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Filmes em
NOSSOS OLHOS
A retina processa bem mais informações que se
pensava e envia para o cérebro ao menos
12 tipos de imagens; com base nessas mensagens
construímos nossa visão da realidade
POR FRANK WERBLIN E BOTOND ROSKA

C

onsideramos nossa capacidade
visual algo tão corriqueiro que
nem paramos para pensar nos
complexos processos que a envolvem.
Durante décadas, os cientistas compararam nosso sofisticado maquinário
de processamento visual a uma câmera
de vídeo: o cristalino do olho focaliza
a luz sobre um arranjo de fotorreceptores na retina. Esses detectores de
luz convertem os fótons em sinais
elétricos, que são enviados pelo nervo
óptico ao cérebro. Mas experimentos
recentes indicam que essa analogia
não é adequada. Na realidade, a retina
realiza uma quantidade significativa de
pré-processamentos no interior do olho
e só depois envia representações parciais
ao sistema cerebral para interpretação.
Chegamos a essa conclusão surpreendente após investigar retinas de coelhos, muito parecidas com as humanas.
(Nosso trabalho com salamandras levou
a resultados semelhantes). A retina, uma
superfície côncava, aparentemente é
uma parte do cérebro que avança até
os olhos para ter acesso mais direto
ao mundo exterior. Mas como ela
constrói as "cenas" que envia adiante?

WWW.MENTECEREBRO.COM.BR

De forma geral, descobrimos que
células neurais, localizadas no fundo da
retina, projetam o que pode ser definido
como 12 diferentes filmes. Mas não filmes comuns, e sim abstrações do mundo
visual. Cada um deles incorpora uma
representação primitiva de um aspecto
do mundo concreto que a retina atualiza
continuamente e envia ao cérebro. Uma
delas, por exemplo, transmite imagens semelhantes aos contornos de um desenho,
detalhando apenas as bordas dos objetos.
Outra reproduz movimento, frequentemente em uma direção específica. Alguns
filmes carregam informações sobre sombras ou pontos com maior luminosidade.
Cada filme é transmitido por suas
próprias fibras do nervo óptico até os
centros visuais superiores do cérebro,
onde ocorre um processamento ainda
mais sofisticado. Pesquisadores que
estudam o córtex visual demonstraram
que características como movimento,
cor, profundidade e forma são processadas em várias regiões, e que lesões
em uma determinada área podem provocar deficiência na percepção de uma
característica específica. Mas a capacidade do cérebro de discernir tais atri-
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butos se origina nos filmes da retina.
Em nossas pesquisas, começamos
a desvendar como cada um dos filmes
produzidos pela retina é gerado, mas
nosso modelo ainda não está completo. Sabemos que os 12 filmes carregam
todas as informações que o cérebro
recebe para interpretar o mundo
visual, mas ainda não podemos dizer
como eles são integrados. É possível
que sirvam apenas como informações
elementares, um tipo de esqueleto em
torno do qual o sistema cerebral constrói a realidade. Essa noção é semelhante ao conceito do "olho da mente",
a capacidade de criarmos imagens
mesmo na ausência de estímulo visual.
Embora as representações da
retina pareçam captar todos os aspectos visuais de cenas como uma
mesa de jantar, uma cachoeira ou
um rosto, componentes essenciais
ficam faltando. Nada em relação à
atmosfera, atitude, textura ou foco
central das cenas parece estar presente. Talvez esses traços sejam, de
alguma maneira, inerentes a cada
filme enviado ao cérebro. Ou talvez, por termos estudado coelhos,
tenhamos deixado de encontrar
todas as representações que seriam
capturadas pela retina humana - re-

CONCEITOS-CHAVE
A retina faz muito mais que
apenas enviar sinais ao cérebro.
Surpreendentemente, ela cria uma dúzia
de diferentes representações de uma
cena visual - filmes fantasmagóricos
e sofisticados, gerados por poucos
tipos de neurônio, considerados
especializados nessa função.
O cérebro utiliza essas abstrações
para construir um mundo visual preciso
em detalhes e rico em significados.
Entender a "linguagem visual"
que esses filmes carregam ajudará os
pesquisadores a construir sensores
artificiais que poderiam ajudar cegos
a ver. Esse entendimento também
deve auxiliar nos esforços para
descobrir como o olho e o cérebro
enxergam com nitidez e como eles são
enganados por ilusões.
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presentações de "alta resolução" que
registrariam qualidades de maneiras
ainda desconhecidas. Entretanto, é
evidente que as representações da
retina formam uma espécie de linguagem visual. Entender essa linguagem é
muito importante. Em todo o mundo
grupos de pesquisadores tentam restaurar a visão de pessoas cegas por
meio da introdução de um sensor
artificial, na frente do nervo óptico,
que assumiria o papel da retina. Esse
estudo tem avançado, mas ainda está
num estágio inicial, com transmissões que se limitam a vagas versões
de padrões ou de cores básicas.
Testes em humanos foram iniciados no Instituto do Olho Doheney, da
Universidade do Sul da Califórnia, e
estão prestes a começar na Escola de
Medicina da Universidade Estadual
Wayne. O objetivo final desses estudos provavelmente ainda está longe
de ser alcançado, mas seu sucesso
depende, em última análise, da capacidade de fornecer ao cérebro padrões
de atividade que sejam semelhantes
aos normalmente enviados pela retina, incorporando a linguagem natural
da visão. O próximo desafio será descobrir como "conectar" esses padrões
às fibras apropriadas do nervo óptico.
Uma compreensão detalhada da
linguagem natural da visão formada
na retina é necessária para o desenvolvimento de dispositivos protéticos
eficazes. Ao mesmo tempo, essa compreensão ajudará os pesquisadores a
aprender muito mais sobre como o
olho e o cérebro, juntos, conseguem
enxergar claramente, são enganados
por ilusões ópticas, seguem objetos
que se movem rapidamente e preenchem lacunas próprias de qualquer
transmissão em uma televisão, um
computador ou na tela de cinema.
Esperamos que nossa descrição da
capacidade de pré-processamento
da retina seja um passo nessa direção.

ANATOMIA COMPLEXA
xperimentos realizados por vários
especialistas adicionaram detalhes
fisiológicos ao modelo clássico do circuito da retina, delineado pelo grande
anatomista espanhol Santiago Ramón
y Cajal (1852-1934), um século atrás,
e desde então reproduzido em livros
didáticos. A retina transparente (1) é
formada por camadas de neurônios
muito bem organizadas. (2) A parte
externa, mais afastada do cristalino,
contém os cones e bastonetes, células que absorvem a luz que incide
sobre elas e a convertem em atividade
neuronal. Esses fotorreceptores se
conectam a dez tipos de neurônios
conhecidos como células bipolares.
Elas possuem longos braços transmissores de sinais, os axônios, para uma
camada central, chamada "plexiforme
interna". Essa faixa se apresenta como
uma série de dez estratos diferentes.
O axônio de cada célula bipolar leva
sinais a apenas alguns dos estratos.
No lado mais interior da camada
plexiforme interna, (3) encontramse 12 tipos de células ganglionares
(roxo). Cada um deles envia ramificações chamadas dendritos a um
estrato específico, onde recebem
sinais excitatórios de um pequeno número de neurônios bipolares
(verde). Os sinais de saída das células
ganglionares são os filmes que o nervo óptico envia a diferentes regiões
cerebrais para interpretação. Alguns
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dendritos ganglionares se ramificam
amplamente e conduzem informação difusa, enquanto outros têm uma
ramificação mais estreita, transportando informações detalhadas. Certos
dendritos respondem a aumentos
na taxa de liberação de neurotransmissores (moléculas mensageiras)
pelas células bipolares, outros respondem a uma redução na liberação.
Contudo, os sinais enviados pelas
células bipolares às células ganglionares dentro de cada estrato não são
suficientes para criar uma dúzia de
filmes diferentes. Os sinais emitidos
são modulados por uma variedade
de pequenos neurônios, as células
amácrinas (cinza). Algumas delas
operam lateralmente dentro de um
estrato, inibindo a comunicação entre
células ganglionares distantes nesse
estrato. Outros neurônios amácrinos
inibem os sinais verticalmente entre
os estratos - e, portanto, entre filmes
diferentes - como se instruíssem uma
camada a não gravar a que a outra
está registrando. Dessa maneira, as
células amácrinas captam e emitem
sinais que coordenam os filmes. Pesquisadores como Heinz Wassle, do
Instituto Max Planck para Pesquisa
do Cérebro em Frankfurt, Thomas
Euler, do Instituto Max Planck para
Pesquisa Médica em Heidelberg,
e Richard Masland, do Hospital
Geral de Massachusetts, identificaram pelo menos 27 tipos de células
amácrinas (assim como dez tipos de
células bipolares e 12 ganglionares).
Tudo o que vemos no espaço é observado à medida que o tempo passa.
Mesmo o registro de um ponto preto
imóvel fixado em um espaço tridimensional incolor constitui um filme,
porque a retina o vê continuamente
enquanto o tempo avança. Muitos
tipos de células ganglionares povoam
a retina, e um grupo de cada tipo envia
um filme diferente. Mas, ao contrário

WWW.MENTECEREBRO.COM.BR

MENTE&CÉREBRO

63

sinais inibitórios das células amácrinas.
Para ter uma ideia de como são
os filmes que as células ganglionares
enviam ao nervo óptico, começamos
nosso estudo de maneira simples:
registrando como um arranjo linear
de células ganglionares representava
um pequeno facho de luz piscado
diretamente sobre a retina de um
coelho. (1) O facho de luz era curto
— durava 1 segundo — e restrito a uma
área quadrada com 600 mícrons de
lado. Assim, ele se projetava sobre
uma região muito pequena e bem
definida da retina por uma duração
específica. Registramos os sinais de
excitação e inibição recebidos por
um tipo de célula ganglionar durante
esse período, repetindo o procedimento para cada um dos outros 12
tipos. Cada um deles apresentava uma
resposta característica, e as respostas
eram muito diversas. (2) No gráfico
abaixo, o tempo é mostrado em segun-
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dos e as cores indicam a magnitude da
corrente do sinal em um tipo celular.
Curiosamente, para o tipo de
célula ganglionar ilustrada aqui,
as células localizadas na trajetória
do estímulo luminoso respondiam,
mas não disparavam durante todo o
tempo em que a luz brilhava. Estranhamente, algumas delas, localizadas
fora do alcance dos 600 mícrons,
se tornavam ativas mesmo após o
rápido flash de luz ter se apagado
- comportamento que aparece na
figura como dois lóbulos (azul) que
surgem após o intervalo de 1 segundo.
Uma terceira área, dentro da região
do flash, também se ativa levemente
próxima à marca dos 2 segundos.
Se todas as células estivessem
enviando sinais durante 1 segundo
completo, todo o quadrado estaria
preenchido (3). Na realidade, o sinal
é filtrado. Ele é tão amplo quanto o
flash luminoso, mas é truncado, du-

valo até que as células respondam,
e aparentemente elas respondiam
durante um tempo suficiente apenas
para indicar que a luminosidade havia mudado - de escuro para claro.
Talvez esse tipo de célula ganglionar
reconheça o início da iluminação,
mas não sua continuidade. A leve
ativação das células representadas
nos dois lóbulos fora da área poderia
ser algum tipo de sinal de "desligar".
O terceiro ponto azul na marca de
2 segundos é um componente do
sinal que ainda não compreendemos.
Cada um dos 12 conjuntos de
células ganglionares cria uma leitura
única que acentua algum aspecto do
mundo visual. No entanto, deve-se
lembrar que esse sinal é resultado da
excitação produzida pelas células bipolares e da inibição produzida pelas
células amácrinas. O resultado final é
um padrão reduzido de sinalização.
Os gráficos (4). (5) e (6) mostram os

o tempo avança. (Nós registramos
apenas sete tipos, de maneira a tornar
o experimento realizável.) Uma atividade muito variada ocorre em resposta
a um simples sinal luminoso projetado
sobre uma pequena área quadrada.

O ROSTO FILTRADO

N

ossa meta, naturalmente, é
aprender como cada célula ganglionar extrai significados do mundo
visual. Como a retina é projetada
para lidar com informações mais interessantes que um flash de luz, nos
perguntamos o que aconteceria
quando ela captasse uma cena
natural, por exemplo, uma pessoa
falando. O que cada uma das
12 representações mostraria?
Será que alguma característica
seria extraída por um filme,
mas ignorada pelos demais?
Quando se trata de um quadrado de luz, as explicações são
simples, mas se já é muito difícil
colocar eletrodos suficientes na
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retina de um coelho para registrar um
simples flash de luz, é quase impossível
conseguir fazer isso para registrar uma
cena natural com pelo menos 1 minuto
de duração. Mas conseguimos estimar
o que veríamos se conseguíssemos realizar o experimento. Alimentamos um
computador que simula um famoso
chip de retina artificial - a Rede
Neural Celular- desenvolvido
por Leon Chua, da Universidade da Califórnia, em
Berkeley, e Tamás Roska,
da Academia Húngara de
Ciências, em Budapeste,
com os dados do experimento com o flash. O
sistema extrapolou nosso
flash em forma de quadrado para uma dúzia de
padrões espaçotemporais
de excitação e inibição que
se assemelhavam muito aos
exemplos gerados pela retina viva.
Encorajados, apresentamos uma
cena natural ao chip programado para
agir como retina: um de nós (Werblin)
se sentou em frente a uma câmera e ficou
falando por pouco mais de um minuto. O
simulador, programado para esse exercício por David Balya, da Universidade de
2 REPRESENTAÇÕES COMBINADAS ENVIADAS AO CÉREBRO
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Tecnologia e Economia de Budapeste,
gerou os filmes para sete das diferentes
representações de células ganglionares
(1). Para confirmar que a simulação do
chip era precisa, medimos a reação que
os neurônios da retina de um coelho
vivo tinham àquele rosto loquaz. Logo
se tornou evidente que cada população
de células ganglionares age como um
filtro, extraindo uma representação espaçotemporal singular do mundo, que é
enviada em um filme único. Demos uma
cor a cada uma dessas representações
geradas pelo computador para poder
distinguir uma da outra. Por exemplo,
um filtro (laranja) pareceu extrair apenas
os contornos das características do rosto
em movimento, revelando o mundo
essencialmente por meio de traços.
Outro filtro (roxo) acentuou as sombras
abaixo dos olhos e do nariz. Um terceiro (beije) produziu pontos luminosos,
em vez de contornos ou sombras.
Nossas conclusões sobre as informações coletadas por cada um dos
12 filtros podem não estar corretas.
Infelizmente, é impossível representar com precisão os padrões que
registramos em uma página impressa,
porque eles são contínuos como
filmes, mas note que contêm muitos

VWVW.MENTECEREBRO.COM.BR

intervalos em branco. Cada um desses filmes apenas entra em atividade
por alguns milissegundos por vez,
ficando escuro pelo restante do tempo. Contudo, nosso método mostra
que cada filtro é sensível a uma qualidade particular da aparência física
e do movimento do rosto. Cada
tipo de célula ganglionar possui sua
maneira única de retratar o mundo.
Colorir as representações também
nos permite identificar as contribuições de cada grupo de células ganglionares à representação combinada
final, produzida quando os filmes são
superpostos. Combinamos as sete
sequências ou trilhas em um único
filme. Quatro quadros registrados
em diferentes instantes durante o
minuto em que Werblin ficou falando
à frente da câmera dão uma boa ideia
de como seu rosto se move para frente

e para trás à medida que seus lábios
abrem e fecham (2). Isso fez com que
certas representações aparecessem ou
sumissem, conferindo-lhe um ar meio
fantasmagórico. É isso o que a retina
produz. E isso o que o cérebro recebe.
Nossos filmes são apenas aproximações. Mesmo assim deixam claro
que, notavelmente, o tecido neural,
localizado no fundo dos olhos e cuja
espessura é a mesma de uma folha de
papel, divide o mundo visual em uma
dúzia de componentes discretos que
viajam, intactos e separados, a diversas regiões cerebrais - algumas conscientes, outras não. Agora, o desafio
das neurociências é entender como
o cérebro interpreta esses pacotes
de informação para gerar uma visão
coesa e magnífica da realidade.
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