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resumo 
 

 

Este trabalho é uma análise crítica de um conjunto de estudos dedicados a 
investigar a existência de memória episódica — ou do tipo episódico — em 
animais não humanos. Os estudos foram selecionados conforme sua 
importância histórica, grau de contribuição para o avanço das pesquisas nessa 
área e elementos que oferecem para a discussão que se pretende fazer aqui. 
Eles foram divididos nas seguintes categorias: aves, ratos e primatas. O 
objetivo deste trabalho foi compreender em que medida os experimentos já 
realizados foram capazes de levar à construção de modelos sólidos para uma 
memória do tipo episódica em animais não humanos. Para explorar esse 
problema, foram abordados aspectos metodológicos de cada estudo, as 
principais diferenças entre eles e outras questões interessantes suscitadas em 
cada caso. A despeito das limitações existentes para comprovar a existência 
de memória episódica em animais não humanos, a evidência existente aponta 
para uma memória do tipo episódica em diversas espécies. Estes modelos 
animais podem levar a uma expansão da nossa compreensão sobre o 
comportamento animal e, além disso, podem permitir avanços no 
entendimento da memória episódica em humanos, com possíveis efeitos 
práticos no desenvolvimento de tratamentos nessa área. 
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abstract 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

This work is a critical analysis of a set of studies dedicated to investigating the 
existence of episodic memory — or episodic-like memory— in non-human 
animals. The studies were selected according to their historical importance, 
degree of contribution to the advancement of research in this area, and 
elements they offer for the discussion that is intended to be carried out here. 
They were divided into the following categories: birds, rats, and primates. Our 
main goal was to understand the extent to which the experiments carried out 
led to solid models of episodic memory in non-human animals. To explore this 
problem, we addressed methodological aspects of each study, the main 
differences between them, and other interesting questions raised by each. 
Despite the existing limitations to proving the existence of episodic memory in 
non-human animals, the available evidence points to an episodic-like memory 
in several species. These existing animal models expand our understanding of 
animal behavior and, in addition, may lead to advances in our knowledge of 
human episodic memory, with possible implications in the development of 
clinical treatments. 
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1. Introdução 

O objetivo deste trabalho é empreender uma análise crítica de estudos 

desenvolvidos com o intuito de investigar se animais não humanos têm memória episódica. 

Desse modo, busca-se compreender os principais avanços obtidos nessa área de estudos e 

de que forma eles podem corroborar ou negar essa hipótese. Ao mesmo tempo, são 

avaliados os métodos aplicados pelos pesquisadores para testar essa possibilidade, entre 

outros aspectos pertinentes a uma análise crítica sobre o tema. 

O desenvolvimento do conceito de memória episódica foi um marco importante nos 

estudos de psicologia e neurociências. O termo tem origem na obra de Endel Tulving, que 

publicou diversos trabalhos sobre o tema a partir dos anos 1970. Desde a primeira 

diferenciação entre memória episódica e memória semântica, feita por Tulving em 1972, 

muitos estudiosos têm pesquisado sobre diferentes aspectos desse tipo específico de 

memória. 

O próprio Tulving avançou em suas pesquisas nas décadas seguintes. Um exemplo 

importante é o livro Elements of Episodic Memory, de 1983, até hoje uma das principais 

referências sobre o tema. Outro exemplo é o artigo Episodic Memory: From Mind to Brain, 

de 2002, no qual Tulving faz uma revisão do conceito de memória episódica e avalia os 

desenvolvimentos desse campo de estudo. Nesse artigo, ele também aborda alguns tópicos 

específicos da área — em particular, a base neurobiológica da memória episódica. 

Como ponto de partida do presente estudo, é importante relembrarmos a definição 

de memória episódica. De forma resumida, ela pode ser entendida como a capacidade 

humana de relembrar eventos passados (Tulving, 2002), de modo a reviver no presente, em 

uma situação diferente e, talvez, de uma forma diferente, certos acontecimentos, com a 

consciência de que essa experiência se refere a um evento que ocorreu em outro tempo e 

em outro lugar (Tulving, 1983). 

A memória episódica é descrita, frequentemente, como uma forma de viajar no 

tempo mentalmente — ou seja, de forma figurativa. O que caracterizaria a memória 

episódica, portanto, é a capacidade de restabelecer mentalmente o contexto ou as 

circunstâncias dos eventos e revivê-los ou reproduzi-los como se estivéssemos em meio a 

eles novamente (Radvansky, 2017). 
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A memória episódica é definida, muitas vezes, em oposição à memória semântica. 

Enquanto a memória episódica pressupõe lembranças pessoais, sensoriais, localizadas no 

tempo e no espaço, a memória semântica pode ser descrita como o registro de diferentes 

formas de conhecimento (fatos, conceitos, habilidades) sobre o mundo. Quando um 

indivíduo relembra a vez em que foi mordido por um cão, temos um exemplo de memória 

episódica. Já a nossa capacidade de reconhecer diferentes seres vivos como cães derivaria 

de nossa memória semântica. Afinal, adquirimos essa habilidade após acumularmos uma 

série de informações ao longo do tempo. 

Em seu livro de 1983, Tulving afirma que comparações semelhantes, entre 

categorias que se aproximam da memória episódica e semântica, são feitas desde 

Aristóteles, pelo menos, e tiveram contribuições de filósofos como Bergson e Russell. 

Tulving também empreendeu um grande esforço nesse sentido em Elements of… ao listar 

uma série de diferenças — e algumas semelhanças — entre essas categorias. No entanto, a 

sua teoria de que memória episódica e semântica representam dois sistemas separados foi 

em grande medida superada ao longo do tempo, uma vez que pesquisas de diversos autores 

— incluindo ele próprio — apontaram para a existência de uma relação entre os dois tipos 

de memória (Tulving, 2002). 

Entre as teorias citadas por Tulving (2002), está a que afirma que a memória 

episódica poderia ser uma evolução da memória semântica. O autor refere que, caso tenha 

ocorrido uma evolução dessa forma, o resultado seria como um “adereço” para a espécie 

humana. Afinal, os outros animais, teoricamente, não têm essa capacidade nem precisam 

dela para sobreviver. 

     Os animais não humanos são capazes de se reproduzir, são conscientes do 

mundo em que vivem e contam com a sua memória e aprendizado para adquirir as 

habilidades necessárias para sobreviver assim como nós humanos (Weiskrantz 1985). No 

entanto, segundo Tulving (2002) não teriam a capacidade de realizar uma viagem mental e 

retornar ao passado através dessas lembranças. Em outras palavras, o senso de tempo 

subjetivo, que permite ao ser humano fazer essa viagem ao tempo, não seria uma 

necessidade biológica. Esse "adereço" faz parte da evolução da espécie humana, que o 

utiliza para viajar no tempo, mas terá evoluído por outros motivos (Tulving, 2002). 

O senso de tempo subjetivo é uma das três propriedades identificadas por Tulving 

na memória episódica. As outras são a sua conexão ao self — ou seja, a vinculação da 
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memória a um ser que se reconheça enquanto entidade independente do mundo — e a 

consciência autonoética (descrita como viagem ao tempo) — que permite ao indivíduo 

recordar e refletir sobre o conteúdo dessa memória. 

A consciência autonoética é justamente o que articula a relação entre a memória e o 

sujeito. Ela é a capacidade que o ser humano tem de reconhecer a si mesmo como sujeito 

no tempo. Ao ter consciência das experiências individuais e reconhecê-las como história 

pessoal, por meio de representações mentais de si, o sujeito torna-se capaz de  distinguir 

em que tempo ocorreram o passado, o presente e o futuro (Pause el al., 2013; Tulving, 

2001). 

Desse modo, temos a experiência de recordar eventos passados sem confundi-los 

com o momento atual ou com um sonho. Afinal, sabemos diferenciar quando esses eventos 

ocorreram. Essas e demais atividades mentais são conscientes e se apresentam de forma 

clara, diferente e reconhecível. Para se lembrar de tais eventos, é necessário ter consciência 

autonoética. Sem ela não há viagem mental no tempo. Para que tal viagem ocorra, é 

preciso que o sujeito seja capaz de reconhecer a si mesmo e que ele tenha consciência 

daquilo que o cerca. Devido a essas condições, Tulving (2002) indicou que somente o ser 

humano conseguiria realizar essa viagem temporal mental.  

Uma outra forma de pensar em memórias episódicas é que elas geralmente devem 

indicar o “quem”, “o quê”, “quando”, “onde”, “por quê” e “como” de uma experiência. 

Assim, tem-se um modelo mental do evento, que também inclui alguns detalhes 

perceptuais ou experienciais no mesmo nível de representação (Radvansky, 2017). 

Por outras palavras, a memória episódica permite ter consciência de eventos acerca 

do “quê" e “quando”, o que viabiliza que experiências sejam armazenadas 

temporariamente. Da mesma forma, registra "onde"  esses eventos ocorreram (relações 

espaço-temporais). O “quem”, “por quê” e “como” indicam a capacidade que o ser humano 

tem de ver a si próprio como sujeito no tempo e pensar sobre os eventos passados. 

Independentemente dos debates que ainda existem em relação à sua definição e 

diferenças em relação a outros tipos de memória, o conceito de memória episódica veio 

para ficar e é um instrumento importante para diversos estudos no campo da psicologia e 

das neurociências. Muitos desses estudos dizem respeito, justamente, à existência de 

memória episódica nos animais não humanos, que é o problema central deste trabalho. 
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Tulving marca uma diferença entre a memória episódica dos seres humanos e uma 

eventual memória de tipo episódico verificada nos animais. Segundo ele, mesmo antes de a 

memória episódica surgir na evolução humana, os humanos eram capazes de adquirir e 

fazer uso do conhecimento sobre suas experiências pessoais. Isso ocorria na ausência de 

autonoese e possivelmente sem marcas temporais precisas. O mesmo pode ser observado 

nos animais não humanos. Eles seriam capazes de aprender sobre e a partir de experiências 

do passado, mas sem ter a consciência autonoética de que estão fazendo isso (Tulving, 

2002). 

Por meio de critérios comportamentais e fenomenológicos, pode-se acessar a 

memória episódica. Os critérios comportamentais aparecem através do conteúdo, da 

flexibilidade e da estrutura, características da memória episódica encontradas em todos os 

animais. Porém, os critérios fenomenológicos não podem ser avaliados nos animais não 

humanos, pois dependem de formas verbais de comunicação (Clayton et al., 2003; Tulving, 

2001, 2002). 

Ao falarmos em critérios fenomenológicos, estamos a nos referir justamente aos 

aspectos subjetivos da experiência de lembrar. Conforme a formulação de Tulving, a 

recordação episódica caracteriza-se por um conjunto de elementos fenomenais: sensação 

de “viagem no tempo”, crença de que um determinado evento ocorreu, e a lembrança de 

um evento enquanto experiência pessoal, o que a definiria como um estado de consciência 

autonoética (Gauer, 2005). Pela base fenomenológica de sua conceitualização, a memória 

episódica pode ser entendida como uma experiência mental. No entanto, ela não se define 

pelo conteúdo dessa experiência, mas sim pela maneira como esse conteúdo é 

experienciado. Essa subjetividade temporal provocada pela consciência autonoética 

provoca no sujeito uma relação fenomenológica com o próprio passado que não se observa 

em outras formas de memória (Klein, 2016). 

As tarefas de memória episódica em humanos envolvem tarefas de reconhecimento, 

evocação livre ou com a ajuda de vários tipos de materiais, incluindo palavras, imagens e 

faces, entre outras. Em geral, os métodos aplicados baseiam-se na capacidade humana de 

relatar verbalmente suas experiências pessoais, o que contempla o critério fenomenológico. 

Além disso, o homem está apto a realizar provas que permitam o acesso ao conteúdo, 

estrutura e flexibilidade (Silva, 2016). 
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Portanto, não seria possível recorrer aos mesmos critérios em experimentos 

voltados a  investigar a existência de memória episódica em animais não humanos. No 

entanto, com base em critérios comportamentais, surgiram novas formas de avaliar a 

memória episódica nesses casos (Clayton & Dickinson, 1998). 

A definição desses critérios é importante para que se avalie um evento como 

memória episódica. Clayton e Dickinson (1998), por exemplo, usaram os tipos episódicos 

“what” (o quê), “where” (onde) e “when” (quando) para desenvolver um método e aplicar 

um teste em animais da espécie Aphelocoma coerulescens, o gaio da Flórida. Nesse caso, o 

objetivo foi avaliar se as aves eram capazes de registrar informações referentes a quais 

tipos de comida foram armazenados (o quê), o local onde cada tipo de comida foi 

armazenado (onde) e em que momento cada tipo de comida foi armazenado (quando). 

Todas as informações tinham de estar relacionadas entre si na memória das aves para que o 

teste funcionasse. A recuperação de qualquer um dos componentes de uma memória 

episódica deve ser capaz de evocar os demais. 

Desse modo, ficaria demonstrado que as aves têm uma (forma de) memória 

semelhante à episódica. Os resultados, bem como uma breve discussão a respeito, podem 

ser observados no próximo capítulo deste trabalho. 

2. Estudos sobre memória episódica em animais 

Diversos experimentos sobre a memória de primatas não humanos e de aves 

apontam indícios de que eles são aptos a realizar planos futuros, assim como a recordar o 

passado (Clayton, Bussey et al., 2003; Crystal, 2009). 

Os estudos sobre a memória animal antecedem as pesquisas de Tulving e de outros 

autores em relação à memória episódica. Psicólogos no âmbito da psicologia comparada 

começaram a desenvolver modelos de aprendizado e de memória de animais inspirados em 

Darwin, que afirmou que as características mentais estão sujeitas à seleção natural da 

mesma maneira que os aspectos morfológicos, e que capacidades mentais humanas 

possuem muito em comum com aquelas de outros animais (Clayton et al., 2001). 

A formulação do conceito de memória episódica por Tulving deu margem à 

realização de diversos estudos dedicados a investigar se esse tipo específico de memória, 

ou algo parecido, também estaria presente em animais. O que os investigadores discutem é, 

em última análise, a possível capacidade de animais não humanos realizarem uma viagem 
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mental no tempo, com o que essa deixaria de ser considerada uma tarefa cognitiva 

exclusiva dos seres humanos (Crystal, 2009). 

Nesse sentido, os resultados obtidos poderiam vir a reforçar ou a contrariar a visão 

original de Tulving, que inicialmente considerou a memória episódica um elemento 

reservado à espécie humana. A seguir, analisamos alguns dos principais estudos que se 

dedicaram a essa questão. 

2.1. Memória episódica em aves 

As aves que armazenam alimentos colocam em questionamento a suposição de que 

apenas os seres humanos têm memória episódica. Por meio de diversos experimentos, foi 

possível verificar que elas conseguem recordar quando, onde e como estocam sua comida, 

além do tipo de comida estocada. As aves formam memórias integradas e flexíveis. Dessa 

forma, conseguem antecipar e planejar o futuro. Os resultados obtidos em estudos com 

aves são uma forte evidência de que animais possuem elementos de memória episódica 

(Clayton, Bussey et al., 2003). 

Um estudo baseado em testes com gaios da Flórida é considerado ainda hoje um 

clássico nesse campo de pesquisa. Em uma série de experimentos, os gaios foram treinados 

para armazenar amendoins e larvas de traça-da-cera (Galleria mellonella) para consumo 

posterior. Então, eles deveriam buscar os alimentos depois de um período curto (4h) ou 

longo (124h) de tempo, conforme a versão do teste. Na versão do teste em que os pássaros 

voltaram após um período curto, as larvas foram encontradas sempre frescas. Com o 

intervalo mais longo, as larvas eram encontradas decompostas quando os pássaros 

voltavam. Enquanto isso, os amendoins permaneciam frescos em ambas as versões. Com 

isso, os pássaros aprenderam a recuperar os vermes quando voltavam ao local de 

armazenamento após 4h. No entanto, passaram a recuperar os amendoins quando voltavam 

após 124h (Clayton & Dickinson, 1998). Com base no resultado do experimento, concluiu-

se que os gaios da Flórida são sensíveis ao “quê”/“what” (tipo de alimento), 

“onde”/“where” (localização de cada alimento) e “quando”/“when” (tempo decorrido entre 

o armazenamento e a recuperação do alimento). Essa foi uma das primeiras evidências 

significativas de que animais podem ter memória do tipo what-where-when (quê-onde-

quando) (Crystal, 2018). Estes resultados são considerados uma evidência interessante de 

como funciona um tipo específico de memória episódica nos gaios da Flórida. Nesse 

sentido, serviriam para preencher uma lacuna evolucionária entre os seres humanos, 
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possuidores de um sistema sofisticado de memória episódica, e diversos outros animais, 

capazes de aprender fatos impessoais e atemporais sobre seus respectivos universos 

(Tulving, 2002). 

Afinal, o resultado teria tornado evidente a capacidade desses pássaros para formar 

memórias integradas sobre o local, conteúdo e momento do armazenamento. Essa 

competência da memória cumpre certos requisitos de comportamento sugeridos por 

Tulving no que concerne à memória episódica e é, portanto, denominada "do tipo 

episódica". Sugere-se, assim, que pelo menos algumas características referentes à memória 

episódica não são unicamente humanas (Cohn-Sheehy & Ranganath, 2017; Clayton et al., 

2001). 

Por fim, outra das contribuições do estudo com os gaios da Flórida foi o 

desenvolvimento de um método para observar evidências de memória episódica no 

comportamento dos pássaros sem depender da linguagem. O método aplicado no estudo de 

Clayton e Dickinson (1998) permitiu que, apenas pela observação dos pássaros, fosse 

averiguada a sua memória em relação aos elementos “o quê”, “onde” e “quando" 

associados ao armazenamento (Clayton et al, 2001). Assim, estes elementos de memória 

episódica podem ser aferidos nos animais através de diversos comportamentos, sem a 

necessidade de linguagem. O mérito da abordagem baseada nos elementos “o quê”, “onde” 

e “quando” estaria na possibilidade de avaliar a recuperação, pelos animais, de 

experiências marcadas no tempo e no espaço. Com isso, torna-se possível avaliar apenas 

pelo comportamento (sem a linguagem) a forma como os animais integram esses três tipos 

de informação (o quê, onde e quando) em uma experiência única. Como esse método não 

afere o critério de consciência autonoética de Tulving, a definição para a habilidade 

observada nos animais é de “memória do tipo episódica”, e não “memória episódica”. 

Antes do experimento de Clayton e Dickinson (1998), outros trabalhos importantes 

haviam sido desenvolvidos com o objetivo de avaliar a forma como a memória funciona 

em diferentes espécies de aves.  

Bennett (1993) desenvolveu um experimento em que também analisou o 

comportamento de aves ao estocar comida. Nesse caso, foi estudada outra espécie de gaio: 

o gaio-comum (Garrulus glandarius). O objetivo foi entender de que maneira essa espécie 

usa a memória espacial para armazenar alimentos e recuperá-los posteriormente graças a 

pontos de referência próximos ao local. Bennett treinou quatro gaios-comuns para 
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encontrar comida enterrada com base em 12 pontos de referência. Durante o teste, a matriz 

foi girada algumas vezes. Em outros momentos, alguns dos pontos foram removidos da 

matriz. Com essas alterações no cenário, Bennett procurou perceber como os gaios-comuns 

memorizam os pontos de referência e se há outros elementos que eles usam para encontrar 

os locais de armazenagem. 

O estudo de Bennett permitiu que se chegasse a algumas conclusões importantes 

sobre o sistema de memorização de estoques de alimentos pelos gaios-comuns. Eles não 

usam o olfato nem pontos de referência mais próximos ao solo para encontrar o alimento 

estocado. Eles memorizam, principalmente, os pontos de referência mais elevados e 

próximos ao local de armazenagem da comida. Isso poderia ser explicado por os pontos 

mais elevados estarem menos sujeitos a possíveis alterações no cenário — por exemplo, 

pela ocorrência de neve, queda de folhas ou cobertura por vegetação intermediária 

(Bennett, 1993). 

Os pássaros que armazenam comida têm sido há muito tempo uma fonte poderosa 

de estudos sobre a memória em animais. O experimento de Bennett reforçou a percepção 

de que corvídeos e outros pássaros que costumam estocar comida têm excelente memória 

visual e baseiam-se nela para recuperar os alimentos armazenados — conforme critérios 

específicos aferidos ao longo do estudo. De fato, essa habilidade já havia sido relacionada, 

anteriormente, com um desenvolvimento superior do hipocampo nos pássaros que 

armazenam alimentos. Em um estudo específico com 52 indivíduos de 35 espécies ou 

subespécies de pássaros, por exemplo, a região do hipocampo mostrou-se 

significativamente maior, em relação ao tamanho do cérebro e do corpo, nas espécies que 

armazenam comida — quando comparadas a espécies que não contam com esse recurso. 

Ou seja, o hipocampo mais desenvolvido nas espécies de pássaros que armazenam comida 

seria uma especialização relacionada a um tipo de memória especial (Krebs et al., 1989). 

O teste de Bennett não foi desenvolvido com o intuito de investigar a existência de 

memória do tipo episódica em gaios-comuns. Afinal, não foram adicionadas nesse 

experimento variáveis que pudessem testar em conjunto as variáveis “o quê”, “quando” e 

“onde”. Ou, em outras palavras, não foram testadas variáveis diferentes para o tipo de 

comida armazenada, para o instante em que cada tipo de comida foi armazenada ou para a 

ordem em que esses armazenamentos ocorreram. No entanto, ao explorar a sofisticação da 
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memória espacial nessa espécie de gaio, reforçou a tese de que esses animais não se 

orientam pelo olfato para encontrar comida estocada anteriormente. 

Outros estudos, nos anos 1980 e 1990, seguiram caminhos parecidos — sem 

necessariamente testar a hipótese de memória do tipo episódico, mas trazendo novos 

elementos que acabaram por reforçar a “candidatura” de pássaros que armazenam 

alimentos à categoria de animais que podem contar com essa capacidade. Exemplo disso é 

um estudo de Shettleworth & Krebs (1986), segundo o qual os pássaros com essa 

habilidade não costumam retornar aos mesmos locais quando o alimento já foi recuperado. 

Foi possível testar a memória do tipo episódico em gaios da Flórida porque essa 

espécie costuma estocar não apenas alimentos não-perecíveis, mas também alimentos 

perecíveis. Ou seja, além de já ter sido observada, em estudos anteriores, uma memória 

especializada, do tipo espaço-temporal, em animais desta família, havia com os gaios da 

Flórida a possibilidade de testar variáveis em relação ao tipo de alimento (o quê) e ao 

tempo decorrido desde o seu armazenamento (quando). Isso ocorre graças ao fato de um 

dos tipos de comida (os vermes) que fazem parte da sua dieta estragar — e, portanto, ser 

rejeitado — em um tempo relativamente curto (Clayton et al., 2001). 

Apesar do destaque que os pássaros que armazenam comida têm enquanto foco de 

estudos relacionados à memória do tipo episódico em animais não-humanos, há outras aves 

que, pelos seus hábitos e habilidades, podem proporcionar experimentos nesse sentido. 

Além disso, como veremos a seguir, animais de outras classes também podem ser bons 

candidatos para investigações relativas à memória episódica. 

2.2.  Memória episódica em ratos 

Como ocorre nos estudos com pássaros, também existe uma barreira considerada, 

por muitos, intransponível nos experimentos relacionados à possibilidade de uma memória 

do tipo episódico em ratos. Sem a linguagem, falta um entendimento comum sobre 

possíveis marcas no comportamento desses animais que expressem uma experiência 

consciente de “viagem mental no tempo”. E esse, como vimos, é um dos elementos que 

definem a memória episódica segundo Tulving (Griffiths et al., 1999). 

No entanto, como ocorre em estudos com outros animais, também nos 

experimentos com ratos persiste a visão de muitos estudiosos segundo a qual é possível 

fazer inferências sobre processos que não podem ser estudados diretamente, desde que eles 

sejam vinculados a comportamentos observáveis que possam ser avaliados de forma 
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objetiva. Essa é a premissa defendida por Zentall (2006), para quem a ocorrência de um 

processo cognitivo pode ser sugerida, de forma implícita, em casos nos quais um 

determinado comportamento não poderia ser previsto de outra forma. Essa abordagem 

pode ser reforçada em estudos nos quais diversos testes forneçam evidências convergentes 

em relação à hipótese investigada, tornando-a mais crível. Nessa empreitada, ainda 

segundo Zentall (2006), é importante deixar em aberto a possibilidade de que haja 

explicações mais simples para determinados comportamentos — e desenhar os 

experimentos de modo que eles sejam capazes de marcar as distinções necessárias. 

Nesse sentido, diferentes hipóteses cognitivas permitem estudos mais ou menos 

diretos, em relação à forma como os experimentos para testá-las podem ser construídos. 

Exemplos disso são os estudos com pássaros já citados: o experimento de Bennett (1993) 

permite uma observação mais simples, em relação ao objeto do estudo (a memória espacial 

dos gaios-comuns), do que aquele conduzido por Clayton e Dickinson (1998) para aferir a 

memória do tipo episódico nos gaios da Flórida, já que prescinde da dimensão temporal. 

Da mesma forma, quando queremos avaliar um processo cognitivo específico em 

diferentes animais, temos que levar em conta as diferenças biológicas e de comportamento 

entre eles. Isso explica por que não existe uma forma única de avaliar a existência de 

memória do tipo episódico em animais (o tema deste artigo), mas sim diferentes modelos 

desenvolvidos caso a caso, que podem ser adaptados conforme uma hipótese específica de 

familiaridade (Crystal, 2018). 

A abordagem do experimento com os gaios da Flórida (Clayton & Dickinson, 

1998), por exemplo, foi adaptada mais de uma vez para testes com ratos. Exemplos disso 

são o trabalho de Babb e Crystal (2005), cujo modelo foi replicado por Naqshbandi et al. 

(2007), e um estudo posterior realizado por Zhou e Crystal (2009). Essa sequência de 

artigos, todos eles voltados à descrição e análise de experimentos para testar a hipótese de 

memória do tipo episódico em ratos, demonstra o quanto os modelos usados nesse tipo de 

estudo estão sujeitos a um processo contínuo de revisão e adaptação. 

Em Babb e Crystal (2005), foram novamente testadas as variáveis “o quê”, 

“quando” e “onde” — desta vez, em ratos. Durante o experimento, foi observado o 

comportamento de cinco indivíduos em um labirinto com oito braços. Durante o 

treinamento, os pesquisadores aplicaram um sabor distinto de chocolate na comida 

encontrada no fim de um desses caminhos, ao mesmo tempo em que disponibilizaram 
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comida normal em outros três caminhos — enquanto quatro caminhos permaneceram 

fechados. De notar que o chocolate é um alimento altamente preferido por ratos. Então, 

fizeram com que os ratos visitassem cada um desses caminhos e comessem à vontade. Em 

um segundo momento, no qual todos os caminhos permaneceram abertos e os ratos tinham 

liberdade para decidir sobre a melhor opção, foram testados dois cenários distintos. Em um 

deles, apenas os caminhos que estavam fechados anteriormente passaram a ter comida 

disponível para os ratos, e não houve reposição do chocolate. No outro cenário, além de 

disponibilizarem comida nos caminhos que não haviam sido abastecidos na anterior, os 

pesquisadores fizeram o reabastecimento do chocolate no local já conhecido. Cada um 

desses dois cenários foi testado com um intervalo de tempo diferente em relação à primeira 

fase. O cenário em que não houve reabastecimento do chocolate foi testado 30 minutos 

após a primeira visita dos ratos, enquanto o cenário com reabastecimento do chocolate foi 

testado 6 horas depois da fase inicial. Isso foi feito repetidamente — 17 vezes com 

intervalo curto e 19 vezes com intervalo longo para cada rato. 

Após esse treinamento, portanto, os pesquisadores esperavam obter um indício de 

memória do tipo episódico em ratos. Isso ocorreria se os animais retornassem mais vezes 

ao caminho associado ao chocolate quando o tempo decorrido após a primeira visita fosse 

maior. Afinal, isso demonstraria que eles são capazes de associar o tempo decorrido à 

disponibilidade ou não de chocolate em um caminho específico — entre as oito opções 

possíveis (Crystal, 2018). 

Os resultados confirmaram a hipótese inicial dos pesquisadores. Após o intervalo 

mais longo, os ratos fizeram mais visitas ao local em que já haviam encontrado chocolate, 

em comparação com o comportamento observado após o intervalo mais curto. A proporção 

de visitas ao caminho do chocolate foi de 0,54, no primeiro caso, e de 0,25, no segundo 

caso. Essa diferença indicaria, portanto, que os ratos tem uma memória do tipo episódico, 

ao serem capazes de associar o que (o chocolate que eles comeram), onde (o local em que 

eles encontraram o chocolate) e quando (o tempo decorrido desde o momento em que eles 

comeram o chocolate nesse local). Associar a reposição ou não do chocolate a diferentes 

intervalos de tempo entre uma visita e outra fez com que os ratos não pudessem se basear 

apenas na memória do tipo semântica ou espacial para cumprir a tarefa com sucesso. 

 No entanto, como é normal em testes de memória episódica em animais, foi 

necessário realizar mais de uma variação do experimento, de modo a descartar outras 
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explicações para os resultados encontrados. Os pesquisadores fizeram uma segunda rodada 

de testes em que aplicaram nos ratos um tratamento de aversão ao sabor à base de cloreto 

de lítio (LiCl) após os animais terem comido o chocolate pela primeira vez. Como 

resultado, após receberem o tratamento, os ratos voltaram menos vezes ao caminho onde 

estava o chocolate. O tratamento com cloreto de lítio foi usado como forma de descartar 

(ou não) uma possível explicação alternativa para a diferença na taxa de revisitas dos ratos 

ao local onde estava o chocolate: a de que o comportamento dos ratos poderia ser 

condicionado por uma familiaridade maior com o chocolate (após um período curto) ou 

menor (após um período longo). No entanto, como os ratos revisitaram menos o caminho 

do chocolate depois de um intervalo longo, após terem passado pelo tratamento com 

cloreto de lítio, essa hipótese foi desconsiderada. Afinal, esses animais não poderiam ter 

reduzido a taxa de revisitas ao local do chocolate com base em uma familiaridade que 

deixara de existir após a aplicação de LiCl (Babb & Crystal, 2005). 

A versão alternativa do teste com aplicação de LiCl nos ratos não fechou totalmente 

as portas para contestações em relação à força do método usado por Babb e Crystal (2005) 

e às conclusões que se poderia, efetivamente, tirar desse experimento. Um dos aspectos 

colocados em questão foi até que ponto esse estudo comprovaria que os ratos são capazes 

de “viajar no tempo”, no sentido de lembrarem de “quando” algo ocorreu. Afinal, o 

controle do tempo seria possível por meio de acumuladores, do ritmo circadiano, do seu 

próprio comportamento ou do decaimento de um traço de memória (Roberts et al., 2008). 

Em outras palavras, Roberts et al. (2008) viram no experimento conduzido por 

Babb e Crystal (2005) indícios de que o comportamento dos ratos poderia ser explicado 

por julgamentos baseados em uma familiaridade relativa. E a principal hipótese para que 

isso ocorresse seria justamente a de que esses animais podem lembrar do tempo decorrido 

com base no decaimento dos traços de memória. Como a ocorrência de um evento dá 

origem a um traço de memória que decai em função do tempo, a força desse traço é 

diferente após períodos mais curtos ou longos. Com isso, os animais teriam “passado” em 

testes de memória baseados nos elementos que-onde-quando sem a lembrança de um 

episódio específico, mas somente pela capacidade de identificar quando esse traço de 

memória estava em um nível típico de decaimento (Crystal, 2018). 

Para descartar essa hipótese, Zhou e Crystal (2009) realizaram um novo 

experimento com adaptações ao método adotado originalmente por Babb e Crystal (2005). 
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O objetivo, portanto, foi descartar a influência da familiaridade sobre os resultados dos 

testes por meio da equalização (e consequente eliminação) do fator de familiaridade em 

diferentes condições do experimento. Para tal, as etapas de codificação e recuperação 

foram realizadas com intervalos regulares/constantes entre uma e outra. Desse modo, 

desapareceram os elementos de familiaridade que poderiam ser usados pelos ratos como 

sinais de que a comida desejada foi ou não foi reabastecida. O condicionamento do seu 

comportamento, portanto, teria de ser baseado no registro de um momento específico. 

Funcionou da seguinte forma: os ratos foram colocados no labirinto duas vezes por 

dia. Na primeira vez, eles tiveram acesso à ração padrão e ao chocolate (mais uma vez, o 

alimento preferido). Depois de um período de tempo específico, eles voltaram ao labirinto 

e tiveram que recorrer a caminhos diferentes dos anteriores para encontrar a ração. Já o 

chocolate (quando reabastecido) estava disponível no mesmo caminho da vez anterior. No 

entanto, o chocolate só foi reabastecido uma vez por dia. Ou seja, os ratos só tiveram uma 

oportunidade por dia de comer chocolate duas vezes no mesmo teste. Então, esperava-se 

que, com o treinamento, eles aprendessem a não voltar a procurar o chocolate caso já o 

tivessem comido na primeira vez do dia — e não com base no tempo decorrido desde a 

primeira vez.  Cada etapa foi realizada com um intervalo fixo (2 minutos) entre o primeiro 

e o segundo momento, mas também foram testadas exceções a essa regra (por exemplo, um 

intervalo de 7 horas). Além disso, foram realizados testes com alterações em elementos 

como a iluminação, de forma a tentar confundir a percepção de tempo dos ratos. Como o 

experimento obteve resultados semelhantes aos encontrados em Babb e Crystal (2005), 

após todos esses ajustes e variações do método, a hipótese de Roberts et al. (2008) foi 

descartada (Zhou & Crystal, 2009). 

Adaptações a esse método permitiram que, nos últimos anos, fossem realizados 

diversos estudos voltados a investigar a existência de uma memória do tipo episódico em 

ratos. Esses estudos permitiram, por exemplo, que fosse desenvolvido um modelo 

específico para a fonte da memória em animais, que seria abordado em estudos posteriores, 

bem como métodos de dissociação entre familiaridade e memória do tipo episódico em 

uma memória do tipo contextual. Essas técnicas serviram não apenas como forma de 

aperfeiçoar os estudos com ratos, mas também para permitir experimentos com outros 

animais (Crystal, 2018). 
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2.3. Memória episódica em primatas 

Os critérios de Clayton et al. (2001) para investigar a memória do tipo episódico 

em animais, que incluem componentes individuais e a relação entre eles (os elementos o 

quê-quando-onde), também foram aplicados a primatas. Entre as questões levantadas 

durante as primeiras tentativas de adaptar esse modelo a estudos com primatas, está a 

percepção de que esses animais permitem uma compreensão melhor de seu estado mental, 

na comparação com aves e ratos, por exemplo. Ou seja, poderiam ser adotados critérios 

que incluíssem esse fator nos experimentos. Outro ponto seria a possibilidade de 

acrescentar o componente "quem" ao modelo original, o que poderia ser um elemento 

crucial para a memória episódica de primatas (Schwartz & Evans, 2001). 

Os estudos sobre processos cognitivos em primatas têm uma longa tradição, que 

antecede o surgimento dos primeiros experimentos voltados à investigação da memória do 

tipo episódico. No entanto, muitas vezes, estudos mais antigos e com objetivos distintos 

forneceram elementos úteis na discussão sobre memória episódica em animais. Um 

exemplo disso é o das pesquisas relacionadas à memória dos macacos. Desde os anos 

1970, por exemplo, parte desses estudos foi usada como evidência de que primatas seriam 

capazes de relembrar episodicamente determinados eventos. Em alguns casos, os testes 

privilegiavam a memória recente (Mishkin & Delacour, 1975), enquanto em outros 

desafiavam principalmente a memória espacial dos macacos (Gaffan, 1994). 

 No caso do estudo de Mishkin e Delacour (1975), 16 macacos rhesus (Macaca 

mulatta) foram testados quanto à sua capacidade de memorizar objetos previamente 

apresentados. Para isso, passaram por uma diversas baterias de testes nos quais tinham de 

escolher entre dois objetos (um certo e um errado) pouco tempo após a apresentação do 

objeto original. O resultado desse experimento foi que os macacos demonstraram ter 

facilidade em identificar os objetos corretos pouco tempo após a sua apresentação. 

Já no estudo de Gaffan (1994), a tarefa foi um pouco mais complexa. Nesse caso, 

seis macacos foram testados quanto à sua capacidade de identificar certos objetos em 

pontos específicos de cenas complexas criadas de forma artificial. Nesse experimento, os 

macacos precisavam não apenas se lembrar do objeto, mas também de sua localização na 

cena. Nesse sentido, poderiam estar a atender os critérios de "what" e "where", conforme o 

modelo de Clayton et al. (2001). 
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No entanto, há pontos problemáticos em tentar encontrar evidências de memória do 

tipo episódico nesses animais sem que o método adotado nos experimentos cobrisse, 

efetivamente, os critérios aplicados, normalmente, a estudos sobre o tema. No experimento 

de Mishkin e Delacour (1975), por exemplo, os resultados obtidos podem ser explicados 

em termos de familiaridade. Por essa linha de raciocínio, os macacos podem ter 

simplesmente aprendido a escolher o objeto mais familiar. Já os resultados do experimento 

de Gaffan (1994) podem ser explicados pelo aprendizado dos macacos durante o 

treinamento, condicionado pelas recompensas que eles receberam ao associar com sucesso 

determinadas configurações o quê-onde. Ao exigir apenas que os macacos reconheçam um 

elemento, mas não se lembrem de onde e/ou quando ele foi visto anteriormente, essas 

tarefas de correspondência são mais prontamente resolvidas por familiaridade em vez de 

memória episódica (Griffiths et al. 1999). 

Entre as primeiras pesquisas de relevo a focar especificamente na existência ou não 

de uma memória do tipo episódico em animais está o estudo conduzido por Menzel (1999) 

com uma chimpanzé (Pan troglodytes) chamada Panzee. Diferentemente dos outros 

animais que foram objeto de estudos citados nesta tese, Panzee já havia aprendido a 

identificar 120 lexogramas quando participou do experimento em questão. Apesar de não 

ter participado de testes com método semelhante anteriormente, é provável que tenha se 

beneficiado de um nível relevante de experiência, inclusive por ter participado de outros 

tipos de estudos com um grau de exigência significativo. 

Antes do experimento, o animal foi mantido dentro de uma estrutura com uma área 

interna e outra externa conectadas. Em cada uma dessas áreas havia um painel com 256 

lexogramas diferentes que Panzee poderia utilizar para sinalizações. No teste, foram 

usados 26 tipos de comida e sete objetos não comestíveis. Todos os 33 tipos de itens 

estavam relacionados a lexogramas familiares para Panzee. Ela era capaz de relacionar os 

lexogramas a fotografias dos objetos e aos seus nomes em inglês. Então, os testes foram 

feitos em duas etapas: na primeira, um objeto era exibido a Panzee e, depois, escondido em 

um ponto específico de modo que ela visse a localização. Em uma segunda etapa, que 

poderia ocorrer no mesmo dia ou no dia seguinte, outra pessoa interagia com Panzee e 

registrava o seu comportamento — inclusive, o que ela registrava no painel de lexograma. 

Esse experimento foi realizado 34 vezes, com intervalos irregulares, em um período de 268 

dias. A cada vez, foi observado se Panzee indicaria o lexograma correspondente ao objeto 
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e guiaria até ele a pessoa presente durante a fase de resposta do teste. Como resultado, os 

objetos foram localizados todas as vezes graças às indicações do animal. Panzee nunca 

errou a localização dos objetos. Além disso, na maioria dos casos, ela indicou um 

lexograma relacionado ao objeto — e todas as vezes em que fez isso, ela escolheu o 

lexograma correto, mesmo quando era um lexograma que ela não tinha o hábito de usar e 

independentemente de o objeto ser comestível ou não. Menzel (1999) lista cinco aspectos 

no comportamento de Panzee que sugerem um processo relevante do ponto de vista dos 

estudos de memória episódica: foi sempre o animal que decidiu o momento do “report”; os 

lexogramas foram escolhidos em um painel com 256 opções; o painel estava em um 

ambiente separado daquele no qual os objetos foram escondidos; Panzee não apenas 

indicou os lexogramas como também o local em que os objetos foram escondidos; ela 

também tocou no lexograma de graveto, além do lexograma do objeto, para indicar que o 

objeto estava escondido sob gravetos no chão. 

Com esses resultados, pode-se argumentar que Menzel (1999) aplicou de forma 

bem-sucedida o modelo de memória episódica de Clayton-Dickinson para seu estudo com 

Banzee (Schwartz & Evans, 2001). 

Desde esse estudo pioneiro, foram conduzidos diversos outros experimentos com 

primatas — tanto com macacos quanto com símios — que permitiram aos pesquisadores 

identificar novas semelhanças e diferenças entre a memória episódica em humanos e os 

elementos de memória do tipo episódico observados em animais (Basile & Hampton, 

2017; Devkar & Wright, 2016; Hoffman et al., 2009; Schwartz et al., 2005). Além de 

estudos com aves, ratos e primatas, já foram conduzidos experimentos com animais 

invertebrados, como abelhas (Zhang et al., 2006) e chocos (Jozet-Alves et al., 2013). 

3. Considerações finais 

 Ao longo deste trabalho, foram descritos diversos estudos voltados a avaliar a 

existência de memória do tipo episódico em animais. Desse modo, buscou-se comparar os 

métodos empregados pelos pesquisadores em cada um dos casos, de modo a identificar 

semelhanças e diferenças entre eles. Ao mesmo tempo, pretendeu-se verificar possíveis 

relações de continuidade entre esses métodos — seja para validar a visão de um campo de 

estudos que se desenvolve gradativamente, seja para, pelo contrário, destacar as limitações 

que as características de cada espécie impõem a essa abordagem. 
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As diferentes maneiras de realizar um experimento podem (e costumam) responder 

a dúvidas nascidas em estudos anteriores. Esse surgimento constante de novos métodos de 

pesquisa leva à necessidade de reconhecermos que não existem abordagens universais e 

definitivas para respondermos às perguntas mais importantes nos estudos sobre memória 

episódica em animais. Antes disso, temos o desenvolvimento de perguntas e métodos de 

forma adaptativa, à medida que procuramos testar hipóteses com base em diferentes 

espécies de animais — e em comportamentos específicos de cada uma delas. Nesse 

processo de adaptação, surge a necessidade de evitar condicionamentos durante os testes, 

por exemplo. 

Ao mesmo tempo, o avanço e diversificação dos estudos mantém sempre acesos os 

debates sobre conceitos centrais nessa área. Afinal, ainda há muitas discussões sobre a 

própria definição de memória episódica e o que seria a memória “do tipo episódico” cuja 

existência investigamos nos animais. A cada descoberta, portanto, temos não apenas de 

discutir se o que foi observado em um animal pode ser considerado uma memória do tipo 

episódico, mas também devemos revisitar novamente essa categoria — inclusive, para 

defini-la mais uma vez. 

Desde os primeiros estudos voltados especificamente à avaliação de uma memória 

do tipo episódico em animais, o principal desafio tem sido identificar elementos que não 

possam ser confundidos com outros tipos de memória ou processos cognitivos em geral. 

Nesse sentido, as evidências mais convincentes são obtidas quando julgamentos baseados 

na familiaridade não são capazes de produzir escolhas precisas nos testes de memória. Isso 

é feito, principalmente, pela neutralização de pistas de familiaridade em o quê-onde-

quando e na memória de origem. Como resultado disso, dissocia-se memória episódica e 

familiaridade na memória contextual (Crystal, 2018). 

Além dos avanços que esses experimentos podem proporcionar sobre o 

conhecimento em relação a cada espécie estudada, os estudos com animais podem fornecer 

modelos preciosos de memória episódica, com alcance sobre outras classes e espécies de 

animais — inclusive, sobre o ser humano. Isso ocorre porque a memória episódica envolve 

um grande número de elementos, em vez de ser definível por um recurso ou característica 

em particular (Tulving, 1983). 

Um exemplo abordado nesta tese é a série de estudos inspirados por Clayton e 

Dickinson (1998). O modelo criado por esses autores para o gaio da Flórida, baseado na 
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tríade quê-quando-onde, foi adaptado para os estudos com ratos em Babb e Crystal (2005), 

Naqshbandi et al. (2007) e Zhou e Crystal (2009), citados ao longo deste trabalho. No 

entanto, também serviram de inspiração para diversos outros experimentos com animais de 

diferentes espécies. Em cada um deles, os pesquisadores tiveram de adaptar o método aos 

elementos de comportamento típicos do animal estudado, que podem representar tanto 

desafios quanto oportunidades. Um exemplo disso é o estudo de Menzel (1999), que pôde 

tirar partido de conhecimentos previamente adquiridos pela chimpanzé Panzee para 

acrescentar uma dimensão de linguagem ao estudo da memória episódica nesse animal. 

Entre as oportunidades que se desvelam, também está a possibilidade de aproveitar 

o desenvolvimento bem-sucedido de testes com ratos, por exemplo, para avanços no 

entendimento sobre a memória episódica humana. O desenvolvimento de um modelo de 

memória episódica em roedores poderia levar a uma melhor compreensão dos mecanismos 

neurais, moleculares e comportamentais desse tipo de memória em humanos, por exemplo 

(Griffiths & Clayton, 2001). E os benefícios podem ser enormes. Afinal, a memória 

episódica é o último tipo de memória a ser adquirida na infância, mas o primeiro a 

degenerar com a idade (Tulving, 2002). A perda de memória episódica também é 

observada em pacientes com doenças neurodegenerativas (Babb & Crystal, 2005). Por isso, 

um modelo de memória episódica para roedores poderia permitir testes de farmacoterapias 

putativas para distúrbios da memória humana, como o Alzheimer (Clayton & Griffiths, 

2002). 

 Todo esse potencial apresenta-se aos pesquisadores independentemente de certas 

restrições que parecem intransponíveis. A questão da consciência dos animais não 

humanos em relação às suas recordações parece impossível de ser respondida. Afinal, na 

falta de linguagem, não se consegue avaliar a consciência autonoética. E isso faz com que 

os exemplos colhidos de experiências com animais possam ser considerados, no limite, 

análogos à memória episódica humana (Griffiths et al., 1999). Apesar disso, o 

desenvolvimento de modelos de memória episódica em roedores, por exemplo, pode levar 

ao surgimento de modelos avançados de doenças humanas em animais — em especial, 

aquelas que afetam a memória, como o Alzheimer. A integração de avaliações avançadas 

de memória episódica com modelos genéticos avançados do Alzheimer, além de avaliações 

de neuropatologia, pode ser um ingrediente importante para desenvolver esse 

conhecimento (Crystal, 2018). 
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 Muitos avanços em nossos conhecimentos sobre a cognição humana são derivados 

de estudos nos quais se observa o comportamento de animais. Há pelo menos duas 

vantagens nessa abordagem (Crystal, 2008). Uma delas é a possibilidade de focar 

exclusivamente em critérios definidos operacionalmente e que se baseiam em medidas 

objetivas de comportamento, sem a influência de experiências subjetivas que podem 

acompanhar processos cognitivos em pessoas. A outra vantagem é a possibilidade de usar 

animais em investigações sobre os fundamentos neurobiológicos do processo cognitivo. 

 Fica evidente, portanto, que há muitos desafios a superar nos estudos da memória 

do tipo episódico em animais. No entanto, esse é um campo de pesquisa que pode oferecer 

inúmeras contribuições ao nosso conhecimento sobre diferentes espécies. Ao mesmo 

tempo, os modelos desenvolvidos com base nesses experimentos podem gerar avanços em 

avaliações de memória episódica em humanos. 
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