
Localizado presencialmente no Instituto de Psiquiatria, no Campus da Praia 
Vermelha e coordenado pelo professor da EEFD Alair Pedro Ribeiro, o 
Laboratório de Mapeamento Cerebral e Integração Sensório-Motora (LMCISM) 
tem como foco de suas pesquisas o estudo dos mecanismos centrais do controle 
motor. 
 
EEFD: Professor, quais as principais atividades do Laboratório de Mapeamento 
Cerebral e Integração Sensório-Motora? 
 
Alair Pedro: Nós desenvolvemos pesquisas basicamente na área de controle motor. A 
meta do laboratório é entender mecanismos cerebrais envolvidos no controle e no 
aprendizado motor. A gente faz estudos com humanos e estudos com algumas drogas, 
para testar nossas perguntas e hipóteses. Temos alguns projetos com pacientes do IPUB, 
mas o mais forte mesmo são pessoas sadias. 

 
 

EEFD: Como surgiu a ideia desta linha de pesquisa? 
 

Alair Pedro:  A linha de pesquisa foi montada em 2002 e o laboratório já existia. Eu só 
implementei a linha. Eu vim para cá porque a EEFD estava sem pós-graduação e nós 
não podíamos ficar parados. 

 
 

EEFD: A partir da integração sensório-motora, quais as pesquisas associadas a esse 
tema que são desenvolvidas pelo laboratório? 

 
Alair Pedro: Tem uma linha central que é a integração sensório-motora. Eu trabalho 
com o que chama de co-orientado. No controle motor você pode trabalhar o controle 
postural, por exemplo, quando você tenta alcançar um objeto, pegar algum objeto. A 
minha área é essa mais voltada para a manipulação de um objeto, pensar um objeto, 
pegar um objeto. É ver como o cérebro responde quando você pensa em pegar alguma 
coisa. Mas também temos uma série de outras coisas que fazemos vinculadas ao projeto 
– quais são as respostas e como o cérebro consegue a informação. 

 
 

EEFD: Quais são os primeiros resultados já obtidos nesta pesquisa? 
 

Alair Pedro: Sempre tentamos responder perguntas específicas. Por exemplo: o nosso 
grupo foi a primeiro a introduzir um paradigma novo na biociência. Nós criamos um 
equipamento que solta bolas, esse equipamento, é integrado no sistema de captação de 
dados do córtex do sujeito. Então, este foi o primeiro equipamento criado com esse 
intuito. Criamos também um outro sistema envolvido com transmissão de sinal, em que 
você integra movimentos de braço com sinais do córtex. Talvez o nosso grupo tenha 
sido o primeiro desta a área a mostrar qual o comportamento do cérebro em função do 
córtex. Talvez na educação física atualmente meu grupo seja o mais produtivo do Brasil 
nesta área de integração sensório-motora, do Rio de Janeiro, é com certeza, mas talvez 
tenham um ou dois grupos tão produtivos quanto o nosso em São Paulo. A gente tenta 
combinar informações sobre a memória implícita com a aprendizagem motora. 



Exemplos de memória implícita são andar de bicicleta, alcançar alguma coisa. A 
memória de longo prazo é dividida em explícita e implícita, aquela envolvida em 
tarefas, procedimentos motores. 

 
 
EEFD: E de que maneira estes resultados possuem uma aplicabilidade prática? 

 
Alair Pedro:  Uma pessoa que tenha tido um acidente vascular cerebral (AVC), por 
exemplo, em que perca o movimento da mão, entra em processo de reabilitação, de 
plasticidade do cérebro. A pesquisa tenta desvendar parte desse problema, no que se 
refere tanto a pessoas com AVC como pessoas que tenham perdido membros. O outro 
foco  se concentra em como essa pessoa vai readquirir o movimento. Dentro desta linha, 
temos uma pesquisa ligada à integração com cérebro e máquina, como exemplo, como o 
comando neural direto vai movimentar o braço mecânico. Todo movimento do dia a dia 
é antecipado pelo seu pensamento. Você agora acabou de escrever [referindo-se ao 
entrevistador]. Antes você pensou em escrever. A gente pega o comando inicial e 
comanda instrumentos. Na parte de psiquiatria, por exemplo, um paciente que seja 
psicótico. A esquizofrenia é um tipo de psicose. Há relatos de que estes pacientes 
deixam de sentir movimentos que eles fazem, perdem parte da sensibilidade com o 
corpo. A nossa relação com o trabalho aqui é mais feito em relação a como as drogas 
afetam a integração sensório-motora.  Outro projeto nesta linha, a gente sabe que tudo 
que a gente interpreta do mundo é relacionado aos seis sentidos que a gente tem: a 
visão, a informação sinestésica (chamada sensorial) dos receptores de pele e tudo o 
mais, o sistema vestibular, responsável pelo equilíbrio, a audição, o paladar e o olfato. A 
partir deles, criamos tudo aquilo que a gente percebe, ou seja, eles são integrados na 
nossa percepção. Um dos nossos projetos é analisar a resolução temporal do sistema 
nervoso, ou seja, quantos frames, quadros por segundo nós somos capazes de reter e 
como as drogas afetam esse número de quadros. Então, temos experimentos que visam 
responder essa pergunta. Temos, na realidade, um laboratório de neurociência básica 
com humanos. 
 
 
EEFD: Quantas pessoas estão envolvidas com o laboratório? 

 
Alair Pedro:  Temos de seis a sete doutores trabalhando diretamente comigo: um 
colaborador da USP e um da Alemanha. E mais alunos de doutorado, mestrado e 
iniciação científica. Temos pesquisadores desde a base da graduação até alunos do 
doutorado. 

 
 

EEFD: Que disciplinas estão relacionadas ao laboratório? 
 

Alair Pedro:  Na pós do IPUB, bioestatística e metodologia e integração sensório-
motora. Na graduação da EEFD, desenvolvimento e aprendizagem motora. 
 
 
 
 



EEFD: O laboratório possui colaboradores fora da UFRJ? 
 

Alair Pedro:  Com o pesquisador da USP, que trabalha com atenção. Na Alemanha, ele 
trabalha mais com hormônios e aprendizagem.  

 
 

EEFD: O laboratório possui algum tipo de parceria externa? 
 

Alair Pedro:  Desde 2003, desenvolvemos equipamentos para a Seleção Masculina de 
Vôlei na parte de controle motor. A colaboração é na área de desenvolvimento de 
tecnologias para treinamento de voleibol, como um canhão de ataque. A bola é 
projetada a mais de 130m/s. Ele foi desenvolvido aqui e utilizamos os sistemas do 
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) para desenvolvê-lo.  Temos também um 
sistema para detecção do tempo de reação e tempo de movimento do bloqueio, anteparo 
para defesa do bloqueio, outro para posição de levantadores.  E temos também um 
projeto no Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio (BOPE) na área 
de falhas, desde 2007. 
 
 
EEFD: Qual a principal relação da integração sensório-motora com o esporte? 

 
Alair Pedro: No esporte, é uma matéria básica. A aprendizagem motora tem toda uma 
parte de aplicação em escolas. É uma matéria fundamental para o futuro graduado em 
educação física. 

 
 
EEFD: Por fim, como relacionar a Psiquiatria com a Educação Física? 

 
Alair Pedro:  A parte de controle motor, principalmente integração de informação, não 
que na psiquiatria seja um mistério, mas existem diversas patologias que envolvem isso 
tudo, como a psicose. Um bipolar, um esquizofrênico, quando tem alucinações, é um 
problema de integração. E na educação física, toda a parte de aprendizagem motor. No 
esporte, o poder de tomar decisão, funções cognitivas, ampliação do gesto: tudo isso são 
relações da área sensorial com o esporte. 
 

 
Pedro de Figueiredo. 
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