBIGUIDADE
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