
Quando confrontados com o
desconhecido, nosso cérebro se
empenha para que lembremos não
apenas da novidade, mas também
das circunstâncias que envolvem o
fato — o que nos ajuda a aprender
de forma mais prazerosa e eficiente

POR DANIELA FENKER E HARTMUT SCHUTZE

odo dia você faz o mesmo caminho
até o trabalho, com o mesmo carro,

pelas mesmas ruas, atravessando o
cruzamento com o mesmo canteiro entre
as vias da avenida. Mas, de repente,

algo estranho ocorre: você vê uma vaca

malhada pastando no canteiro central! E
preciso que alguém buzine para lembrá-

lo de que deve andar.

Certamente você vai lembrar
durante muito tempo dessa surpresa no

trânsito matinal a caminho do trabalho
- e, com certeza, recordará também as

circunstâncias: que o sol brilhava forte e

no rádio tocava We are the champions, que
lírios cresciam em um jardim próximo e

assim por diante. Por outro lado, todas
as particularidades relativas às outras

incontáveis vezes que você já passou por

esse mesmo cruzamento já devem ter

sido esquecidas.
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AO ENCONTRO DA EXPERIÊNCIA: hipocampo compara informações e privilegia o que detecta como novo

Psicólogos já sabem a razão
disso há algum tempo: se vivemos
uma situação nova — e inesperada
- em um contexto normalmente
conhecido, esse acontecimento
fica gravado de forma mais incensa
na memória. Mas por que é assim?
Antes de responder a essa pergunta
é importante ressaltar que diversas
regiões cerebrais par t ic ipam
dos processos de pe rcepção ,
processamento e memorização de
novas impressões sensoriais. Uma
das mais importantes é o hipocampo
(ver quadro ao lado), que se localiza
na parte inferior interna do lobo
temporal. Além dele, outras regiões
do mesencéfalo, como a substância
negra (SN) e a área tegmentar ventral
(ATV), também desempenham papel
importante nessa atividade (ver Quadro
na pág. 43].

DETECTOR DE NOVIDADES
No Instituto de Neurologia Cognitiva
da Universidade Otto von Guericke,
em Magdeburgo, estudamos, em
cooperação com Emrah Düzel e Nico
Bunzeck, da University College, de
Londres, como as células neurais des-
sas áreas se comunicam entre si. Essa
função é desempenhada no cérebro
por neurotransmissores, as chamadas
"substâncias mensageiras", e, nesse

caso, principalmente a dopamina.
O hipocampo contribui tanto para
a fixação de conteúdos na memória
quanto para sua reativação. Novos
estímulos, de maneira geral, cornam
as lembranças mais ativas do que
aquelas que se referem aos fatos já co-
nhecidos, por isso ele é considerado o
"detector de novidades" do cérebro.

Nesse processo, o hipocampo
parece comparar as informações
sensoriais que chegam com o co-
nhecimento já memorizado. Se eles

não coincidem, o hipocampo envia
o sinal "atenção, novo!" através de
diversas estações intermediárias,
como o núcleo accumbens c o palli-
dum ventral, até as regiões já citadas
da substância negra e da área teg-
mentar ventral. Delas, saem fibras
neurais de volta para o hipocampo,
fazendo com que a dopamina seja
liberada várias vezes. Em razão desse
processo, pesquisadores como John
Lisnían, da Universidade Brandeis, e
Antony Grace, da Universidade de
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Pittsburgh, falam em um circuito hipo-
campo-SN/ATV [ver quadro na pág. 4o).

Essa realimentação é a base bioló-
gica para lembrarmos melhor dos fa-
tos ocorridos em um contexto de no-
vidades. Conforme/descobriram, em
2003, Shaomin Li e seus colegas no
Trinity College em Dublin, Irlanda,
essa liberação de dopamina no hipo-
campo de ratos de laboratório facilita
a potenciação de longa duração (de-
nomina LTP, na sigla em inglês), um
fortalecimento duradouro da ligação
entre as células neurais - ou seja, das
sinapses. Nesse processo, impressões
sensoriais ativam continuamente o
processamento sináptico entre certos
neurônios por um longo período.
Com isso, os contatos entre as cé-
luías se fortalecem, possibilitando a
gravação do conteúdo da memória
por longo prazo.

ESTÍMULOS SENSORIAIS
O mecanismo ocorrido no hipo-
campo utiliza a dopamina como
substância mensageira mais im-
portante desse processo, como
comprovaram outros experimentos
dos pesquisadores de Dublin. Subs-
tâncias que bloqueiam o efeito da
dopamina impediram a formação da
memória em ratos. Mas, até então,
ainda não havia sido esclarecido
em que medida essa realimentação
que ocorre entre o mesencéfalo e
o hipocampo também ajuda seres
humanos a descobrir coisas novas e
a guardá-las na memória. Passamos
a questionar então se, dessa forma,
novos estímulos sensoriais poderiam
facilitar também a memorização de
outras informações, já conhecidas,

SOB O PESO DA IDADE
Para que uma pessoa tenha boa memória, o hipocampo e as regiões

do mesencéfalo, substância negra e área tegmentar ventral (SN/ ATV)
devem se comunicar entre si sem empecilhos. Porém, freqüentemente
essas estruturas cerebrais se atrofiam com o avanço da ídade. Especia-
listas acreditam que muitos problemas de memória associados à idade
podem ocorrer devido a esse processo de envelhecimento.

Para investigar a questão, testamos essa conjectura por meio do
"Estudo do envelhecimento de Magdeburgo". Iniciada em 2005, a
pesquisa vem acompanhando, desde então, 85 voluntários saudáveis
com idade entre 55 e 82 anos. Todos realizam regularmente inúmeros
testes para avaliação do desempenho da concentração e da memória.
Durante os exames, também avaliamos, por meio da chamada medi-
ção por MTR (índice de transferência de magnetização), as condições
estruturais do hipocampo e da SN/ATV. O valor da MTR serviu como
parâmetro para avaliação da densidade de células vivas no tecido: ele
é reduzido principalmente no hipocampo de pacientes com a doença
de Alzheimer e na substância negra de pessoas com Parkinson.

Nos participantes mais velhos, o hipocampo, a substância negra
e a área tegmentar ventral estavam em piores condições do que nos
mais jovens. Observamos também que, quanto mais bem conservadas,
melhor essas áreas respondiam a novos estímulos. Assim, problemas
de memória relacionados à idade podem realmente ser atribuídos,
entre outros fatores, à degeneração dessas estruturas. Isso abre uma
nova abordagem terapêutica possível para idosos com problemas
de memória: talvez psicofármacos, como o precursor de dopamina
L-Dopa, possam compensar o prejuízo da comunicação entre as estru-
turas cerebrais, na medida em que favorecem a potenciação de longa
duração no hipocampo. Pesquisas mostram, porém, que o hábito de
"exercitar o cérebro" por meio de atividades intelectuais, resolução
de palavras cruzadas, leituras e novos aprendizados em geral pode
favorecer as habilidades cognitivas e a memória.
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que as pessoas recebessem junto
com os estímulos desconhecidos.
E, em caso positivo, será que isso
depende da ativação do mesmo cir-
cuito neuronal desencadeado pelos
novos estímulos?

MEMÓRIA EM ALERTA
Com ajuda da tomografia por resso-
nância magnética funcional (TRMf),
a qual mede a atividade das regiões
cerebrais pelo fluxo de sangue, exa-
minamos as questões acima mais
profundamente. Para tanto, apresen-
tamos a voluntários duas combinações
de imagens: no primeiro grupo havia
figuras inéditas, que as pessoas nunca
haviam visto, misturadas a outras,
já bastante divulgadas na mídia;
no segundo grupo estavam apenas
imagens já vistas pelos participantes.
Resultado: no primeiro caso, os su-
jeitos se lembraram melhor das fotos
do que no segundo. Percebemos que
em um contexto com grande valor de
inovação, portanto, aumentava consi-
deravelmente a capacidade retentiva
da memória, como se ao perceber a
novidade, algumas regiões do cérebro
entrassem em "estado de alerta".

Segundo os dados obtidos por
meio da TRMf, durante essa ativida-
de, quanto mais conhecidas eram as
imagens mostradas aos voluntários
da pesquisa, menos os neurônios se

agitavam no mesencéfaío (SN e ATV)
assim como no hipocampo. Sendo
assim, o surto de atividades desen-
cadeado pela novidade nessas áreas
parece ser realmente o motivo para o
melhor desempenho da memória.

Uma outra questão interessante:
quanto tempo dura o efeito positivo
da novidade? Sabe-se pelos experi-
mentos dos pesquisadores da Irlanda,
liderados por Shaomin Li que, em
rocdores, o efeito ocorre não apenas
durante a oferta de novos estímulos,
mas também por um considerável
período depois. Estudos mostram
que pode ser fac i lmente desenca-
deada no hipocampo dos ratos uma
potenciacão de até 30 minutos após
a estimulação neural. Ou seja, após
depararem com uma novidade, os
cérebros das cobaias pareciam mais

aptos a armazenar informações.
Mas o que aconteceria a seres hu-

manos se lhes apresentássemos novos
estímulos antes de uma atividade de
ensino? Essa prática pode favorecer
a aprendizagem e torná-la mais pra-
zerosa? A fim de responder a essas
questões, inicialmente mostramos
diversas fotografias a pessoas com
idade entre 18 e 30 anos e registra-
mos a sua atividade cerebral por meio
de TRMf. Além disso, os participan-
tes da pesquisa receberam uma série
de palavras que deviam organizar
segundo o seu significado.

No dia seguinte, o experimento
teve continuidade: foram apresenta-
das novas imagens aos sujeitos que
compunham o grupo experimental;
os demais, do grupo de controle,
viram as mesmas figuras já conhe-
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cidas no dia anterior. Na seqüência,,
todos receberam mais uma vez a
lista de palavras já trabalhada. Por
fim, eles deviam tentar lembrar do
maior número possível de concei-
tos. Nessa tarefa, .o desempenho da
memória dos participantes do grupo
experimental também foi claramente
melhor do que o do grupo de contro-
le: os participantes aos quais foram
mostradas novas imagens antes da
lista de palavras puderam lembrar
de maior número de vocábulos do
que aqueles aos quais foram exibidas
fotos conhecidas.

MEMÓRIA E PRAZER
Nos sujeitos do grupo experimental, o
hipocampo, diretamente envolvido na
reativação de memória, assim como a
substância negra e a área tegmentar
ventral, mais uma vez se mostraram
mais ativos durante a observação de
novas imagens, em comparação com
aqueles que viram fotografias conheci-
das. Pode-se concluir que a novidade
também pode estimular a potenciacão
de longa duração no hipocampo-até
mesmo depois de transcorrido certo
tempo da apresentação.

Ou seja: a novidade pode estimu-
lar o aprendizado e a memória, além
de tornar mais agradável e eficiente o
desafio de aprender. Essa conclusão
fornece aos educadores uma possível
ferramenta para a estruturação mais
eficiente de suas aulas: o uso estra-
tégico de conteúdo s-surpresa. E, na
prática, seria conveniente considerar
que talvez muitos professores estejam
cometendo um equívoco ao, primeira-
mente, rever a matéria da última aula
antes de passar para o novo tema. Em
vez disso, eles deviam inverter essa or-
dem, transmitindo primeiramente as
informações desconhecidas e depois
repassando a matéria antiga. Assim,
talvez as atividades de revisão, tão
mal vistas, deixassem mais vestígios
em nossa memória.
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