
Diversas estruturas cerebrais 
contribuem para a percepção do 

"tempo mental", organizando nossas 
experiências em cronologias de 

eventos em nossa memória 
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A
cordamos graças a um despertador e passamos o dia governados pelo tempo 
- reuniões, visitas, teleconferências, almoço de negócios -, tudo está marcado 
para começar em determinado horário. Somos capazes de coordenar nossas 
próprias atividades com as de outras pessoas porque todos concordamos 
implicitamente em adotar um sistema único de medição do tempo, um siste-

ma baseado no inexorável clarear e escurecer do dia. No decorrer da evolução, os seres 
humanos desenvolveram um relógio biológico ajustado a esse ritmo alternado de clari-
dade e escuridão. Esse relógio, localizado no hipotálamo do cérebro, governa o que de-
nomino tempo corporal. 

Mas há um outro tipo totalmente diverso de tempo. O "tempo mental" diz respeito 
à maneira como experimentamos a passagem do tempo e como organizamos nossa cro-
nologia. Apesar do tiquetaque constante do relógio, a passagem do tempo pode parecer 
rápida ou lenta, curta ou longa. E essa variabilidade pode ocorrer em diferentes escalas, 
de décadas, estações, semanas e horas, até minúsculos intervalos musicais - como a du-
ração de uma nota ou o momento de silêncio entre duas notas. Nós também situamos os 



eventos no tempo, decidindo quando eles 
ocorreram, em ordem e em escala, se na 
escala de uma vida inteira ou de apenas 
alguns segundos. 

Não sabemos como o tempo mental se 
relaciona com o relógio biológico do tem-
po corporal. Também não sabemos se o 
tempo mental depende de algum mecanis-
mo de registro temporal ainda desconheci-
do, ou se a nossa percepção de duração e 
seqüência dos eventos se baseia principal-
mente, ou exclusivamente, em processa-
mento de informações. Se esta for a alter-
nativa verdadeira, o tempo mental deve ser 
determinado pela atenção que dispensa-
mos aos eventos e às emoções que sentimos 
quando eles ocorrem. O tempo mental 
deve ser também influenciado pela maneira 
como registramos esses eventos e pelas in-
ferências que fazemos ao percebê-los e re-
cordá-los. 

Tempo e Memória 
Interessei-me pelos problemas relaciona-
dos ao processamento do tempo em virtu-
de de meu trabalho com pacientes neuro-
lógicos. Pessoas portadoras de danos em 
regiões do cérebro usadas para aprender 
e recordar fatos novos desenvolvem gran-
des distúrbios na capacidade de situar os 
eventos do passado na época e sequência 
corretas. Além disso, esses pacientes am-
nésicos perdem a capacidade de estimar 
com precisão a passagem do tempo nas 
escalas de horas, meses, anos e décadas. 
Seus relógios biológicos muitas vezes per-
manecem intactos, assim como a capaci-
dade de perceber breves lapsos de tempo, 
de um minuto ou menos, e de ordená-los 
adequadamente. No mínimo, as experiên-
cias desses pacientes sugerem que o pro-
cessamento do tempo e certos tipos de 
memória provavelmente compartilham 
alguns caminhos neurológicos. 

A associação entre amnésia e tempo 
pode ser observada com maior clareza em 
casos de danos cerebrais permanentes ao 
hipocampo, região cerebral importante 
para a memória, e ao lobo temporal próxi-
mo a ela, através da qual o hipocampo es-
tabelece uma comunicação bidirecional 
com o resto do córtex cerebral. Danos ao 
hipocampo impedem a criação de novas 
memórias. A capacidade de formar memó-
rias é indispensável à elaboração de um 

do conceito de casamento -, não está as-
sociado a uma data. O lobo temporal em 
torno do hipocampo é essencial para ge-
rar e recordar essas lembranças. 

Em pacientes que sofreram danos ao 
córtex do lobo temporal, anos, e até mes-
mo décadas, de lembranças autobiográfi-
cas podem ser irrevogavelmente expurga-
das. Encefalites virais, derrames cerebrais 
e o mal de Alzheimer estão entre os proble-
mas neurológicos causadores dos danos 
mais graves. 

Num desses pacientes, que eu e colegas 
estudamos há três decadas, a ausência de 
lembranças vai até praticamente quando era 
um bebê. Quando este homem tinha 46 anos 
de idade, sofreu danos no hipocampo e em 
partes do lobo temporal. Em consequência, 
ele sofre de amnésia anterógrada e retrógra-
da: não consegue formar novas memórias e 
nem recordar memórias antigas. O paciente 
está confinado a um presente permanente, e 
é incapaz de se lembrar do que aconteceu há 
um minuto ou há 20 anos. 

Ele não tem nenhuma noção de tempo. 
Não é capaz de nos dizer em que ano esta-
mos, e quando pedimos que dê um palpite, 
suas respostas são disparatadas, podendo 
responder 1942 ou 2013. Ele estima a pas-
sagem do tempo mais precisamente quan-
do tem acesso a uma janela e pode fazer um 
cálculo aproximado com base no contraste 
de luz e sombras. Mas para ele, sem um 
relógio ou uma janela, a manhã não é dife-
rente da tarde, e a noite não é diferente do 
dia; o relógio do tempo corporal não fun-
ciona. Esse paciente também não consegue 
dizer sua idade. Ele pode tentar, mas o pal-
pite costuma ser incorreto. 

Dois dos poucos dados específicos so-
bre os quais ele tem certeza são: já foi casa-
do e é pai de duas crianças. Mas quando se 
casou? Quando nasceram seus filhos? Não 
sabe dizer. Ele não consegue situar-se na 
cronologia de sua vida familiar. É verdade 
que o paciente foi casado, mas sua esposa 
se divorciou dele há mais de vinte anos. 
Seus filhos são casados há muito tempo e 
têm seus próprios filhos. 

Referência Cronológica 
A maneira como o cérebro associa um 
evento a um momento específico no tem-
po, e situa esse evento em uma sequência 
cronológica - ou, no caso de meu paciente, 



não o associa -, é um mistério. Sabemos 
apenas que essa função envolve tanto a 
lembrança dos fatos quanto a lembrança 
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dos relacionamentos espaciais e temporais 
entre esses fatos. A partir disso, eu e meus 
colegas Daniel Tranel e Robert Jones, da 
University of Iowa, decidimos estudar 
como uma linha do tempo autobiográfica 
é estabelecida. Observando pessoas com 
diferentes tipos de danos à memória, espe-
rávamos identificar a região, ou regiões, do 
cérebro, necessárias para situar as lem-
branças no período correto. 

Selecionamos quatro grupos de parti-
cipantes, num total de 20 pessoas. O pri-
meiro bloco era formado por pacientes 
com amnésia causada por danos ao lobo 
temporal. Pacientes com amnésia provoca-
da por danos ao cérebro anterior basal, 

área também relevante para a memória, 
formavam o segundo grupo. A terceira 
equipe era integrada por pacientes não am-
nésicos com danos em outras regiões, que 
não o lobo temporal ou o cérebro anterior 
basal. Por fim, escolhemos como grupo de 
controle um conjunto de pessoas sem 
doenças neurológicas, com memória 
normal, idade e nível de escolaridade equi-
valentes aos dos pacientes. 

Cada participante preencheu um ques-
tionário detalhado sobre eventos impor-
tantes de sua vida. Perguntamos a respeito 
de pais, irmãos e diversos parentes, esco-
las, amizades e atividades profissionais, e 
então verificamos as respostas consultan-



TALVEZA MELHOR maneira de nos darmos 
conta da elasticidade do tempo seja quando 
somos os espectadores de uma apresentação. 
A duração real da performance e sua duração 
mental são duas coisas diferentes. Para ilustrar 
os fatores que contribuem para essa experiência 
do tempo, não me ocorre um exemplo melhor do 
que o filme Rope (que foi exibido no Brasil como 
Festim diabólico), realizado por Alfred Hitchcock 
em 1948, e uma obra tecnicamente sui generis, 
por ter sido filmado em tomadas contínuas, ou 
seja, não editadas, de 10 minutos cada uma; 
nenhum outro filme foi inteiramente produzido 
usando essa técnica. 

Hitchcock inventou essa técnica por um 
motivo específico. Ele estava filmando uma 
história que tinha sido contada em uma peça que 
a apresentara sem descontinuidade no tempo. 
Mas Hitchcock estava limitado pela quantidade de 
filme que podia ser colocada dentro da câmera, 
quase o suficiente para 10 minutos de ação. 

Examinemos, agora, como o tempo real em 
Festim diabólico se desenrola em nossa mente. 
Em uma entrevista concedida a FrançoisTruffaut 
em 1966, Hitchcock diz que a história inicia às 
19:30 e termina às 21:15,105 minutos depois. 
Entretanto, o filme consiste em oito rolos de 10 
minutos cada: um total de 81 minutos, quando 
incluímos o tempo de exibição dos créditos no 
início e ao final. Para onde foram os 25 minutos 
de diferença? Será que vivenciamos o filme como 
sendo mais curto do que 105 minutos? De modo 
algum. O filme nunca parece mais curto do que 
deveria, e o espectador não tem a percepção 
de que alguma cena tenha sido apressada ou 
cortada. Ao contrário, para muitas pessoas, o filme 
parece mais longo do que seu tempo de projeção. 

Acredito que vários aspectos explicam essa 
alteração no tempo percebido. 

Em primeiro lugar, a maior parte da ação 
acontece na sala de estar de um apartamento 
de cobertura durante o verão, e a silhueta dos 

prédios de Nova York é visível através de uma 
janela panorâmica. No início do filme, a luz sugere 
um fim de tarde; ao final, já é noite. Em nossa 
experiência diária vemos o céu escurecer ao fim 
do dia, e isso nos faz sentir a representação em 
tempo real como demorada o suficiente para 
que a vivenciemos como se várias horas tivessem 
se passado até a chegada da noite, quando na 
verdade essas mudanças na luz são aceleradas 
artificialmente por Hitchcock. 

Da mesma maneira, a natureza e o contexto 
das ações representadas provocam outras 
percepções automáticas sobre o transcurso do 
tempo. Depois de um assassinato, que acontece 
no começo do primeiro rolo do filme, a história 
se concentra em um elegante jantar oferecido 
pelos dois assassinos, e do qual participam 
os parentes e amigos da vítima. O tempo real 
durante o qual o jantar é servido consome cerca 
de dois rolos. Mas os espectadores atribuem 
mais tempo a essa seqüência, porque nós 





do parentes e registros. Também analisa-
mos que eventos públicos importantes os 
participantes recordavam, como eleições, 
guerras e outros desastres, além de acon-
tecimentos culturais relevantes. Em se-
guida, fizemos com que cada participan-
te posicionasse um cartão personalizado 
correspondente a determinado evento 
pessoal ou público em uma linha do tem-
po cobrindo o século 20, ano a ano, e 
década a década. Para os participantes, 
era como se estivessem praticando o Jogo 
da Vida. Para os pesquisadores, a situa-
ção permitia medir a precisão de percep-
ção temporal. 

Previsivelmente, os pacientes com am-
nésia apresentaram resultados diferentes 
do grupo de controle. Os indivíduos nor-
mais foram relativamente precisos quanto 
à cronologia dos eventos: sua média de 

erros foi 1,9 ano. Os pacientes com amné-
sia cometeram muito mais erros, princi-
palmente aqueles com danos ao cérebro 
anterior basal. Embora lembrassem os 
eventos com clareza, erravam em sua cro-
nologia, em média, por 5,2 anos. Mas re-
velaram uma capacidade de recordar 
eventos superior à dos pacientes com da-
nos ao lobo temporal, que, no entanto, 
foram mais precisos em relação a quando 
os fatos ocorreram. 

Os resultados sugerem que a lembran-
ça de eventos e seu posicionamento crono-
lógico são processos que podem ser sepa-
rados. E mais intrigante: o resultado indi-
cou que o cérebro anterior basal pode ser 
crucia! para ajudar a formar o contexto 
que nos permite situar as lembranças na 
época correta. Isso é coerente com a obser-
vação clínica de pacientes com danos ao 

Há um lapso 
entre o início dos 
eventos neurais 
que produzem 
uma percepção 
consciente e o 
momento em que 
sentimos suas 
conseqüências 

cérebro anterior basal. Ao contrário dos 
pacientes com danos ao lobo temporal, es-
ses pacientes registram, efetivamente, no-
vos fatos. Mas, com freqüência, eles se re-
cordam dos fatos que acabam de registrar, 
porém em ordem incorreta, reconstruindo 
seqüências de eventos construindo uma 
narrativa fictícia que pode mudar de uma 
ocasião para outra. 

Consciência Retardada 
A maioria de nós não enfrenta grandes la-
cunas de memória ou confusões cronológi-
cas," como muitos de meus pacientes. Mes-
mo assim, compartilhamos um estranho 
atraso no tempo mental, um fenômeno tra-
zido à luz pela primeira vez na década de 
60 pelo neurofisiologista Benjamin Libet, 
da University of California em Berkeley. 
Em um experimento, Libet documentou a 
existência de um lapso de tempo entre o 
momento em que um indivíduo decidia 
mover seu dedo e o momento em que suas 
ondas cerebrais indicavam que o dedo es-
tava prestes a se mover. A atividade cere-
bral ocorreu um terço de segundo antes de 
a pessoa ter decidido mover seu dedo. Em 
outro experimento, Libet testou se um es-
tímulo aplicado diretamente ao cérebro 
causava alguma sensação em alguns dos 
seus pacientes cirúrgicos, que se encontra-
vam despertos, assim como a maioria dos 
pacientes nesse tipo de operação. Ele des-
cobriu que uma leve carga elétrica aplicada 
ao córtex produzia um formigamento na 
mão do paciente - apenas meio segundo 
após a aplicação do estímulo. 



Embora a interpretação desses experi-
mentos, e de outros no campo do estudo 
da consciência, esteja emaranhada em 
controvérsias, um fato geral surgiu do tra-
balho de Libet. É evidente que há um lap-
so entre o início dos eventos neurais que 
produzem a percepção consciente e o mo-
mento em que sentimos de fato as conse-
quências desses eventos. 

À primeira vista, essa descoberta pode 
ser surpreendente. Mas as causas desse 
atraso são relativamente óbvias. E preciso 
algum tempo para que as alterações físicas, 
que constituem um evento, se façam sentir 
no corpo e modifiquem os detectores sen-
soriais de um órgão como a retina. Leva 
algum tempo para que as modificações ele-
troquímicas resultantes sejam transmitidas 
como sinais ao sistema nervoso central. Da 
mesma forma, leva algum tempo para ge-
rar um padrão neural nos mapas sensoriais 
do cérebro. E por último, é preciso tempo 
para relacionar o mapa neural do evento, 
e a imagem mental dele resultante, ao 
mapa neural e à imagem do eu - isto é, a 
noção de quem somos -, a etapa derradei-
ra e crucial, sem o que o evento não se tor-
nará consciente. 

Estamos descrevendo nada mais que 
meros milissegundos, mas mesmo assim há 
uma defasagem. Essa situação é tão estra-
nha que o leitor pode muito bem se per-
guntar por que não temos consciência des-
se atraso. Uma explicação atraente seria a 
seguinte: uma vez que possuímos cérebros 
semelhantes, que funcionam de modo se-
melhante, para todos nós, inevitavelmente, 
os eventos demoram a chegar à nossa cons-
ciência, e ninguém percebe isso. Mas é pos-
sível que outras razões sejam válidas. O 
cérebro pode criar suas próprias conexões 
ao processamento central de eventos, de tal 
forma que é capaz, em nível microtempo-
ral, de "antedatar" alguns eventos 
modo que processos atrasados possam 
aparentar menor atraso, e para que proces-
sos caracterizados por diferentes atrasos 
possam aparentar atrasos similares. 

Essa possibilidade, contemplada por Li-
bet, pode explicar por que conservamos a 
ilusão da continuidade do tempo e do espa-
ço quando nossos olhos se movem brusca-
mente de um alvo para outro. Não notamos 
o embaçamento que ocorre durante o mo-
vimento do olho, nem o tempo necessário 

PARA CONHECER MAIS para mover o foco do olhar de um lugar 
para outro. Patrick Haggard, da University 
College London, e John C. Rothwell, do 
Institute of Cognitive Neuroscience, em 
Londres, sugerem que o cérebro antecipa a 
percepção do alvo em até 120 milissegun-
dos, dando assim, a todos nós, a percepção 
de uma visão sem saltos de continuidade. 

A capacidade do cérebro de editar nos-
sas experiências visuais, e de nos passar 
uma sensação de volição após a ação dos 
neurônios, é sinal de sua extraordinária 
sensibilidade ao tempo. Embora nossa 
compreensão do tempo mental seja incom-
pleta, ela está crescendo. Estou confiante, 
que, em breve, compreenderemos mais so-
bre por que sentimos a passagem do tempo 
com tantas variações e sobre como o cére-
bro marca o seu tempo. 
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