
Deu branco 

Entenda o que é, porquê ocorre e como evitar que uma palavra ‘escape’ da memória. 

Se você sente raiva no momento em que precisa dizer uma palavra e, mesmo que esta pareça 
clara em sua mente, não consegue lembrar qual é, bem-vindo ao grupo dos que sofrem de 
‘branco’ na memória; e saiba que esse número de pessoas é grande.  

A memória humana está diretamente relacionada com o sistema nervoso de cada indivíduo, 
que é único, portanto ninguém tem uma memória igual a de outra pessoa, mesmo que tente. 
Por esta estreita relação, somos os principais responsáveis por dar limites a nossa capacidade 
de lembrança; problemas como preocupação, estresse, nervosismo e ansiedade são os 
agentes que mais bloqueiam o ‘arquivamento’ de dados, e são provocados por nós.  

A primeira menção literária do ‘branco’ ocorreu em 1890 pelo psicólogo americano Willian 
James (1842-1910), mas já havia sido citado por Aristóteles.  

A memória não é boa ou ruim, ela fica em um destes estados de acordo com as nossas 
condições nervosa e psicológica. Também não há técnicas para melhorá-la, apenas mantê-la 
em bom funcionamento.  

‘Decoreba’ não traz conhecimento  

O principal fundamento para equilibrar a ocorrência desta falta de lembrança é que não se 
esquece aquilo que se aprendeu, então decorar algo sem entendê-lo é o primeiro passo para 
que o conteúdo desapareça de nosso cérebro. Se não souber o significado real de uma palavra, 
ela dificilmente virá em sua mente quando quiser pronunciá-la.  

Diante de um fluxo grande de informações que devem ser armazenadas, uma boa dica é 
manter-se calmo, pois só assim teremos a consciência necessária para entendê-las e filtrar o 
que é realmente importante lembrarmos depois. Alimentação inadequada, baixa ingestão de 
água, sedentarismo, dormir mal e utilizar substâncias químicas também prejudicam a 
memória.  

Mas se mesmo com esses cuidados a palavra ‘fugir’ na hora em que precisa ser dita, volte 
atrás com o que disse e tente formular novamente a frase usando sinônimos; por isso também 
é importante ler sempre, para expandir o vocabulário.  

Em uma conversa, peça para que as pessoas repitam o que acabaram de dizer. Assim fica 
mais fácil lembrar o que ia falar e as palavras podem surgir com maior facilidade numa 
segunda chance.  

Por fim, quando tiver uma idéia ou usar uma expressão nova, tente associá-la a outra que já 
conhece; com isso as opções de lembrança são mais variadas. 
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