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�  A LONGO 
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CEGUEIRA

A investigadora forma parte do Laboratorio de Neurociencia Visual que dirixe en Phoenix (Arizona) a doutora Susana Martínez-Conde

COMO O CEREBRO PROCESA IMAXES

M
entres se licencia-
ba en Física –es-
pecialidade Electró-
nica– na Univer-

sidade de Santiago, Xoana 
González Troncoso foi colabo-
radora do Grupo de Sistemas 
Intelixentes do actual reitor da 
USC, Senén Barro, e tras con-
seguir o título no ano 2000, foi 
axudante de investigación no 
curso seguinte no Laboratorio 
do doutor Carlos Acuña, no 
Departamento de Fisioloxía da 
universidade compostelá.

Xa no ano 2001 “comecei os 
meus estudos de doutoramen-
to en neurociencia no laborato-
rio da doutora coruñesa Susana 
Martínez-Conde no University 
College de Londres cunha bol-
sa da Fundación Pedro Barrié 
de la Maza e posteriormente cu-
nha axuda da Fundación Caixa 
Galicia”.

No ano 2002 iniciou outro 
programa de doutoramento 
en neurociencia e bioloxía do 
comportamento na Universi-
dade Pablo Olavide de Sevilla, 
no que obtivo en 2004 o Diplo-
ma de Estudos Avanzados en 
Fisioloxía. E xa en 2006 con-
cluíu o seu doutoramento en 
Neurociencia no University 
College de Londres.

Entre tanto, en 2003 a dou-
tora Martínez-Conde, que a di-
rixiu nos estudos sobre neuro-
ciencia en Londres, “foi contra-
tada como directora do Labora-
torio de Neurociencia Visual no 
Instituto Neurolóxico Barrow e 
trasladeime con ela como parte 
do seu equipo”. 

Por esa razón, na actualidade 
está a traballar como investiga-
dora posdoutoral no Labora-
torio de Neurociencia Visual, 
que ten a súa sede na cidade de 
Phoenix, capital do estado de 
Arizona (Estados Unidos). 

“No noso laboratorio –sina-
la a científi ca viguesa– estuda-
mos o problema da percepción 
visual, tratamos de entender 
como o cerebro procesa toda a 
información visual que recibe 
do exterior e a converte en esce-
nas recoñecibles que podemos 
comprender”.

A investigadora apunta que 
o cerebro “ten varias partes de-
dicadas á percepción visual 
e funciona como unha xerar-
quía: as primeiras etapas pro-
cesan os elementos máis bási-
cos e etapas posteriores vanos 
combinando ata obter a nosa 

percepción do conxunto da 
imaxe. O foco do meu proxecto 
de investigación é pescudar ca-
les son os elementos máis bási-
cos dunha imaxe e como o cere-
bro os utiliza como bases para 
poder elaborar a nosa percep-
ción visual do mundo”.

Para iso “utilizamos ilusións 
visuais, que son imaxes nas 
que a nosa percepción non se 
corresponde coa realidade fí-
sica do obxecto ou a escena 
observados. Algunhas destas 
ilusións non as descubrimos 
os científi cos, senón que son 
creadas por artistas como por 
exemplo o pintor Victor Vasa-
rely, que ten unha serie de ca-
dros nos que se pode ver a im-
portancia das esquinas na per-
cepción do brillo”. González 
Troncoso considera que “a no-
sa investigación é básica: tra-
tamos de comprender os me-
canismos neuronais que nos 
permiten ver, e a longo prazo 
os resultados destas pesquisas 
poden ter importantes aplica-
cións, tanto tecnolóxicas –en 
programas de visión artifi cial 
e recoñecemento de imaxes–, 
como médicas –benefi ciando 
a pacientes neurolóxicos ou 
con certos tipos de cegueira–”, 
aínda que poden pasar algúns 
anos ata que se vexan aplicados 
estes coñecementos.

No grupo de investigación 
do que forma parte “somos 
cinco persoas –¡tres galegos!–”, 
pois canda ela e a doutora Mar-
tínez-Conde traballa desde hai 
uns meses o enxeñeiro de Tele-
comunicación vigués Jorge Ote-
ro Millán.

Indica a experta que polas súas 
investigacións “mantemos cola-
boracións con outros laborato-
rios e universidades nos Esta-
dos Unidos, Inglaterra, Francia 
e España. Agora mesmo esta-
mos a punto de publicar os re-
sultados dun proxecto que rea-
lizamos en colaboración cun 
grupo do Darthmouth College 
de New Hampshire, Estados 
Unidos”.

O resultado dos seus tra-
ballos nos últimos anos plas-
mouse polo de agora en máis 
dunha vintena de comunica-
cións a congresos preparadas 
xunto con outros científi cos 
e científi cas e en dous artigos 
colectivos publicados nas pres-
tixiosas revistas científi cas Per-
ception (2005) e Neuron (2006). 
Ademais de todo isto, en 2005 
converteuse en membro funda-
dor do comité executivo da Neu-
ral Correlate Society.

Malia vivir a varios milleiros 
de quilómetros de distancia da 
súa terra, “case toda a miña fa-
milia e moitos dos meus amigos 
están en Galicia, así que mante-
ño moitos vínculos e tento vol-
ver con frecuencia –polo menos 
unha vez ó ano–. Acostumo es-
tar informada do que ocorre na 
comunidade a través dos perió-
dicos en Internet”.
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