
termo memó
ria tem origem 
etmológica no 
latim. Significa 
a faculdade de 
reter e/ou read

quirir ideias, imagens, expressões 
e conhecimentos aprendidos ante
riormente, reportando-se às lem
branças, reminiscências. É a capa
cidade de aprender e, em seguida, 
ou posteriormente, evocar este con
teúdo, recordar o que aprendeu. Ou 
seja, para que o conteúdo seja lem
brado, ele tem que ter sido aprendi
do e/ou vivenciado anteriormente. 
Primeiro aprendemos, armazena
mos a informação, seja em experi
ências vividas, na sala de aula, lei
turas, conversas, filmes e, posterior
mente, evocarmos esta informação 
a fim de trazê-la à tona, para utilizá-
-la para algum fim. Ao acessar a me
mória, recriamos o fato, e podemos 
alterá-lo de forma positiva ou nega
tiva. Este processo pode ser prejudi
cado tanto na hora da aprendizagem 

como na hora da evocação. 
Desenvolver e aumentar a capaci
dade da memória de trabalho, aten
ção, concentração e memória de 
longo prazo pode facilitar este aces
so. Que pode ser feito através de 
atividades simples, como jogos e ta
refas cognitivas simples, que levam 
a pessoa a desenvolver melhores 
relações entre as informações que 

O Estado Emocional 
Interfere no Processo de 
Memorização 

A emoção pode afetar a memória, 
assim como o estado de alerta e o 
estresse. O efeito das emoções na 
memória é perceptível. Vários arti
gos científicos já deram conta des-

possui. Alguns estudos relacionam 
a maior capacidade de resolver sim
ples joguinhos de quebra-cabeça 
com a maior capacidade de resolver 
os problemas na vida real, apresen
tando melhores soluções para seus 
problemas cotidianos. 

te tema, em especial na década de 
1990, em que o estudo das emoções 
teve grande impacto. Além da me
mória, outros estados cognitivos 
podem ser comprometidos e afe
tados por estados emocionais, tais 
como a atenção, percepção, raciocí-
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nio, linguagem, até mesmo as escolhas e, consequentemente, a tomada 
de decisões (Christianson, 1995). Isto nos permite acreditar que o humor 
pode estar relacionado à maior ou menor capacidade de perceber deta
lhes e resolver os problemas de forma criativa. A rigor, o bom humor e 
a expectativa positiva em relação aos objetivos podem estar diretamente 
relacionados ao sucesso da realização dos mesmos. 
Sendo assim, uma pessoa com nível de estresse alto pode ter estas funções 
comprometidas, inclusive a memória. O que nos faz concluir que alterações 
emocionais influenciam as reações orgânicas e funcionais e vice-versa. 
O conceito de memória inteligente, relaciona o conhecimento, informa
ções, fatos e experiências de vida para se alcançar um pensamento mais 
sofisticado e elaborado. Para que isto aconteça é preciso que se consiga 
fazer relações entre as partes. Um cérebro cansado e estressado pode 
estar com esta habilidade comprometida. 
A informação pode estar disponível, mas não ser acessível no momento. 
Para o acesso eficaz da informação passada, é necessária a evocação do 
contexto original, a partir do fornecimento de pistas ou indicadores. A 
associação é um dos recursos muito eficientes no processo de memori
zação. Em estudos realizados desde os anos 70, pode-se perceber a con
gruência e inter-relação entre o contexto ou similaridade de situações 
para a aquisição e a evocação que proporciona um melhor desempenho 
da memória (Eich,1980). 
Beck e Emery (1985) partem do pressuposto de que a informação que 
uma pessoa detém e o seu conhecimento prévio sobre as coisas se or
ganizam em torno de esquemas representativos que guiam seu proces
samento da informação, o que é muito importante para que o conteúdo 
lido e ouvido seja devidamente compreendido. 
Desordens emocionais como a ansiedade e a depressão podem representar 
distorções no processamento da informação, prejudicando sua compreensão. 
A depressão estaria associada a um esquema negativo da imagem e a 
ansiedade a um esquema exacerbado de perigo. Assim, pessoas com 
esquemas autonegativos tendem a prestar atenção e a recordar mais in
formação negativa de natureza depressiva, sendo pessoas pessimistas 
e com expectativas catastróficas em relação à vida. Ao passo que pes
soas com esquemas de perigo exagerado tendem a recordar mais 
rapidamente estímulos ameaçadores. Resumindo, as emoções afetam as 
cognições e as cognições aumentam as possibilidades de respostas ade
quadas que se pode ter em cada situação vivenciada. 
Além disso, outros fatores podem interferir na qualidade da memória, 
como estresse, dependência química (seja ela por substancia licitas ou ilí
citas), transtornos como transtorno bipolar, transtorno do sono, TDAH 
(Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), doenças neurológi
cas, distúrbios psicológicos, problemas metabólicos, traumatismos crânio-
-encefálicos e cirurgias, até o AVC (acidente vascular cerebral). Quando 
certas regiões do cérebro são danificadas, pode-se perder a capacidade 
de avaliar o significado emocional do estímulo apresentado, mesmo sem 
perder a capacidade de perceber o mesmo estímulo como objeto. Estas são 
citações apenas para ilustrar, neste artigo estes assuntos não serão o foco. 
As funções cognitivas não seriam tão relevantes caso não determinas
sem o bom funcionamento dos indivíduos, mas o fato é que elas são 
condição para termos uma vida produtiva e saudável. Estas sim serão a 
prioridade deste artigo, mostrar que é possível desenvolver e estimular 
áreas do cérebro responsáveis por estas funções, em especial a memória, 
e dar algumas dicas simples de como fazê-lo. 

Neuroplasticidade Cerebral 

Dentre as grandes descobertas da 
neurociência é o fato de que o cérebro 
mantém sua capacidade de se regene
rar, mesmo na idade adulta, o que nos 
faz crer que devido a esta condição de 
plasticidade cerebral, os padrões cere
brais podem mudar através de treinos 
cognitivos. Os autores dessa descoberta, 
Lawrence Katz e Manning Rubin (2000), 
afirmam que a NEURÓBICA ('aeróbica 
para os neurônios') é uma forma de exer
cício cerebral criada para manter o cérebro 
saudável e produtivo, criando novos e dife
rentes padrões de atividades dos neurônios 
no cérebro." 
Se pensarmos o ser humano como um 
ser holístico, onde todos os seus siste
mas estão interligados, em funciona
mento constante, precisamos conside
rar que da mesma forma que cuidamos 
do corpo com alimentação saudável e 
atividade física, também devemos cui
dar da saúde do nosso cérebro com o 
treinamento cognitivo, o fitness men
tal, também chamado de brain fitness, 
neuróbica ou ginástica cerebral que 
desenvolve habilidades cognitivas e 
protegem o cérebro contra a demência 
e senilidade. Esta atividade não exclui 
os mais idosos, já que estudos recentes 
comprovam que os exercícios para o 
cérebro podem reabilitar os neurônios. 
Inúmeros estudos na área de neuroci
ência afirmam que a neurogênese (nas
cimento de novas células nervosas) e a 
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neuroplasticidade (desenvolvimen
to de novas redes neuronais e rea
bilitação das já existentes) são reali
dades que dependem de estímulos 
externos. Esta afirmação nos leva 
direto para a possibilidade de resul
tado efetivo do exercício cognitivo, 
sabendo que o processo de memo
rização é complexo e envolve sofis
ticadas reações químicas e circuitos 
elétricos cerebrais interligados de 
neurônios. 
Considerando que, antes, as "defi
ciências" cognitivas eram tratadas 
apenas com medicação, a noção 
de neuroplasticidade fornece uma 
outra possibilidade de interven
ção, holística, interativa e também 
eficaz, além de mais natural e sem 
efeitos colaterais indesejados. Base
ado em evidências, o treinamento, 
sistemático e intensivo proporcio
na ao indivíduo a possibilidade de 
realmente fazer o cérebro funcionar 
melhor naturalmente, onde, a partir 
da autorregulação, o cérebro apren
de a funcionar de forma diferente, 
resultando em atenção melhorada, 
foco e funcionamento cognitivo 
global. A capacidade de neuroplas
ticidade permite ao cérebro reforçar 
comportamentos já existentes, ex
pandir comportamentos existentes 
e aprender com novos comporta
mentos mudando seu padrão. 
A melhora da área cognitiva trará 
outros benefícios na vida da pessoa, 
como melhora no sono e diminui
ção do estresse, por exemplo, já que 
ela estará mais apta a realizar suas 
atividades de forma eficiente. 
Exemplificando como esta prática 
funciona independente da idade, 
posso citar um cliente de 72 anos 
que em sua 12a sessão de Neurofee-
dback fez o seguinte relato: " Minha 
concentração está aumentando, eu 
consigo viver o momento, sem in
terferência emocional, está saindo o 
ruído do instante que tanto me atra
palha em minha vida. Além disso, 
estou mais relaxado. Estou ganhan
do tranquilidade!» 
E outra cliente de 27 anos que dis
se: "Agora eu entendo o que leio e o 

Desde 1998 sugiro aos meus clien
tes, crianças, adolescentes e adultos, 
indiscriminadamente, que disponi
bilizem um tempo do seu dia para 
um joguinho de quebra-cabeça ou 
joguinhos de computador. Eu mo
nitorava o tempo, a frequência e a 
dificuldade dos jogos e observei 
que, depois de um tempo de trei
no, aqueles que realmente seguiam 
minhas orientações percebiam uma 
melhora significativa em suas fun
ções executivas. Quando eles rela
tavam para algum outro profissio
nal da área de saúde que eu lhes 
propunha tal atividade geralmente 
estes diziam: Ah, besteira! Isto não 
adianta nada! 
Pois bem! Depois de anos propondo 
esta tarefa vem a comprovação cien
tífica. Talvez agora esta abordagem 
seja mais respeitada e valorizada, já 
que agora existem evidências cien
tíficas a respeito. Segundo o estudo, 
pessoas que praticam com jogos de 
vídeo game e de computadores, to
mam 25% decisões mais rápidas e 
eficientes do que as que não jogam. 
Diz o estudo que os jogadores po
dem tomar decisões de 4 a 6 vezes 
mais rápidas e que eles têm capaci
dade de prestar atenção em várias 
coisas ao mesmo tempo, sem o pre
juízo de compreensão de nenhuma 
delas (dizem os pesquisadores da 
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Universidade de Rochester). Outro estudo descrito por 
Hotz diz que crianças que utilizam os jogos têm aumento 
significativo em sua criatividade. 
Quando resolvemos um quebra-cabeça, aumentamos um 
nível no jogo de vídeo game ou computador, nosso cérebro 
libera uma substancia chamada dopamina que é responsá
vel por nosso sistema de recompensa, o que funciona como 
motivação, podendo exercitar e estimular áreas do cérebro 
responsáveis pelas funções executivas. 
Penso que a tendência é de que cada vez mais os jogos sejam 
implementados em atividades escolares, proporcionando 
mais facilidade de apreensão das informações e prazer em 
se dedicar a atividades escolares, incrementando o aprendi
zado. Aprender brincando é sempre uma ótima estratégia! 
Incluí o Neurofeedback à minha praxis terapêutica com o 
objetivo de potencializar os efeitos e os resultados já al
cançados com estes treinos com meus clientes. Esta técni
ca tem lhes oferecido a diminuição de seus sintomas desa
gradáveis e limitantes, assim como o aumento na atenção, 
concentração e memória (recente e antiga), estimulando a 
percepção, habilidades lógicas e verbais, noções espaciais 
além de aumento de competências. 
Paralelo ao treinamento com Neurofeedback (para mais infor
mações ler meu artigo no Manual Completo de Coaching) 
proponho aos clientes mudança de hábitos e comportamen
to, atividade física, alimentação saudável, exercícios respira
tórios diários e exercícios simples de atividade cerebral que 
podem ser feitos em casa. É claro que o Neurofeedback pode 
não estar ainda acessível a todos, então, os que não podem 
passar por este tipo de treinamento podem utilizar aborda
gens simples, descritas a seguir. 

Algumas dicas simples para melhorar sua memória: 

- Exercícios diários de respiração; 
- Organização de tempo, espaço e tarefas; 
- Atenção aos detalhes, quando ouvir, ler ou vir algu
ma coisa pense nesta informação, faça como se estivesse 
guardando numa gavetinha do cérebro; 
- Caso precise estudar e tenha muito recurso visual e/ou 

sonoro a sua volta use um fone de ouvidos para que estes 
recursos não tirem sua atenção; 
- Crie imagens do que você aprende e do que deseja lembrar. 
Criando imagens, pensando no que está lendo ou ouvindo;' 
- Quebre a rotina. Ex.: escreva com a mão não dominante; 
vá ao trabalho e/ou escola por caminhos diferentes; coma, 
penteie o cabelo ou escove os dentes de olhos fechados; 
- Na hora da refeição procure identificar o alimento pelo 
cheiro e pelo gosto; 
- Para não perder objetos procure manter um padrão, es
colha locais específicos para cada um e os coloque sempre 
no mesmo lugar e pense no que está fazendo; 
- Escreva tudo no papel, tenha um bloquinho à mão e re
gistre tudo, ou se preferir grave ou fotografe; 
- Procure dormir bem. A boa qualidade de sono restaura 
o corpo e a mente. Neste momento o exercício de respira
ção também pode ajudar; 
- No fim do dia faça um checklist mental de suas atividades; 
- Associação, sempre associe uma informação nova a ou
tra já existente; 
- Aprenda coisas novas, como informática, desenho, pin
tura, música 
- Se precisar memorizar um material novo, escreva em 
folhas de papel e espalhe-as por vários locais e leia a cada 
vez que se deparar com elas; 
- Apenas 15 a 20 minutos todos os dias ou pelo menos dia 
sim dia não para seu treino cognitivo, é o suficiente! Esco
lha um joguinho de computador ou vídeo game, um jogo 
de estratégia, em que sua atenção tenha que se manter fo
cada (já existem vários sites com jogos para este fim). Faça 
sem interromper, sem nada ou ninguém tirar sua atenção 
e dedicação. Desligue o celular, a TV, foque sua atenção es
tritamente nesta atividade, executando-a como uma tarefa 
com um objetivo, não como uma brincadeira apenas. 
Os exercícios devem fazer parte da sua rotina. Caso não seja 
possível usar o computador, podem ser jogos de xadrez ou 
de palavra cruzada. 
A repetição leva ao aprendizado e à excelência, o cérebro 
ficará mais ativo, saudável e renovado! E a memória tur
binada! Pratique! 
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 736,  p. 18-21, 25 jun. 2012.




