
Aprendizado e memória
Ao evocarmos determinada informação, o nosso
cérebro disponibiliza outros eventos concomitantes

liando foi realizada a primeira cirur-
gia para epilepsia, em 1953, os mé-
dicos conseguiram a cura, mas o pa-
ciente, que teve os dois lobos tem-

porais retirados, parou mentalmente
no tempo. Apesar de envelhe-
cer normalmente e morrer no
mês passado aos 82 anos, nun-
ca mais fixou uma informação
nova, vivenciando sempre o
mesmo período da cirurgia,
quando tinha 27 anos.

A procedimento cirúrgico
estimulou os cientistas a de-
dicarem maior atenção ao es-
tudo de uma região do cére-
bro chamada hipocampo, lo-
calizada no lobo temporal e
sabidamente envolvida com o
nosso comportamento e per-
sonalidade. A partir dessa ci-
rurgia, o hipocampo, cuja for-
ma lembra a de um cavalo -
marinho, passou a ser enten-
dido também como o centro
da memória do cérebro.

Outra descoberta extraor-
dinária se deu quando cientis-
tas encontraram células-tron-
co capazes de se multiplicar
no cérebro, localizadas prin-
cipalmente na região do hipo-
campo. Essas células parecem
estar fortemente envolvidas
com a construção da memó-
ria. A cada nova célula, as in-
formações recém-adquiridas
são armazenadas com elas. O modo como
o armazenamento da memória ocorre
ainda é pouco conhecido, mas modelos
matemáticos explicam, ao menos em
teoria, como as vias neuronais se de-
senvolvem e se especializam.

Cientistas do Instituto Salk apresenta-
ram na revista Neuron, de 29 de janeiro,
um modelo computacional que repre-
senta o modo de o cérebro arquivar in-
formações, de acordo com o momento
em que elas são adquiridas.

Em um agrupamento de neurônios
do hipocampo conhecido como giro
dentado, há sempre 1% de células re-
cém-criadas, imaturas, a disparar frene-
ticamente mensagens elétricas. Com o

forma, quando procuramos uma infor-
mação, o tempo de registro passa a ser
uma das referências.

Ao evocarmos determinada informação,
o cérebro deixa disponível todos os even-
tos ocorridos no mesmo período, facilitan-
do a sua evocação e a associação com ou-
tros fatos. Quando saboreamos um pastel
de feira, por exemplo, a informação nos
traz eventos ligados a determinado instan-
te do nosso passado que tenha "merecido"

ser arquivado. Assim, o sabor do
pastel pode nos trazer à lem-
brança um ente querido que nos
levava à feira quando crianças.

Com vistas a contribuir para
o entendimento desse proces-
so, um artigo estampado na
mesma publicação descreve a
existência de sensores locali-
zados na membrana dos neu-
rônios. Chamados de recepto-
res metabotrópicos, foram ini-
cialmente estudados pelo Prê-
mio Nobe! de Medicina Eric
Kandel, na década de 1950.

tempo, criam conexões com células vi-
zinhas e são moduladas em seus dispa-
ros. Quando maduras, estão completa-
mente conectadas e engajadas em cir-
cuitos cerebrais.

Os cientistas consegui-
ram provar que essas cé-
lulas guardam consigo a
informação do momento
de seu surgimento, como
um diário mantém a refe-
rência para cada informa-
ção armazenada. Dessa

O artigo assinado por Shan-
non Moore, da Northwestern
University, identifica dois dos
sensores que atuam conjun-
tamente, provocando mudan-
ças nos disparos dos neurô-
nios jovens, tornando os dis-
paros em uma determinada
direção mais fortes e inibindo-
os em outras direções. Esses
dois receptores formam um
sistema de detecção de coin-
cidência, isto é, dois eventos
diferentes precisam ocorrer
ao mesmo tempo e estimular,
cada um, o seu receptor.

Os cientistas descobriram que o
neurônio muda seus disparos apenas
quando existe essa coincidência. No-
taram também que, quando o neurô-

nio muda, ele permanece
assim sem precisar de ou-
tro estímulo, aprendendo
o sentido do disparo para
sempre. Esse modo de fun-
cionamento, concluem os
pesquisadores, é essen-
cial ao processo de apren-
dizado e memória. •
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