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Recompensa sonora
Pesquisadores mostram que ouvir novas músicas pode ativar uma série de regiões cerebrais, algumas diretamente ligadas 
ao prazer. Atividade em uma região chamada núcleo accumbens é capaz de tornar as pessoas mais dispostas a pagar por uma canção 
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É possível que um executivo da in-
dústria musical queira colocar um
punhado de pessoas numa sala,
pedir para que elas ouçam músi-
cas novas e, depois, baseado na
atividade cerebral delas, decidir
quais canções serão lançadas no
mercado. Suas conclusões podem
ser usadas para esse fim um dia?

Não (risos). Porque o ponto
central de nosso estudo é mos-
trar que as preferências musicais
são muito particulares e específi-
cas para uma pessoa, dependen-
do de como os sons ouvidos ao
longo da vida moldaram a estru-
tura do giro temporal superior.
Então, o fato de alguém gostar de
uma peça musical não seria uma
boa forma de predizer se outros
também a apreciariam. No en-
tanto, seria possível fazer siste-
mas de recomendação musical
individualizados ou, em um nível
mais sofisticado, desenvolver al-
goritmos que poderiam identifi-
car do que um indivíduo gostaria
a partir de suas experiências mu-
sicais passadas.

A senhora tem um interesse espe-
cial pelo estudo da relação das
pessoas com a música. Ela é im-
portante na sua vida?

Eu amo ver como o cérebro
funciona e como experimenta-
mos o prazer na vida. Às vezes, eu
ouço uma canção no rádio e ela
traz lágrimas aos meus olhos. Eu
não estou triste, mas, de alguma
forma, ela me afeta. Em outras
vezes, certa música me deixa eu-
fórica. Há algo que parece mági-
co em como a música é capaz de
fazer isso. Eu comecei a estudar
neurociência para descobrir co-
mo essas coisas ocorrer no cére-
bro. É simplesmente incrível que
a música seja uma série de sons
que, sozinhos, não têm nenhum
valor. Mas quando você os reúne
em certos padrões, o cérebro po-
de responder a eles induzindo al-
guns dos mais intensos prazeres.
Se não fosse assim, a música não
teria durado por séculos nem se-
ria apreciada em todas as cultu-
ras ao redor do mundo, em todos
os tempos. E é só algo que experi-
mentamos na nossa cabeça. Nós
ficamos sem nenhuma recom-
pensa tangível, apenas com a
memória do que ouvimos um
minuto atrás.

Algumas pessoas olham com des-
confiança para os estudos do cére-
bro, porque eles dão a impressão
de que somos motivados unica-
mente pela química que ocorre
dentro dele. Mas a cultura, o am-
biente, é muito importante, não?

Bem, a cultura tem um grande
impacto nessa química! Algumas
das músicas que mais me empol-
gam são da minha cidade natal,
no Irã. Há alguns instrumentos
usados lá, pouco comuns na mú-
sica ocidental, que, quando ouço,
me levam embora para um lugar
muito especial. É incrível, porque
eu não ouvia muito essas músi-
cas quando era mais jovem, mas
agora, essas associações emocio-
nais me dão um prazer enorme. E
o prazer vem das substâncias
químicas no cérebro. 

Três 
perguntas para

» HUMBERTO REZENDE

F ernando Rosa, 55 anos,
ouve música todo dia, o
tempo todo. Apesar de ter
uma impressionante cole-

ção de CDs em casa, contados às
centenas, o grande prazer do jor-
nalista e produtor cultural não é
ouvir canções antigas e já bem
conhecidas por ele. É a vontade
de conhecer novos sons que o
motiva a, sempre que pode, na-
vegar por sites de compartilha-
mento de músicas e vídeos, co-
mo SoundCloud e YouTube. Mui-
ta coisa não merece mais que al-
guns segundos de audição, mas
outras conquistam os ouvidos e
logo são anotadas em um arqui-
vo chamado “Discos a comprar”,
mantido em seu laptop. Assim
sua discoteca pessoal aumenta.

O que faz com que uma nova
canção mereça entrar na lista es-
pecial? “Não sei bem, mas acho
que tenho um conjunto de refe-
rências, formado por coisas que já
ouvi, que me faz gostar logo de
uma música e querer comprá-la”,
conta o gaúcho, criador do festival
de música latino-americana El
Mapa de Todos, realizado em Por-
to Alegre, e do site especializado
em música Senhor F.

Ao dar essa explicação, Fer-
nando, sem saber, acaba de resu-
mir as conclusões de um estudo
feito no Instituto Neurológico de
Montreal, no Canadá, que buscou
identificar o que ocorre no cére-
bro de uma pessoa quando ela
ouve uma música que lhe agrada
pela primeira vez. Segundo a pes-
quisa, publicada na edição mais
recente da revista Science, uma
canção conquista de primeira
uma pessoa quando ativa áreas
do cérebro ligadas ao prazer e ao
armazenamento de padrões mu-
sicais ouvidos anteriormente.

Dois dos autores da pesquisa,
Valorie Salimpoor e Robert Zator-
re, já haviam descoberto, em um
estudo anterior, publicado em
2011, que emoções intensas com
música levam à liberação no cé-
rebro da dopamina, um neuro-
transmissor capaz de gerar pra-
zer e, por isso, de ser um forte re-
forçador de comportamentos.
Ou seja, ações que ativam os neu-
rônios receptores dessa substân-
cia tendem a ser repetidas.

Esse fenômeno, no entanto,
não é capaz de explicar todo o
processo, e os pesquisadores de-
cidiram continuar suas pesqui-
sas, com a ajuda de outros cole-
gas. Montaram, então, o seguinte
experimento: pediram para que
19 voluntários, 10 homens e nove
mulheres de 18 a 37 anos, com-
prassem músicas pela internet
enquanto tinham seus cérebros
monitorados. Os participantes
ouviam, pela primeira vez, 30 se-
gundos de canções dos seus gê-
neros preferidos (rock indepen-
dente e eletrônico) e diziam o
quanto estavam dispostos a pa-
gar por cada peça – de nada até
US$ 2. Para que o estudo fosse
mais realista, os participantes
aceitaram usar o próprio dinhei-
ro e, no fim, receberam um CD
com as músicas que haviam aca-
bado de comprar.

Privilégio humano

O novo estudo, publicado na
edição mais recente da revista
Science, mostrou que uma músi-
ca nova também ativa um desses
centros de prazer do cérebro,
chamado núcleo accumbens.
Quanto mais atividade uma can-
ção provocava nessa região, mais
dinheiro merecia dos participan-
tes. É possível afirmar, portanto,
que, quando ouve uma banda e
decide incluí-la na lista de “Dis-
cos a comprar”, Fernando Rosa
acabou de receber grande quan-
tidade de dopamina na cabeça.

As descobertas não param por
aí. Os exames mostraram que ou-
tras áreas mentais são muito im-
portantes na experiência. “O nú-

cleo accumbens não trabalha so-
zinho, mas interage fortemente
com nossos registros auditivos
corticais e com partes mais evo-
luídas de nosso cérebro, como as
que envolvem sequenciamento
de alto nível, reconhecimento de
padrões e atribuição de valor
emocional a estímulos abstra-
tos”, escrevem os autores em um
comunicado à imprensa.

Isso explicaria por que animais
que também possuem áreas do-
paminérgicas no cérebro não se
empolgam com a música como
as pessoas. Áreas mais evoluídas
da mente humana ajudam a
transformar as notas em uma ex-
periência gratificante. “Esse pro-
cesso integra antigas regiões de
recompensa que compartilha-
mos com outros vertebrados e re-
giões mais evoluídas do córtex,
que também estão envolvidas no
processamento de linguagem de
alto nível. Assim, somos capazes
de obter prazer a partir de algo
totalmente abstrato”, completam
os pesquisadores. 

Previsões

Uma conclusão interessante
da pesquisa é que o cérebro, mes-
mo quando ouve uma música
pela primeira vez, está fazendo
previsões. Para entender isso, é
necessário enxergar esse com-
plexo órgão como uma máquina
que busca o tempo todo prever o
que vem pela frente baseado em
experiências anteriores, dando
especial atenção a situações pas-
sadas que geraram satisfação. Is-
so ajuda a pessoa a reconhecer
certos padrões e lidar com dife-
rentes situações.

Palavra de especialista

Mecanismos do
comportamento

“Neurologia e psicologia são
duas áreas que buscam compreen-
der o cérebro humano. A primeira
estuda os mecanismos biológicos
responsáveis pelo funcionamento
do cérebro, enquanto a segunda se
dedica o comportamento huma-
no. Com o advento de novas técni-
cas de medição, em especial a res-
sonância magnética funcional,
tornou-se possível estudar simul-
taneamente o comportamento
humano e os processos neurofisio-
lógicos. Essa capacidade deu ori-
gem à neurociência. O estudo em
questão segue exatamente esse pa-
radigma, ao buscar associar o
comportamento humano diante
da possibilidade de comprar ou
não uma música às regiões ativa-
das no cérebro, determinadas por
meio de ressonância magnética

funcional, durante o processo de
decisão. A metodologia utilizada
avança no desafio de fazer com
que, mesmo dentro de um escâner
de ressonância magnética, o indi-
víduo proceda de maneira similar
à que procederia em uma situação
real. Esse é apenas um dos desafios
no processo de se entender como os
mecanismos neurofisiológicos que
ocorrem em nosso cérebro deter-
minam o comportamento. Até 50
anos atrás, o estado atual da neu-
rociência era quase inimaginável.
Porém, daqui a 50 anos, os proce-
dimentos e técnicas de medição e
análise de informações utilizados
hoje talvez sejam vistos de forma
análoga à que a física atual vê a fí-
sica da época de Aristóteles ou, pe-
lo menos, de Galileu.”

Hani Camille Yehia, professor 
titular do Departamento de 
Engenharia Eletrônica da UFMG 
e coordenador do Centro de 
Estudos da Fala da instituiçãoFernando Rosa mantém sempre

uma lista de “discos a comprar”

É fácil entender como a ante-
cipação atua no prazer de ouvir
antigas canções. Quando alguém
começa a escutar uma música de
que gosta, logo fica entusiasma-
do, pois sabe que o refrão que o
empolga ou o faz chorar logo vai
chegar. O curioso é que um fenô-
meno semelhante ocorra quando
os sons são desconhecidos.

Em entrevista por e-mail, Va-
lorie Salimpoor (leia Três per-
guntas para) explica que, ao de-
parar com melodias inéditas, o

cérebro se baseia em experiên-
cias auditivas anteriores e come-
ça a prever se as notas serão agra-
dáveis ou não. Essa espécie de
banco de dados – ou “conjunto
de referências”, como descreveu
Fernando Rosa – é formado ao
longo do tempo e molda de ma-
neira única uma área do córtex
chamada giro temporal superior.

“As experiências passadas com
a música alteram a maneira como
o giro temporal superior é forma-
do e determinam quais modelos

de informação sonora ficarão ar-
mazenados”, explica. Uma músi-
ca que atende a essas previsões
ou surpreendem positivamente é
aquela que faz a “mágica” ocor-
rer. “Quando nossas expectativas
são confirmadas, atrasadas ou
violadas (de maneira positiva ou
negativa), isso pode levar a uma
excitação emocional, nos deixar
felizes, nos fazer chorar ou expe-
rimentar nostalgia, além de mui-
tas outras emoções complexas”,
diz a especialista.
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 17 abr. 2013. Seudinheiro, p. B-8.




