
Tomada de decisões está relacionada à área do cérebro associada à recompensa 

 

Você já reparou que, ao longo de um dia, tomamos uma série de decisões? Desde as tomadas 

de forma consciente até aquelas que fazemos inconscientemente – como qual perna mover 

para dar o primeiro passo. A realidade é que não damos valor a essas escolhas, até que esta 

oportunidade nos seja tirada. Segundo um estudo publicado no periódico Psychologial Science, 

exercitar o controle (ao se tomar decisões) envolve áreas do cérebro associadas à recompensa 

e, por isso, pode ser manipulável. 

  

O experimento, de autoria de Mauricio Delgado e Lauren Leotti, da Universidade Rutgers, nos 

EUA, envolveu os participantes em uma tarefa simples. Cada voluntário recebeu indicações 

diferentes – alguns poderiam e outros não poderiam fazer escolhas. O grupo que tomaria 

decisões só poderia optar entre duas diferentes e o outro grupo teria suas decisões tomadas 

por um computador. Nas duas condições, os participantes tinham a oportunidade de ganhar 

dinheiro, dependendo da decisão tomada – que muitas vezes não representava sua vontade. 

Todos os que tiveram a oportunidade de tomar decisões perceberam que tinham controle 

sobre os resultados. 

  

De acordo com Leotti, o estudo demonstrou que a oportunidade de controle sobre a tomada de 

decisão envolve partes do cérebro relacionadas com a recompensa. “Faz sentido que o cérebro 

evolua no sentido de encontrar recompensa na escolha, já que a percepção de controle é 

maleável. Se não nos sentíssemos capazes de efetivamente agir em nosso ambiente de modo 

a alcançar nossos objetivos tão desejados, não haveria incentivo ante até mesmo os menores 

desafios”, diz. 

  

Segundo os autores, a pesquisa sobre a percepção do controle é relevante de um aspecto 

social no sentido de ser importante e valiosa ao bem-estar psicológico. “Ela está no cerne de 

muitos transtornos psiquiátricos, como transtornos de ansiedade, alimentares e abuso de 

substâncias”, diz Delgado, que espera dar continuidade à pesquisa, agora investigando as 

influências contextuais sobre o valor da opção. “Pela compreensão das bases neurais da 

percepção de controle, pode ser possível desenvolver tratamentos terapêuticos eficazes com 

foco na avaliação da escolha e tratar perturbações da percepção de controle, a raiz de muitos 

distúrbios de comportamento”, finaliza. 
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