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Enquanto se espera que os estudos possam
conduzir a resultados mais concretos, o que podemos fazer para melhorar a nossa capacidade
mental? A memória é a capacidade de adquirir,
armazenar e recuperar informações disponíveis.
Ela não é monolítica, mas constituída de diversas
atividades e funções. Uma importante distinção a
ser feita é entre a memória de curto e a de longo
prazo. A primeira, que é encarregada de reter as
informações por pouco tempo, localiza-se no lobo
pariental inferior e no lobo frontal do cérebro,
enquanto a memória de longo prazo é ligada ao
hipocampo e às áreas vizinhas.
De acordo com Alan Baddelay, da universidade inglesa de York, a memória de curto prazo tem espaço
limitado, podendo reter de cinco a nove unidades de
informação: palavras, datas, números. Já a memória
de longo prazo é ilimitada. O problema é arquivar
a informação na memória de longo prazo, para
recordar quando necessário. Como? "Quanto mais
a pessoa souber, mais fácil será recordar", diz Baddelay. Em suma, a memória não é um recipiente que
é totalmente preenchido: ao contrário, ela sempre
possibilita o ingresso de novas informações. Quem

QUEM USA UMA LINGUAGEM RICA E ARTICULADA
RECORDA-SE MELHOR. QUEM SABE VÁRIOS IDIOMAS
TEM MAIS FACILIDADE DE APRENDER UM NOVO

usa uma linguagem rica e articulada recorda-se melhor. Da mesma forma, quem sabe vários idiomas
tem mais facilidade para aprender um novo.
A memória de longo prazo pode ser de diferentes tipos. Há a memória procedural (inclui
procedimentos motores que permitem a execução
automática de ações habituais, como tocar piano,
dirigir ou andar de bicicleta); a semântica (relativa
ao significado das palavras); a episódica (nos permite lembrar conceitos, aspectos gerais ou descrever qualquer coisa que aconteceu no passado; ela
também é autobiográfica, pois nos possibilita lembrar de acontecimentos específicos da nossa vida);
a espaço-temporal (referente ao tempo e ao lugar
em que aconteceram determinadas situações); e a
memória prospectiva (relativa às coisas que se tem
de fazer no futuro).
"Esta última é muito sujeita a interferências",
diz Maria Angela Bradimonte, do Instituto Universitário Sant'Orsola Benincasa di Napoli, na Itália.
"Se devo me recordar, a uma determinada hora,
de dar um telefonema e fico entretida em outra
atividade, é provável que eu acabe me esquecendo." Como evitar que isso ocorra? "Criando
associações. Em vez de pensar "devo dizer isso
ao Luís", melhor repetir "quando eu vir o Luís lhe
direi...", de modo que o encontro com o rosto do
amigo desencadeie a memória.
Podemos não nos lembrar de informações, tal
como nos foram dadas, se a nossa mente estava em
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outro lugar. 'Ter uma boa memória", diz Pasquale
Ciccognani, especialista da CSR de Milão (Itália),
"depende da capacidade de observação e associação, de estar realmente presente 'aqui e agora', algo
que nem sempre acontece."
Para quem está se preparando para enfrentar um
exame, o vestibular ou mesmo para um concurso, o
ambiente de estudo é muito importante. "A primeira
regra é ficar bem longe da televisão", afirma Alberto
Oliverio, docente de psicobiologia da Universidade
La Sapienza de Roma, na Itália. A tevê ligada estimula a produção de endorfina, opiácio natural do
cérebro, o que impede a pessoa de se concentrar na
tarefa. E a música, é permitida? Depende. O importante é que o estímulo não atrapalhe a atividade que
a pessoa estiver fazendo: durante uma leitura, por
exemplo, a música tem de ser instrumental, sem ser
cantada - apenas tocada, mesmo as estrangeiras.
A boa memorização implica escutar atentamente
e prestar atenção durante a aula, beneficiando-se
dos chamados "efeitos orais". O que é isso? "Se uma
pessoa verbaliza um conceito, isso ajuda a formar
uma imagem mental que lhe permitirá se recordar
melhor", observa Rossana De Beni, docente de

UMA BOA MEMÓRIA É FRUTO DE UM MODO DE SER;
SIGNIFICA SABER OBSERVAR AS COISAS, INCLUSIVE
AS MAIS BANAIS, COM INTERESSE E CURIOSIDADE

psicologia geral e da personalidade da Universidade
de Pádua, na Itália. "O efeito positivo sobre a nossa
memória é devido, principalmente, ao relacionamento com a outra pessoa que está falando para nós.
Uma aula gravada não tem essa mesma eficácia.
Além disso, a presença de um professor permite o
'cruzamento' de diversos tipos de memórias." Por
exemplo: as memórias verbal (as palavras do professor que explica como acontece a erupção de um
vulcão), a semântica visual (um vulcão visto numa
foto) e a autobiográfica (uma viagem que a pessoa
tenha feito ao Vesúvio ou a um outro vulcão).
Anotar as informações é útil, mas desde que a
pessoa esteja concentrada. O melhor método é
estar equipado com um caderno grande. Parte-se
do centro da folha, no qual se escreve o conceito
principal da aula, e se segue acompanhando a exposição do orador, identificando o tema principal
do discurso e os secundários.
Uma boa memória é fruto de um modo de ser.
Segundo Ciccognani, significa saber observar as
coisas, inclusive as mais banais, com interesse
e curiosidade, e buscar novos elementos além
daqueles já conhecidos e que já tivermos experimentado. Significa manter sempre em movimento
as memórias a fim de utilizá-las como suporte
para novas informações. Isso para não mencionar
a característica mais importante de todas: descobrir a capacidade de se divertir com o cotidiano.
Mesmo aos 90 anos de idade. •
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