
Com os pés e as mãos apoiados em um galho 
alto, Benjamim, o macho alfa do grupo de 
macacos-prego que estudo, olha durante 
algum tempo para o horizonte: está decidin
do onde vai dormir. Embaixo, olho e tento 

imaginar o que ele está pensando. Mesmo se o animal 
pudesse falar, acredito que eu não entenderia. A única 
coisa que consigo ver é o que resulta desse pensamento: 
seu comportamento. Dirige-se a uma árvore que provavel
mente é mais protegida e mais bem localizada em relação 
à comida que comeu hoje e, talvez, à que comerá amanhã. 

Embora não sejam os mesmos parâmetros humanos 
que guiam as decisões de Benjamim, elas são necessaria
mente processadas por estruturas que, devido ao paren
tesco entre primatas, se parecem bastante com as que 
nós, humanos, temos. Como proposto pelo neurocientista 
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Antonio Damásio em O erro de Descartes (veja 
quadro abaixo), nosso corpo como um todo 
contribui para a decisão que será processada 
pelo cérebro - por meio da formação de ima
gens do mundo exterior e das representações 
do próprio organismo. Este processo resulta 
em comportamento. 

Em 2009, a revista Nature Neuroscience 
publicou vários trabalhos e revisões sobre 
a tomada de decisão que podem nos ajudar 
a entender como Benjamim e nós fazemos 
nossas escolhas. Uma dessas revisões era 
do professor Kenji Doya, do Laboratório de 
Computação Neural do Instituto de Ciência 
e Tecnologia de Okinawa, no Japão. Segundo 
Doya, o processo de decisão pode ser dividido 
em quatro passos: 1. reconhecemos a situação 

em que nos encontramos; 2. avaliamos as 
opções disponíveis sobre quanto essa escolha 
pode nos trazer de coisas boas ou ruins; 3. em 
seguida selecionamos nossa ação em relação 
às nossas necessidades; 4. e, por último, po
demos avaliar nossa decisão de acordo com 
o resultado obtido. 

Com o objetivo de melhor compreender 
como se dá a tomada de decisão os cientistas 
recorrem a experimentos que utilizam apren
dizado por reforço. Para isso, ensinam a ratos 
que, se apertarem uma barra em intervalos 
de tempo predeterminados, ganham comi
da. Roedores são animais impressionantes e 
aprendem rapidamente o procedimento. Com 
o tempo, eles passam a tocar o equipamento já 
com expectativa sobre o que vão receber (é o 
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que chamamos de expectativa de recompensa). 
Os pesquisadores então mudam as regras do 
jogo: após apertarem a alavanca esperando 
toda a comida os animais recebem, por exem
plo, só metade dela. 

APERTE OS BOTÕES! 
Neurocientistas têm atribuído aos neurônios 
dopaminérgicos (veja quadro na pág. 16) o cál
culo da diferença entre a expectativa do animal 
sobre o que receberia e o que ele realmente 
ganhou. A velocidade com que os ratinhos 
atualizam esses erros de previsão é medida pelo 
que se convencionou chamar de taxa de apren
dizagem. Para entender melhor esse conceito, 
imagine que você está diante de uma máquina 
de refrigerantes e já sabe que com certa quantia 
em dinheiro compra uma Coca-Cola (nutrindo 
uma expectativa de recompensa). Caso um dia a 
máquina engula seu dinheiro, ocorrerá um erro 
de previsão. Você pode aprender rápido que o 
equipamento está ficando com seu dinheiro e 
evitar a perda, ou demorar mais e perder mais 
dinheiro (taxa de aprendizagem). 

De qualquer forma, da próxima vez que você 
for comprar um refrigerante, terá de escolher 
o que fazer frente aos acontecimentos que 
vivenciou. Essa é a ideia do teste. Da próxima 
vez que o ratinho for apertar a barra, terá de 

decidir se o esforço vale a pena por, talvez, 
metade da comida. Durante esse processo, os 
pesquisadores tentam compreender o que está 
acontecendo com o cérebro dele. 

Há muito tempo, os modelos de aprendi
zado por reforço focavam somente a atividade 
dos neurônios dopaminérgicos para prever as 
escolhas de pessoas e outros animais, o que 
fazia acreditar que o tamanho da recompensa 
- ou do prazer - era o único fator responsável 
por nossas decisões. No entanto, estudos 
mais recentes que uti l izam imageamento 
funcional por ressonância magnética (RMf) 
têm demonstrado que outras estruturas par
ticipam do processo de escolha. Entre elas, 
áreas do cérebro humano - como os córtices 
pré-frontal e do cingulado anterior - têm sido 
relacionadas à tomada de decisão de forma 
mais clara e consistente. 

Nos mamíferos mais complexos, como os 
primatas, o córtex é a região mais desenvolvida 
do sistema nervoso central, ou seja, apresen
ta mais estruturas e mais camadas. É lá que 
ocorre o que chamamos de processamentos 
superiores. Em seres humanos esses proces
samentos são responsáveis pela linguagem, 
pela ampla memória e capacidade de rela
cionar fatos. A descoberta de que estruturas 
que processam informações mais complexas 
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É inegável que muitas de nossas ações se passam fora do 
alcance da consciência: se ajustamos a postura corporal 
durante uma conversa ou se nos apaixonamos por deter
minada pessoa, em geral não temos ideia de exatamente 
por que - ou como - fazemos essas escolhas. Para a 
maioria delas encontramos explicações superficiais ("fico 
mais confortável nessa posição" ou "gosto do meu noi
vo", por exemplo). Por baixo dessas justificativas, porém, 
pode haver muitos mistérios. 

A noção freudiana de que a maior parte de nossa vida 
mental é inconsciente é difícil de ser estabelecida de ma
neira rigorosa - mas se nos dispusermos a observar nos
sos comportamentos será ainda mais complicado negar 
essa influência de uma instância pouco conhecida dentro 
de nós. Algumas das certezas que cultivamos podem não 
resistir a um questionamento mais atento. Um exemplo 
simples: "Ao acionar um interruptor, você consciente
mente viu a luz se acender?". Embora pareça fácil respon
der à pergunta, mais de um século de pesquisas mostrou 
que não é bem assim. O problema-chave aqui é definir 
a consciência de tal forma que seja possível medi-la de 
maneira independente do estado interno do cérebro, ao 
mesmo tempo que "captamos" seu caráter subjetivo. 

Um experimento comum no campo do estudo da 
consciência se baseia na avaliação do grau de confiança 
naquilo que percebemos ou pensamos. No teste, um 
voluntário tem de julgar se uma nuvem de pontos numa 
tela de computador se move para a esquerda ou para a 
direita. Ele em seguida relata quão confiante 
se sente assinalando um número - por 
exemplo, 1 para indicar puro palpite, 2 para 
alguma hesitação e 3 para certeza completa. 
Esse procedimento mostra que quando o par
ticipante tem pouca percepção da direção do movimento 
dos pontos sua confiança é baixa, mas quando "vê" clara
mente o movimento sua segurança é alta. 

Um relatório apresentado pelos pesquisadores Navin-
dra Persaud, da Universidade de Toronto, e Peter McLeod 
e Alan Cowey, da Universidade de Oxford, introduz uma 
medida mais objetiva da consciência: o desejo de ganhar 
dinheiro. Esse método foi adaptado da economia, em 
que é usado para avaliar a crença a respeito do resultado 
provável de um evento. Aqueles que acreditam na infor
mação que têm se mostram dispostos a apostar nela. 
Isto é, aceitam pagar para ver. Pense no investimento em 
fundos mútuos. Quanto mais certo você estiver de que 
a alta tecnologia vai render bem no ano seguinte, mais 

dinheiro alocará para um fundo destinado a esse setor. 
Persaud e seus colegas usam esse tipo de aposta para 

revelar a consciência - ou a falta dela. Em seus experi
mentos, os participantes não declaram confiança na per
cepção de maneira direta. Em vez disso, primeiro tomam 
uma decisão com base naquilo que perceberam e então 
apostam uma quantia em seu grau de confiança na pró
pria decisão. Se a escolha se mostra correta, o voluntário 
ganha o dinheiro; caso contrário, perde. A estratégia ideal 
é apostar sempre que se sinta seguro. As experiências 
aplicam essa técnica de apostas para três exemplos do 
processamento não consciente. 

Um deles foi feito com o paciente G.Y. Devido a um 
acidente de carro que danificou áreas no seu cérebro 
responsáveis pelo processamento visual, ele tem o que 
se costuma chamar de "visão cega". Essa condição o 
deixa com a capacidade não consciente de localizar 
uma luz ou relatar a direção na qual uma barra colocada 
numa tela de computador está se movendo, embora 
ele negue ter a experiência visual - G. Y. insiste que está 
apenas chutando. 

O paciente pode indicar a presença ou ausência 
de uma rede fraca e pequena em 70% de todos os 
testes, bem mais do que uma chance média (50%). 
Apesar disso, ele falha em converter esse desempenho 
superior em dinheiro quando está apostando; coloca 
quantias altas em menos da metade de suas escolhas 
corretas. Quando está ciente do estímulo, G. Y. aposta 
alto - exatamente o que qualquer pessoa faria. Suas 
apostas parecem espelhar a percepção consciente que 
tem do estímulo (isto é, a crença de que ele o viu) em 
vez de sua detecção real (inconsciente) do estímulo. 
Isso sugere que as apostas podem servir como meio de 
medir a consciência. 

As técnicas de apostas usadas por 
Persaud, McLeod e Cowey dependem da 
capacidade intuitiva de fazer boas escolhas 
obter lucros. Em comparação com a tática 
de forçar participantes a se tornar cientes de 
sua própria consciência - e nesse processo interferir no 
próprio fenômeno que se deseja medir-, as apostas re
presentam uma forma mais sutil de avaliar a percepção, 
mostrando-se uma nova maneira mais lúdica - e revela
dora - de estudar a percepção e os processos de tomada 
de decisão. Desses passos, aparentemente pequenos, 
surgem possibilidades para ampliar a compreensão de 
como a consciência surge da experiência. 
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participam de tomadas de decisão ajuda a ex
plicar por que conseguimos relacionar tantos 
fatores quando fazemos uma escolha. 

Um artigo publicado na revista Nature 
Neuroscience em maio de 2008 abre uma 
nova janela nessa discussão. O pesquisador 
Chun Siong Soon e seus colegas de institutos 
alemães e belgas, como o conceituado Insti
tuto Max Planck para a Cognição Humana e 
Ciências do Cérebro, em Leipzig, Alemanha, 
encontraram evidências de que as decisões 
podem ser traduzidas em atividade cerebral 
até dez segundos antes de se tornarem cons
cientes. Ou seja: você já decidiu dez segundos 
antes de se dar conta de sua opção. 

Em 1985, um experimento semelhante 
realizado por Benjamim Libet sugeriu que 
esse fato ocorria com apenas alguns milisse
gundos de antecedência. Ele criou um teste 
bastante simples para observar o que se passa 
no cérebro humano durante uma decisão. 
Libet pedia aos participantes do estudo que 
apertassem da forma mais rápida possível 
um dos botões (que estava na mão direita ou 
na esquerda), assim que optavam por um dos 

lados. Enquanto isso, ele gravava imagens da 
atividade elétrica do sistema neural desses 
voluntários. O autor descobriu que a região do 
nosso cérebro que prepara respostas motoras 
ficava ativa alguns milissegundos antes da 
tomada de decisão. 

Embora seja mais fácil pedir a pessoas que 
apertem botões com uma das mãos, os eletro
dos utilizados em ratos apresentam resultados 
muito mais confiáveis do que o imageamento 
do cérebro humano. A ausência de uma alta 
precisão exigida pelo teste, cujos resultados 
são apresentados em frações de segundo, 
fez com que muitos cientistas rejeitassem os 
resultados desse experimento. 

Permaneceu o consenso de que a consciên
cia comanda nossas decisões até que Soon e 
seus colegas bolaram um novo experimento 
para esclarecer resultados anteriores. O teste 
continuava basicamente o mesmo. O volun
tário escolhia se apertaria o botão que estava 
na sua mão direita ou na esquerda. Dessa vez, 
no entanto, a pessoa teria de tomar a decisão 
olhando para o centro de uma tela na qual 
era apresentada uma sequência de letras, e 
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deveria lembrar qual letra estava na tela no 
momento em que decidiu que botão apertar 
(veja quadro da pág. 15). 

Em vista dos resultados de experimentos 
mais antigos, Soon e seus colegas identifica
ram que as regiões motora e sensitivo-motora 
são responsáveis por colocar os músculos em 
ação. O mais interessante desse experimento, 
no entanto, foi a descoberta de que outras 
duas regiões do córtex (frontopolar e pré-
-cúneo) também codificam a decisão motora 
do sujeito cerca de 10 segundos antes de ela 
se tornar consciente. 

Os pesquisadores não pararam por aí. 
Fizeram um experimento para observar o que 
ocorre com as estruturas corticais quando 
a decisão é tomada conscientemente. Eles 
pediram também que os participantes esco
lhessem entre os botões direito e esquerdo, 
mas em um tempo preestabelecido. A ideia era 
que, quando a pessoa soubesse o momento 
em que deveria tomar a decisão, ela o faria 
de forma consciente. Surpreendentemente, 
os cientistas observaram que as mesmas 
estruturas do cérebro estavam envolvidas nas 
decisões conscientes e inconscientes. 

Qual seria, então, o papel da consciência? 
Soon e seus colegas propuseram que, apesar 
de termos a impressão de que somos livres 
para fazer nossas escolhas e que tal fato é 
essencial para nossa vida mental, os dados in
dicam que a experiência subjetiva de liberdade 
é apenas ilusória, e que nossas ações são, na 
verdade, realizadas por processos inconscien
tes muito antes de tomarmos consciência de 
nossos atos. Curioso, não? 

Mas vamos separar a afirmação dos pes
quisadores em duas partes. Como livre-arbítrio 
e consciência não são sinônimos, vamos pri
meiro discutir o papel da consciência revendo 
os quatro passos de uma decisão propostos 
por Kenji Doya: 1. Reconhecemos a situação. 
2. Avaliamos as opções disponíveis. 3. Sele
cionamos nossa ação com relação às nossas 
necessidades. 4. Avaliamos a decisão de acordo 
com seu resultado. 

Os experimentos de Soon nos possibilitam 
testar o processo de decisão até o passo 3 -
pois não é pedido aos participantes do estudo 
que avaliem suas próprias escolhas -, e os 
dados obtidos mostram que até esse ponto o 
processo pode ocorrer de forma inconsciente. 
No entanto, a conscientização dos fatos pode 
ser essencial para uma visão crítica da opção 
feita. Acredito que parte dessa avaliação possa 
ser inconsciente, mas a releitura consciente 
dos resultados obtidos com nossas escolhas, 
assim como os sentimentos que essa avaliação 
gera, podem fornecer dados importantes para 
decisões futuras. Um papel maravilhoso para 
a consciência. 

Vamos considerar um exemplo. Você está 
em um congestionamento que pode durar 
mais de meia hora. Percebe que é possível 
seguir pela via principal ou tentar um caminho 
pelas ruas do bairro. Decide então entrar no 
bairro para chegar mais rápido ao trabalho. 
Essa escolha pode ter ocorrido até dez segun
dos antes de você tomar consciência dela. Ao 
chegar, você cogita se estaria atrasado caso 
tivesse seguido pela via principal. Durante 
essa avaliação, traz à consciência imagens, 
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sons e cheiros que experienciou durante o tra
jeto. A releitura detalhada dessas lembranças 
o faz perceber que, enquanto estava subindo 
a ponte que atravessa o rio malcheiroso, o 
caminhão ao seu lado na via principal ainda 
estava a mais de 600 metros do retorno que 
leva à alça de acesso, ou seja, quase a oito 
minutos de onde você estava. Contente com 
sua decisão, você vai para a reunião que está 
prestes a começar. 

As estruturas corticais do cérebro humano 
deveriam, portanto, acessar dados sobre ações 
passadas de outras estruturas do córtex e 
dos neurônios dopaminérgicos e avaliá-las, 
conscientemente ou não, criando outras infor
mações que vão participar da preparação do 
nosso corpo para uma nova escolha. Pesqui
sas recentes realizadas pelos pesquisadores 
a Kenji Doya, M. F. S. e Rushworth e T. E. J. 
Behrens têm atribuído essas tarefas a uma 
estrutura do córtex chamada cíngulo anterior. 

POR ONDE SEGUIR 
Mas qual é a repercussão de nossas avaliações 
sobre o livre-arbítrio? A questão é que as consi
derações conscientes podem não ser iniciadas 
conforme nossas preferências ou escolhas. Ou 
seja: não trazemos à consciência exatamente 
as lembranças que queremos. O caminhão 
que mostrou que a via principal era mais lenta 
do que o caminho pelo bairro pode ter vindo 

à sua consciência por acaso ou por meio de 
mecanismos pré-programados. Assim, nós 
continuamos a não ter o controle sobre o que 
estará interferindo em nossas escolhas futuras 
e, portanto, podemos não ter livre-arbítrio 
como proposto por Soon e seus colegas. 

São 19 horas. O grupo de macacos-prego já 
escolheu onde dormir e eu estou indo embora 
da mata. Posso chegar à estrada de serviço 
andando 620 metros e depois andar mais 500 
metros para chegar até o carro. Ou posso con
tinuar por uma trilha que, apesar de me levar 
até o veículo em 900 metros, pode apresentar 
algum empecilho no caminho. Opto pela trilha. 
Decisão que pode ter sido tomada quase dez 
segundos antes que eu tomasse consciência 
dela, mas que, dependendo do resultado que 
tiver, pode ser levada em conta novamente 
amanhã, quando de novo estiver me despe
dindo de Benjamim. A decisão dele há cinco 
minutos sobre onde dormir pode ter sido tão 
inconsciente como a minha, mas, devido ao 
seu córtex menos desenvolvido, amanhã con
tará com um número bem menor de detalhes 
para outra vez escolher onde dormir. Continuo 
diferente de Benjamim, porém, acredito que 
nos aproximamos, ficamos mais parecidos a 
partir dessas pesquisas por parecermos menos 
conscientes. Sinto-me bem com essa proximi
dade. E, talvez, seja apenas esse sentimento 
que realmente nos diferencie. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro Especial: O segredo da decisão, São Paulo, n. 35, p. 10-17, 2013.




