
Durante muito tempo
cientistas acreditaram
que o córtex visual
primário registrava
passivamente as
informações captadas
pelos olhos; descobertas
recentes, porém,
sugerem que o
processo de captação
e decodificação de
imagens não é tão
simples assim

POR SUZANA MARTINEZ-CONDE

Aescola de ensino fundamental
onde estudei quando criança,
na Espanha, tinha um sistema

de código de cores para as notas.
"A", o melhor conceito, era grafado
sempre em vermelho, "B", em azul,
"C" era verde, "D", laranja, "E", violeta
e "F", marrom. Assim, a distribuição
de cores no boletim escolar revelava
num relance como o aluno estava se
saindo nas várias matérias. Um dos
resultados desse sistema foi que o
vermelho tornou-se minha cor fa-
vorita e o marrom, respectivamente,
a de que eu menos gostava, quando
era criança.

Este é um dos muitos exemplos

de como um estímulo essencialmen-
te neutro (a cor vermelha, neste caso)
pode se tornar associado a um valor
de recompensa (uma boa nota).
Partindo dessa informação, podemos
pensar que os neurônios no sistema
de processamento de recompensas
do cérebro - uma rede de áreas
que conectam campos do córtex
envolvidos no raciocínio aos cen-
tros emocionais no sistema límbico
cerebral - podem ser ativados pelas
propriedades físicas de estímulos
que venham a ser associados com
recompensas. Aprendemos a vin-
cular determinados estímulos com
retroalimentação positiva; e assim
os centros de recompensa do meu
cérebro aprenderam a reagir com
alegria ao vermelho.



Que esse sistema elementar de
aprendizado funcione tão sistemati-
camente não é surpreendente. Menos
intuitivo, contudo, é um fenômeno que
foi recentemente descrito na revista
Science pelos neurocientistas cognitivos
Marshall G. Shuler e Mark F. Bear, do
Instituto de Tecnologia de Massachu-
setts, nos Estados Unidos. Trabalhando
com ratos, óculos de proteção e uma
garrafa de água, Shuler e Bear desco-
briram que neurônios do córtex visual
primário - uma área que há muito se
acreditava que processasse informações
puramente sensoriais, destituídas de
valor visual, antes de enviá-las a outras
áreas cerebrais - podem modular a
resposta em razão da recompensa
esperada. Esse achado mostra que os
neurônios do córtex visual primário,

antes considerados coletores neutros,
estão de fato sujeitos a complexas
influências cognitivas. Ao que parece,
mesmo no nível mais básico, nossas
expectativas moldam a forma como
enxergamos o mundo.

HIERARQUIA DA INTERPRETAÇÃO
Em princípio, a visão parece ser um sis-
tema imediato e simples: você simples-
mente abre os olhos e vê. No entanto,
trata-se de um processo estabelecido
ao longo de décadas de trabalho me-
ticuloso: aquilo que enxergamos é, na
realidade, construído por uma série hie-
rárquica de estágios de processamento.
De acordo com esse cenário, os neurô-
nios do córtex visual primário — bem
no início da cadeia de processamento
visual, apenas dois estágios depois

da intervenção da retina - ocupam-se
primordialmente de distinguir atributos
simples como contorno e contraste.
Essa informação é então repassada a
áreas capazes de processar e interpretar
estímulos mais complexos, como mãos
e rostos. Enquanto isso, neurônios das
"áreas de associação" integram infor-
mações visuais com os estímulos que
chegam dos outros sentidos, como a
audição, por exemplo, e com processos
cognitivos, como atenção motivação
ou expectativa.

Shuler e Bear questionam essa
visão tradicional por mostrar que a
atividade neural no córtex visual pri-
mário, também conhecido como V1,
avisa com grande precisão o momento
esperado de recompensas associado a
vários estímulos simples. Em resumo,



a resposta do córtex pode variar de-
pendendo daquilo que o sistema de
recompensas aguarda, o que sugere que
ele desempenha um papel na avaliação
- e não simplesmente na retransmissão
das informações básicas. Uma janela
supostamente transparente, por assim
dizer, revela-se uma espécie de filtro que
colore aquilo que por ela passa.

O experimento realizado por
Shuler e Bear foi bem inteligente:
implantaram em ratos microeletrodos
que registravam a atividade de neurô-
nios do córtex visual primário, depois
ajustaram nos animais óculos de pro-
teção montados na cabeça capazes de
criar rápidos clarões de luz nos olhos.
Os pesquisadores programaram o
equipamento para que os óculos emi-
tissem um estímulo luminoso no olho
esquerdo ou no direito quando os ratos
fuçavam um tubo de água. Quando a
luz surgia, os animais precisavam lam-
ber o tubo para obter a recompensa:
uma gota de água. Se o olho esquerdo
fosse estimulado, a água poderia ser

obtida mais rapidamente; já no olho
direito os roedores precisavam lamber
o cilindro o dobro de vezes. Assim, os
cientistas pareavam a estimulação do
lado esquerdo com uma curta espera
pela recompensa e a do direito com um
intervalo relativamente longo.

Se os animais fossem novatos no
experimento, todas as respostas neuro-
nais registradas estavam relacionadas
à codificação das propriedades físicas,
como o início do clarão, a duração
ou qual olho recebia a luz. Isto é, nas
primeiras vezes em que o brilho era
emitido, os neurônios respondiam ao
estímulo, mas não conseguiam diferen-
ciar que a resposta dependia do olho
que recebia a luz ou em quanto tempo
recebia a recompensa. Esse resultado
em ratos inexperientes (que não tinham

aprendido as associações entre clarões
e momento da recompensa) corres-
pondeu à concepção clássica do córtex
visual primário como uma região que
serve unicamente como um detector
de aspectos visuais.

Depois de um animal ter realizado
a tarefa de três a sete vezes, porém, em
média 43% dos neurônios corticais
visuais respondiam de uma manei-
ra diferente, independentemente de
qual olho recebia a luz; os neurônios
tinham aprendido que um clarão no
olho esquerdo previa uma recompensa
mais rápida que no olho direito. Uma
vez estabelecida essa expectativa, a
diferença na atividade neuronal ocorria
independentemente do aparecimento
real da recompensa - isto é, os neu-
rônios de V1 respondiam de maneiras

Há muito se acreditava que o córtex visual
primário registrava passivamente as informações
não filtradas vindas dos olhos; novas descobertas
sugerem que seu papel não é tão simples assim

DISCERNIMENTO DE FORMAS: neurônios do córtex visual primário, bem no início da
cadeia de processamento visual, ocupam-se primordialmente de distinguir atributos
simples como contornos e contrastes

diferentes ao estímulo da esquerda e
da direita, mesmo que a garrafa não
liberasse água.

A criação desses eventos sem re-
compensa foi necessária porque o lapso
de tempo entre o clarão e a lambida na
garrafa era freqüentemente bem curto
(os ratos são rápidos), dificultando saber
com certeza se o animal estava reagindo
a uma expectativa criada pelo clarão, e
não a uma recompensa diferente. Em re-
sumo, o córtex visual primário pareceu
capaz de exercer processos cognitivos
associativos creditados unicamente
às áreas corticais superiores. Aqueles
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neurônios básicos de V1 eram, afinal
de contas, bem espertos.

Em um experimento subsequente,
Shuler e Bear compararam a atividade
neuronal em sessões gravadas "intra-
tarefa" versus "extra tarefa", colocando
ratos experientes em testes nos quais
o tubo de água era obstruído e não
havia recompensa de água. Eles que-
riam averiguar se, nesse caso, o efeito
de resposta à recompensa aprendido
nos testes anteriores continuaria. Se
a resposta fosse positiva, indicaria
não apenas que os circuitos do cortex
visual primário são capazes de criar
associações cognitivas, mas também
que elas poderiam ser duradouras.
Eles constataram que essas ligações
de fato persistiam. Uma vez que o
tubo fosse obstruído, os roedores
geralmente nem se davam ao traba-
lho de se aproximar dele. Contudo,
os neurônios treinados do córtex
visual primário continuaram a exibir
a atividade do momento próprio da
recompensa em resposta à estimula-
ção visual. Este achado sugere que
alterações nas respostas neuronais
produzidas pelo pareamento de um

estímulo visual a uma recompensa
persistem e também são generaliza-
das a novos contextos.

ESPERANÇAS ETERNAS
Essas descobertas trazem implica-
ções multifacetadas. Questionam a
crença tradicional de que o córtex
visual primário é uma área que se
ocupa estritamente de análises de
nível inferior das características do
estímulo. E também demonstram
que os neurônios de animais adultos
têm um grau inesperado de plastici-
dade e são capazes de reter efeitos
de longo prazo.

Acho particularmente intrigante
um terceiro aspecto desse trabalho.
A expectativa de recompensa é uma
força-motriz do nosso comportamento:
tendemos a repetir ações que prome-
tem recompensa e a evitar ações que
não asseguram nenhuma gratificação.

PARA CONHECER MAIS

Shuler e Bear agora mostraram que essa
expectativa tem um papel importante
não apenas em moldar comportamen-
tos, mas também em incitar respostas
perceptuais dos neurônios nos estágios
bem iniciais do processamento visual.
Essa demonstração sugere que nossa
percepção pode ser influenciada em
seu nível mais fundamental por fatores
cognitivos como recompensa ou carga
de atenção. Seria excitante ver estudos
que explorassem os meios pelos quais
a expectativa de gratificação pode
distorcer ou enviesar a percepção ou,
mesmo, criar ilusões visuais baseadas
nisso. Um trabalho desse tipo me-
lhoraria muito nosso conhecimento
sobre tomada de decisões do dia a dia
e sobre erros ou anomalias perceptuais.
Também facilitaria a compreensão de
problemas, como de dependências de
droga, por exemplo, que envolvem as
vias de recompensa do cérebro.
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