
“Memória” significa aquisição, formação, conservação e evocação de informa-
ções. A aquisição é também chamada de aprendizado ou aprendizagem: só se
“grava” aquilo que foi aprendido. A evo-
cação é também chamada de recorda-
ção, lembrança, recuperação. Só lem-

bramos aquilo que gravamos, aquilo que
foi aprendido.

Podemos afirmar, conforme Nor-
berto Bobbio, que somos aquilo que re-

cordamos, literalmente. Não podemos fazer aquilo que não sabemos, nem comu-
nicar nada que desconheçamos, isto é, nada que não esteja na nossa memória.
Também não estão a nossa disposição os conhecimentos inacessíveis, nem for-
mam parte de nós episódios dos quais esquecemos ou os quais nunca atravessa-
mos. O acervo de nossas memórias faz com que cada um de nós seja o que é: um
indivíduo, um ser para o qual não existe outro idêntico.

Alguém poderia acrescentar: “...e também somos o que resolvemos esque-
cer”. Sem dúvida; mas não há como negar que isso já constitui um processo
ativo, uma prática da memória: nosso cérebro “lembra” quais são as memórias
que não quer trazer à tona, e evita recordá-las: as humilhações, por exemplo, ou
as situações profundamente desagradáveis ou inconvenientes. De fato, não as
esquece, pelo contrário: as lembra muito bem e muito seletivamente, mas as
torna de difícil acesso.

O passado, nossas memórias, nossos esquecimentos voluntários, não só nos
dizem quem somos, como também nos permitem projetar o futuro; isto é, nos
dizem quem poderemos ser. O passado contém o acervo de dados, o único que
possuímos, o tesouro que nos permite traçar linhas a partir dele, atravessando,
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rumo ao futuro, o efêmero presente em
que vivemos. Não somos outra coisa se
não isso; não podemos sê-lo. Se não te-
mos hoje a Medicina entre nossas me-
mórias, não poderemos praticá-la ama-

nhã. Se não nos lembramos de como se faz para caminhar, não poderemos fazê-
lo. Se não recebemos amor quando crianças, dificilmente saberemos oferecê-lo
quando adultos.

O conjunto das memórias de cada um determina aquilo que se denomina
personalidade ou forma de ser. Um humano ou um animal criado no medo será
mais cuidadoso, introvertido, lutador ou ressentido, dependendo de suas lembran-
ças específicas mais do que de suas propriedades congênitas. Nem sequer as memó-
rias dos seres clonados (como os gêmeos univitelinos) são iguais; as experiências
de vida de cada um são diferentes. Uma vaca clonada de outra vaca terá mais ou
menos acesso à comida do que a vaca original, ficará prenhe mais ou menos vezes,
seus partos serão mais ou menos dolorosos, sofrerá mais a chuva ou o calor que a
outra; e as duas não serão exatamente iguais, exceto na aparência física.

Memória têm os computadores, as bibliotecas, o cachorro que nos reconhece
pelo cheiro depois de vários anos, os elefantes de quem se diz terem muita (mas
ninguém mediu), os povos ou países e, logicamente, nós, os humanos.

Mas cada elefante, cada cachorro e cada ser humano é quem é, um indivíduo
diferente de qualquer congênere, graças justamente à memória; a coleção pessoal
de lembranças de cada indivíduo é distinta das demais, é única. Todos recordamos
nossos pais, mas os pais de cada um de nós foram diferentes. Todos recordamos,
geralmente vaga mas prazerosamente, a casa onde passamos nossa primeira
infância; mas a infância de uns foi mais feliz que a de outros, e as casas de alguns
desafortunados trazem más lembranças. Todos recordamos nossa rua, mas a
rua de cada um foi diferente. Eu sou quem sou, cada um é quem é, porque todos
lembramos de coisas que nos são próprias e exclusivas e não pertencem a mais
ninguém. Nossas memórias fazem com que cada ser humano ou animal seja um
ser único, um indivíduo.

O acervo das memórias de cada um nos converte em indivíduos. Porém, tanto
nós como os demais animais, embora indivíduos, não sabemos viver muito bem
em isolamento: formamos grupos. “Deus os cria e eles se juntam”, afirma o ditado
popular. Esse fenômeno é tanto mais intenso e importante quanto mais evoluído
seja o animal. A necessidade da interação entre membros da mesma espécie, ou
entre diferentes espécies inclui, como elemento-chave, a comunicação entre indiví-
duos. Essa comunicação é necessária para o bem-estar e para a sobrevivência.
Nas espécies mais avançadas, o altruísmo, a defesa de ideais comuns, as emoções
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coletivas são parte de nossa memória e
servem para nossa intercomunicação. Os
golfinhos ajudam-se uns aos outros
quando passam por dificuldades. Os hu-
manos, embora às vezes pareça o contrá-
rio, também. Procuramos laços, geral-
mente culturais ou de afinidades e, com
base em nossas memórias comuns, formamos grupos: comarcas, tribos, povos,
cidades, comunidades, países. Consideramo-nos membros de civilizações inteiras
e isso nos dá segurança, porque nos proporciona conforto e identidade coletiva.
Nos sentimos apoiados pelo resto do grupo, chame-se este família, bairro, cidade,
país ou continente. Os europeus e os norte-americanos, por exemplo, claramente
pertencem à Civilização Ocidental. Mas dentro desta, pertencem de maneira mais
entranhável aos grupos que sentem mais próximos porque com eles compartilham
uma série de memórias e uma história. É comum que morando, digamos, nos
Estados Unidos, os europeus tendam a se associar entre si e os latino-americanos
também; geralmente mais do que com os nativos do lugar. A recordação de hábitos,
costumes e tradições que nos são comuns leva a preferências afetivas e sociais.

A identidade dos povos, dos países e das civilizações provém de suas memó-
rias comuns, cujo conjunto denomina-se História. A França é a França porque
seus habitantes se lembram de coisas francesas: Carlos Magno, Napoleão, Victor
Hugo, Verlaine. O conjunto dessas lembranças faz com que os franceses se sintam
e sejam franceses. O mesmo acontece com os demais países e as memórias em
comum de seus habitantes. Nós somos membros da Civilização Ocidental porque
nossa história comum inclui Moisés, César, Jesus, o monoteísmo, os gregos, os
romanos, os bárbaros, os celtas, os ibéricos, Colombo, Lutero, Michelangelo, as
línguas europeias que todos falamos. Fora desse acervo histórico comum a todos,
os povos do Ocidente temos uma identidade individual que depende da história
de cada um de nós. Assim, espanhóis, ingleses, estadunidenses, brasileiros,
paraguaios e argentinos possuímos memórias (histórias) próprias de cada país e
que nos distinguem dentro do marco maior da Civilização Ocidental. Como foi
dito, ao nos encontrarmos num meio cujo acervo coletivo de memórias é outro,
descobrimos elos entre os diferentes grupos, baseados na memória coletiva que
promove novas associações. Assim, para um brasileiro na Filadélfia ou em
Newark será em geral mais fácil estabelecer amizade com um paraguaio do que
com um nativo de Idaho.

Em seu sentido mais amplo, então, a palavra “memória” abrange desde os
ignotos mecanismos que operam nas placas de meu computador até a história
de cada cidade, país, povo ou civilização, incluindo as memórias individuais dos
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animais e das pessoas. Mas a palavra
“memória” quer dizer algo diferente em
cada caso, porque os mecanismos de
aquisição, armazenamento e evocação
são diferentes.

Não convém, portanto, entrar no
terreno fácil das generalizações e consi-
derar que nossa memória é “igual” a tal

ou qual tipo de memória dos computadores. Meu computador tem chips e pre-
cisa estar ligado na tomada para funcionar; eu, certamente não. Aliás, se eu
colocar os dedos na tomada sofrerei um choque, e aprenderei uma memória da
qual meu computador é profundamente incapaz: a de evitar colocar os dedos na
tomada. Também não convém fazer demasiadas analogias entre memórias de
índole diferente, como a memória individual dos seres vivos pessoas e a memó-
ria coletiva dos países. Fora o aspecto mais amplo de sua definição, são coisas
diferentes. Os processos subjacentes a cada uma são completamente distintos.
A memória humana é parecida com a dos demais mamíferos no referente a seus
mecanismos essenciais, às áreas nervosas envolvidas e ao seu mecanismo
molecular de operação; mas não no relativo a seu conteúdo. Um ser humano
lembra melodias e letras de canções, ou como praticar Medicina; um rato, não.
Os seres humanos utilizamos, a partir dos 2 ou 3 anos, a linguagem para adquirir,
codificar, guardar ou evocar memórias; as demais espécies animais, não. Mas,
fora as áreas da linguagem, usamos mais ou menos as mesmas regiões do cérebro
e mecanismos moleculares semelhantes em cada uma delas para construir e
evocar memórias totalmente diferentes.

Neste livro, nos ocuparemos da memória dos humanos e dos mamíferos.
Muito do que se sabe da primeira vem de estudos feitos em animais de laborató-
rio. As memórias são feitas por células nervosas (neurônios), se armazenam em
redes de neurônios e são evocadas pelas mesmas redes neuronais ou por outras.
São moduladas pelas emoções, pelo nível de consciência e pelos estados de ânimo.
Todos sabem como é fácil aprender ou evocar algo quando estamos alertas e de
bom ânimo; e como fica difícil aprender qualquer coisa, ou até lembrar o nome
de uma pessoa ou de uma canção quando estamos cansados, deprimidos ou
muito estressados.

Os maiores reguladores da aquisição, da formação e da evocação das memó-
rias são justamente as emoções e os estados de ânimo. Nas experiências que
deixam memórias, aos olhos que veem se somam o cérebro – que compara – e o
coração – que bate acelerado. No momento de evocar, muitas vezes é o coração
quem pede ao cérebro que lembre, e muitas vezes a lembrança acelera o coração.
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Breves noções sobre os neurônios

É bom saber alguma coisa sobre os neurônios, já que são eles os que fazem,
armazenam, evocam e modulam a memória animal. Há cerca de oitenta bilhões
de neurônios no cérebro humano.

Os neurônios têm prolongamentos, às vezes de vários centímetros, por meio
dos quais estabelecem redes, se comunicando uns com os outros. Os prolonga-
mentos que emitem informação em forma de sinais elétricos a outros neurônios
denominam-se axônios. Os prolongamentos sobre os quais os axônios colocam
essa informação se chamam dendritos (Figura 1.1). A “transferência” de informa-
ção dos axônios para os dendritos é feita através de substâncias químicas produzi-
das nas terminações dos axônios, denominadas neurotransmissores. Os pontos
onde as terminações axônicas mais se aproximam dos dendritos se chamam
sinapses, e são os pontos reais de intercomunicação de células nervosas. Do lado
dendrítico, nas sinapses, há proteínas específicas para cada neurotransmissor,
chamadas receptores. Existem muitos neurotransmissores e muitos receptores
diferentes; em capítulos seguintes veremos os principais deles envolvidos nos
processos de memória. Os neurônios “recebem” terminações de axônios de
muitos outros neurônios; às vezes tanto como 10.000 ou mais. Mas emitem um
axônio só, que se ramifica no máximo 10 ou 20 vezes. É como se os neurônios
soubessem que “ouvir é melhor do que falar”: recebem informação de muitos
outros neurônios, mas a retransmitem para uns poucos.

Os receptores com os quais interagem os neurotransmissores podem ser
excitatórios ou inibitórios. Os excitatórios diminuem transitoriamente a diferença
de potencial entre o líquido interior dos neurônios e o meio que os rodeia. Os
inibitórios produzem o efeito contrário: aumentam esse potencial. Para que um
neurônio possa produzir potenciais de ação e assim se comunicar com os seguin-
tes, precisa ser despolarizado até um certo nível, chamado limiar (Figura 1.1). Os
efeitos excitatórios e inibitórios das interações entre os neurotransmissores e
seus receptores devem-se ao fluxo de íons para o interior da célula, ou desde o
interior da célula para fora. A entrada de íons positivos ou cátions (sódio, cálcio)
reduz a diferença de potencial entre o interior da célula, que é negativo, e o
exterior. A entrada de íons negativos ou ánions (cloro), ou a saída de cátions
(potássio), produz um efeito contrário.

Os receptores que, ao serem ativados, deixam passar íons, denominam-se
ionotrópicos. Há, porém, outros que, em vez de permitir a passagem de íons
para dentro ou para fora da célula nervosa, estimulam determinados processos
metabólicos: estes se denominam metabotrópicos. Há também receptores nas
terminações pré-sinápticas dos axônios por meio dos quais os mesmos neuro-
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�  Figura 1.1

Célula piramidal do córtex ou do hipocampo. Observe-se que há muitas sinapses em

seus dendritos e que ela emite um axônio que se ramifica e faz, por sua vez, sinapse

com outros neurônios de diferente formato. Uma dessas sinapses mostra-se em for-

ma ampliada, à direita.
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transmissores liberados em muitos casos agem sobre receptores que modulam
sua própria liberação. Por exemplo, receptores pré-sinápticos à noradrenalina
ou ao GABA (ver próximo parágrafo) inibem a liberação de noradrenalina ou
de GABA.

Os axônios que liberam um ou outro tipo de neurotransmissor, e os recepto-
res a estes existentes nos dendritos, costumam ser denominados segundo o nome
do neurotransmissor. Assim, os axônios que liberam glutamato (o principal neu-
rotransmissor excitatório) e seus receptores correspondentes são denominados
glutamatérgicos. O principal neurotransmissor inibitório é chamado GABA (da
sigla em inglês do ácido gama-amino-butírico); os axônios que o liberam e os
receptores aos quais se liga são denominados GABAérgicos. Os receptores à
dopamina são chamados dopaminérgicos, e os axônios que liberam esse neuro-
transmissor, também. Os receptores à noradrenalina se chamam noradrenérgicos,
assim como os axônios que liberam essa substância. No caso da serotonina, usam-
se os termos serotonérgico ou serotoninérgico. No caso em que o neurotransmissor
é a acetilcolina, usa-se a expressão colinérgico.

Há muitos subtipos de cada receptor, e em cada caso, a interação do respecti-
vo neurotransmissor sobre eles produz efeitos completamente diferentes. Assim,
para os receptores dopaminérgicos, há os subtipos D1, D2, etc.; para os nora-
drenérgicos, os subtipos a, b, etc.; para os serotoninérgicos, os 1A, 1B, 2A, etc.;
para os colinérgicos, os muscarínicos e os nicotínicos. Estes últimos são assim
chamados porque no primeiro, a substância muscarina é capaz de mimetizar os
efeitos da acetilcolina, e nos segundos, a nicotina é capaz de fazê-lo.

Existem drogas (substâncias) que imitam ou mimetizam o efeito dos transmis-
sores sobre seus receptores. Duas foram mencionadas, ambas de origem vegetal,
a propósito dos receptores colinérgicos: a muscarina e a nicotina. Essas substân-
cias miméticas, junto com o próprio neurotransmissor, se denominam agonistas.
Assim, a acetilcolina e a muscarina são agonistas muscarínicos, e a acetilcolina e
a nicotina são agonistas nicotínicos.

Há também substâncias capazes de se ligar aos receptores em lugar dos
neurotransmissores correspondentes, impedindo dessa forma sua ação. Essas
drogas denominam-se antagonistas. Por exemplo, a escopolamina é um antagonis-

ta muscarínico ou de receptores muscarínicos. Há agonistas e antagonistas sinté-
ticos, hoje, para todos os subtipos de receptores conhecidos (mais de 2.000), e o
papel dos neurotransmissores e de cada receptor são estudados através do empre-
go dessas drogas.

O glutamato, o GABA, a dopamina, a noradrenalina, a serotonina e a ace-
tilcolina são moléculas simples e relativamente pequenas. São esses os principais
neurotransmissores envolvidos com os processos de memória. Existem, porém,
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muitos outros, de moléculas maiores;
muitos destes são peptídeos, ou seja, se-
quências de aminoácidos mais curtas do
que aquelas que constituem as pro-
teínas.

Há substâncias liberadas pelos axô-
nios que atingem receptores dissemina-
dos por muitos neurônios vizinhos, e
não simplesmente sobre o dendrito mais
próximo. Essas substâncias se denomi-
nam neuromoduladores. Muitos são de

natureza peptídica, como a β-endorfina, que é liberada por neurônios cujo corpo
celular está no hipotálamo sobre muitas células do próprio hipotálamo e da
área imediatamente anterior a este, denominada área preóptica, e no núcleo
amigdalino ou amígdala. Os hormônios hipofisários vasopressina e oxitocina, que
regulam a produção de urina e as contrações do útero, respectivamente, atuam
também sobre numerosas sinapses mais ou menos esparsas. O óxido nítrico (NO)
e o monóxido de carbono (CO) são liberados pelos dendritos de sinapses gluta-
matérgicas que acabam de ser estimuladas e difundem rumo ao axônio que foi
estimulado, e a muitos outros na vizinhança, num raio de 0,1 mm ou mais. Existem
centenas de neuromoduladores; aqui só foram mencionados os mais importantes
em relação à memória. Há, também, agonistas e antagonistas dos moduladores,
muitas vezes usados como medicamentos e outras como ferramentas para a pes-
quisa biológica de sua função.

Sobre ratos, camundongos e aves

É possível intervir nas redes de neurônios dos animais de laboratório através da
estimulação elétrica, da extirpação de grupos delas ou da administração de drogas
que agem sobre elas. Também é possível analisar as alterações bioquímicas produ-
zidas nos neurônios pela estimulação, pela formação ou pela evocação de uma
memória determinada. Podemos colocar cânulas ou eletrodos no cérebro de
animais como os ratos ou os camundongos de laboratório, especialmente criados
para seu uso experimental. Graças a isso foi possível desvendar os mecanismos
principais de muitas funções nervosas, entre elas a memória. Como, basicamente,
os sistemas neuronais de todas as espécies de mamíferos são muito semelhantes
(o homem, o rato e o camundongo possuem lobos cerebrais), podemos fazer
inferências sensatas de achados numa dessas espécies menores e relacioná-las
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aos humanos. Uma lesão do lobo temporal produz alterações semelhantes de
memória no homem e no camundongo, por exemplo. A interferência com deter-
minado passo de uma cadeia de reações bioquímicas no cérebro do rato e do
homem tem efeitos parecidos sobre a memória em ambas as espécies.

Muitos achados em aves ou em invertebrados indicam que os mecanismos
essenciais da formação de memória são semelhantes aos dos mamíferos e podem
ser considerados, portanto, propriedades básicas dos sistemas nervosos em geral,
seja qual for a espécie. Uma lesma, uma abelha, um pinto, um camundongo e
um ser humano, quando submetidos a um estímulo que causa desconforto, apren-
dem basicamente a mesma coisa: evitar esse estímulo. De fato, isso constitui
uma forma de aprendizagem denominada esquiva inibitória: o animal inibe sua
tendência a colocar os dedos na tomada ou o bico onde não deve. Esta é, por
várias razões, a forma de aprendizagem mais utilizada nos estudos biológicos
sobre a memória: é muito simples, se adquire numa única vez, permanece por
muito tempo (às vezes toda a vida) e tem um valor biológico importante. É o
mesmo tipo de aprendizado que usamos para olhar para os lados antes de atraves-
sar a rua ou para evitar lugares perigosos ou pessoas que nos são desagradáveis.

A memória e suas deformações

Nossa memória pessoal e coletiva descarta o trivial e, às vezes, incorpora fatos
irreais. Vamos perdendo, ao longo dos dias e dos anos, aquilo que não interessa,
aquilo que não nos marcou: ninguém se lembra em que ano foi construída aquela
casa feia do outro quarteirão ou onde morava aquele colega da escola com quem
tivemos pouco contato. Não costumamos lembrar sequer detalhes da tarde de
ontem. Mas também vamos incorporando, ao longo dos anos, mentiras e varia-
ções que geralmente as enriquecem. Pessoas (avós, tios, amigos, companheiros
da escola) que não foram, no seu momento, mais do que comuns, adquirem um
verniz heroico ou de alguma maneira brilhante. Em geral, somos benignos e
piedosos quando lembramos os mortos, embora em vida os considerássemos
uns canalhas. Inúmeras estátuas equestres nas praças públicas o atestam: lá caval-
gam briosamente personagens que, em vida, foram odiados ou ignorados pelo
povo. Os gregos e todo o Ocidente lembram a Atenas de Péricles como algo
glorioso; não como uma terra onde existiam escravos. O Brasil se sente mais
Brasil quando se lembra do samba, não dos pelourinhos e dos látegos que castiga-
vam os seus inventores. A Espanha se sente mais Espanha quando lembra a
gloriosa Isabel em cujo reinado o país se unificou e foi descoberta a América,
não quando lembra a Isabel inflexível que expulsou os mouros e os judeus.
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“Memória” e memórias

As memórias dos humanos e dos animais provêm das experiências. Por isso, é
mais sensato falar em “memórias”, e não em “Memória”, já que há tantas memó-
rias quanto experiências possíveis. É evidente que a memória de ter colocado os
dedos na tomada não é igual à da primeira namorada, à da casa da infância, à de
saber andar de bicicleta, à do perfume fugaz de uma flor, à de toda a Medicina.
Algumas dessas memórias são adquiridas em segundos (a da tomada, a da flor),
outras em semanas (andar de bicicleta), outras em anos (a Medicina). Umas são

muito visuais (a casa da infância), outras
só olfativas (a do perfume da flor), ou-
tras quase completamente motoras ou
musculares (nadar, andar de bicicleta).
Algumas dão prazer; outras são terrí-
veis. Algumas memórias consistem
numa súbita associação de outras me-
mórias preexistentes, como quando Ar-
quimedes gritou “Eureka!”. Outras não

requerem nenhum conhecimento prévio, como a deixada pela experiência dos
dedos na tomada. Algumas consistem num baralhar de memórias sem a lógica
associativa que usamos na vigília: os sonhos, dos quais muitas vezes nos lembra-
mos mais do que dos fatos reais, e com eles os misturamos.

Certamente, os mecanismos nervosos de cada um desses tipos de memória
não podem ser os mesmos; e muito menos os componentes emocionais de cada
uma. Neste livro veremos quais são esses mecanismos nervosos e como são in-
fluenciados pelos diversos componentes emocionais.

Talvez seja sensato reservar o uso da palavra Memória para designar a capaci-
dade geral do cérebro e dos outros sistemas para adquirir, guardar e lembrar
informações; e utilizar a palavra “memórias” para designar a cada uma ou a
cada tipo delas.

O próprio conceito de memória envolve abstrações. Podemos lembrar de
maneira vívida o perfume de uma flor, um acontecimento, um rosto, um poema,
a partitura de uma sinfonia inteira, como fazia Mozart quando criança, ou um
vastíssimo repertório de jogadas possíveis de xadrez, como fazem os grandes
mestres desse jogo. Mas a lembrança não é igual à realidade. A memória do
perfume da rosa não nos traz a rosa; a dos cabelos da primeira namorada não a
traz de volta, a da voz do amigo falecido não o recupera. Há um passe de pres-
tidigitação cerebral nisso; o cérebro converte a realidade em códigos e a evoca
também através de códigos.

As memórias dos humanos e dos

animais provêm das experiências.

Por isso, é mais sensato falar em

“memórias”, e não em “Memória”,
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A memória que eu possa construir a partir de uma determinada cena ou um
acontecimento não é a mesma que fará um cachorro, que tem uma vista muito
pior, mas um olfato muito melhor do que eu, e não tem linguagem. Nós costuma-
mos traduzir imagens, conhecimentos e pessoas em palavras, e muitas vezes as
guardamos como memórias só como tais. No decorrer dos anos, essas palavras
acabam ficando vazias de conteúdo e acabam se perdendo também. A Medicina
está cheia de exemplos disso. Há pouco mais de um século, Charcot e Freud
estudavam a “histeria”; há 70 ou 80 anos os psiquiatras estudavam a surménage.
Nenhuma das duas doenças existe na nomenclatura médica de hoje em dia: a
histeria dissolveu-se em várias síndromes que levam outros nomes; a surménage

se conhece hoje como uma das formas mais perversas da depressão, aquela que
decorre do próprio trabalho ou do exercício da profissão ou da atividade com
que ganhamos a vida e da qual não podemos prescindir (burnout syndrome). A
síndrome do burnout é bastante frequente entre cuidadores de pacientes crônicos
e entre médicos que trabalham só em urgências e estão, portanto, em permanente
contato com a tragédia humana, quase sem descanso.

Existe um processo de tradução entre a realidade das experiências e a forma-
ção da memória respectiva; e outro entre esta e a correspondente evocação.
Como foi dito, nós os humanos usamos muito a linguagem para fazer essas tradu-
ções; os animais não. As emoções, o contexto e a combinação de ambos influen-
ciam a aquisição e a evocação, como veremos mais adiante.

Os processos de tradução, na aquisição e na evocação, devem-se ao fato de
que em ambas ocasiões, assim como durante o longo processo de consolidação
ou formação de cada memória, utilizam-se redes complexas de neurônios. Os
códigos e processos utilizados pelos neurônios não são idênticos à realidade da
qual extraem ou à qual revertem as informações. Uma experiência visual penetra
pela retina, é transformada em sinais elétricos, chega através de várias conexões
neuronais ao córtex occipital e lá causa uma série de processos bioquímicos hoje
bastante conhecidos. Uma informação verbal, embora possa penetrar também
pela retina (por exemplo, quando lemos), acaba em outras regiões do córtex cere-
bral. A leitura de uma partitura musical, embora também tenha como ponto de
origem a retina, ocupa depois múltiplas
redes de células de muitas regiões do cór-
tex cerebral. A informação olfativa pe-
netra pelo nariz, não pelos olhos; a gusta-
tiva pela língua, etc. Há regiões do cére-
bro em que todas essas vias convergem.
Essas regiões, como veremos, são usadas
na formação e na evocação de memórias.

Existe um processo de tradução

entre a realidade das experiências

e a formação da memória respec-

tiva; e outro entre esta e a corres-

pondente evocação.
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Ao converter a realidade num complexo código de sinais elétricos e bioquí-
micos, os neurônios traduzem. Na evocação, ao reverter essa informação para o
meio que nos rodeia, os neurônios reconvertem sinais bioquímicos ou estruturais
em elétricos, de maneira que novamente nossos sentidos e nossa consciência
possam interpretá-los como pertencendo a um mundo real.

Em cada tradução ocorrem perdas ou mudanças. Qualquer um que tenha
lido poemas no idioma original e depois numa tradução terá percebido que há
uma perda ou uma mudança. Os italianos cunharam há muitos anos, a frase
“traduttore = traditore” (tradutor = traidor) para denotar essas perdas e altera-
ções.

Ao penetrar na análise do que é a “Memória” ou, quem sabe, somente de “o
que são as memórias”, atravessamos uma fronteira um pouco mágica. Espero
que o leitor me acompanhe na exploração dessas magias nas páginas que seguem.
Borges escreveu contos magníficos sobre objetos reais criados através do pensa-
mento ou da memória. Isso é, claro, ficção; no estudo da memória real dos huma-
nos ou dos animais não se chega a tanto. Mas é um lado da ciência em que a
magia está bastante presente; um lado em que há vários jogos de biombos ou de
espelhos em cada tradução ou transformação.

Porque, afinal, traduzir quer dizer não só verter a outro código, mas também
transformar. Há algo de prestidigitação nessa arte que tem o cérebro de fazer
memórias, de transformar realidades, conservá-las, às vezes modificá-las e re-
vertê-las ao mundo real. E há também magia naquela outra nobre arte, a do
esquecimento, sem o qual o próprio Borges afirmava que é impossível pensar
(Izquierdo, 2010). Sem o esquecimento, o convívio entre os membros de qualquer
espécie animal, inclusive os humanos, seria impossível. Cada reunião de condomí-
nio, cada jogo de futebol, cada eleição para vereador, cada discussão de um
casal, acabariam num desastre. Um dos maiores estudiosos da memória, o norte-
-americano James McGaugh, disse que “a característica mais saliente da memória
é justamente o esquecimento”. Se pedirmos para o médico mais famoso do mun-
do que nos conte tudo o que sabe de Medicina, ele poderá fazê-lo em poucas
horas; levou 6 anos de Faculdade, 4 de residência e décadas de prática para
aprendê-lo. A imensa maioria de tudo aquilo que aprendemos, de todas as inúme-
ras memórias que formamos na vida, se extingue ou se perde.

Outros grandes investigadores da memória, como o também norte-americano
Larry Squire, ou a inglesa Elizabeth Warrington, manifestaram sua perplexida-
de diante do fato de que nos quadros degenerativos cerebrais mais graves, em
que o esquecimento é enorme (a doença de Alzheimer, por exemplo), sejam
tantas as memórias que ainda se conservam. A sugestão que emerge desse fato
é que, no meio das lesões, persistam “ilhas” compostas por redes neuronais
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sadias e mais ou menos preservadas, nas quais sobrevivem algumas memórias.
Os trabalhos de Squire e de Warrington podem ser facilmente encontrados no
site EntrezPubMed ou outros que tenham acesso à Medline, na internet.

Nas próximas páginas exploraremos os diferentes tipos ou formas de memó-
ria, seus mecanismos, sua patologia, sua modulação pelas emoções e, claro, o
esquecimento.


