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ntre os sentidos que mais fascinam 
filósofos e estudiosos da consciência 
estão com certeza os gustativos e olfa-
tivos. A razão desse interesse talvez es

teja no fato de que temos pouquíssimo controle 
sobre essas duas formas de perceber o mundo. 
Consideremos sinais visuais e auditivos. Nesses 
dois casos o estímulo é distai, ou seja, não é ne
cessário que entrem em contato com os órgãos 
sensoriais para que sejam captados. Se a ideia 
for evitá-los, podemos, por exemplo, fechar os 
olhos ou desviá-los para evitar determinada 
visão; é possível tampar os ouvidos para não 
entrar em contato com o som. Já no caso do 



tato, embora exija proximidade, o estímulo está 
fora, pronto para ser experimentado pela pessoa 
que se aproxima dele. 

Com o paladar e o olfato as coisas mudam. 
O estímulo não é apenas proximal, mas deve 
ser elaborado diretamente dentro do corpo por 
receptores de gosto e odor, língua e mucosas 
nasais. Uma das diferenças que até então eram 
aceitas na comunidade científica dizia respeito 
à organização e à acuidade com a qual as infor
mações gustativas e olfativas se distinguiam dos 
dados apreendidos pelos outros sentidos. As 
primeiras, genéricas e compositivas. As segundas, 
específicas e autônomas. 

Durante muito tempo, pesquisadores acre
ditaram que os receptores e os neurônios que 
identificam os cinco gostos principais-amargo, 
doce, salgado, ácido e umami (picante), que 
lembra o glutamato monossódico-, fossem clas
sificados de modo genérico. Em outras palavras, 
o modelo até hoje em voga prevê que os recep
tores se ativam não para cada sabor único, mas 
para diversos deles, mesmo que em medidas 
variáveis. Uma vez ativados, juntos compõem o 
"perfil gustativo" do estímulo como resultado de 
uma soma de alguns dos gostos fundamentais, 
em proporções variáveis, dependendo do caso. 
Na maioria das vezes, o mesmo vale para os 
neurônios, que não representam capacidades 
gustativas específicas. 

Um estudo publicado recentemente na revista 
Science recolocou em discussão esse modelo, 
analisando o paladar. Adotando metodologias 

diferentes em relação às precedentes, o neurocien-
tista Charles Zukere seus colegas da Universidade 
Colúmbia analisaram a diferença que se encontra 
na forma como são codificados os sinais capta
dos pelo olfato e pela visão. Estímulos visuais 
similares são tratados por regiões contíguas do 
córtex; o mesmo, no entanto, não ocorre com os 
sinais gustativos, pelo menos segundo o modelo 
aceito até hoje. 

Usando um sistema de medições mais espe
cífico de natureza óptica, os pesquisadores ameri
canos fizeram duas descobertas importantes. Em 
primeiro lugar, os receptores respondem de modo 
muito seletivo aos sabores fundamentais. Estes 
não se combinam para construir o sabor: cada 
receptor se ativa de modo muito seletivo para 
cada um dos sabores básicos. Se um receptor 
for ativado com um sabor amargo, permanecerá 
"silencioso" para o ácido ou para o salgado. Em 
segundo, os neurônios que recebem e inter
pretam os sinais referentes a cada sabor estão 
situados em regiões contíguas do córtex, o que 
determina a existência de uma espécie de mapa 
gustativo bastante claro. A ingestão de qualquer 
alimento amargo ou doce desencadeia a ativação 
de neurônios próximos entre si, portanto não 
difundidos pelo córtex gustativo. Se utilizarmos 
técnicas de imageamento cerebral será possível 
observar os neurônios ativos nessa área neuro
nal específica e perceber nitidamente quando 
a pessoa experimenta algo com gosto amargo, 
doce, salgado, ácido ou umami, já que diferentes 
regiões se manifestam. me* 
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