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por Mathias V. Schmidt e Lars Schwabe 

ma torturante dor nas costas ou um diálogo tenso 
com o chefe bastam para deixar os nervos à flor 
da pele. E não é só isso: há prazos a cumprir, o 
trânsito congestionado, contas que precisam ser 

pagas e um companheiro (ou companheira) que não deixa 
você esquecer que prometeu passar mais tempo com a família, 
por exemplo. Não é à toa que, em alguns momentos, surge 
uma desconfortável sensação que domina pensamentos, 
limita a atenção à esfera das preocupações imediatas e causa 
inúmeras alterações no organismo. É um momento de alerta: 
os sistemas de alarme do cérebro ativam a secreção de hor
mônios que nos preparam para lutar ou fugir. Entre os efeitos 
dessas substâncias estão o aumento da pressão arterial e a 
aceleração do ritmo cardíaco e da respiração. Em meio a esse 
turbilhão, a capacidade de aprendizagem, memorização e até 
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de expressão também costuma ser afetada. Numa reunião 
de trabalho ou durante uma prova, conhecimentos básicos 
podem simplesmente sumir, reaparecendo do nada, horas 
depois, quando já é tarde demais (veja o artigo "O cérebro em 
colapso", na pág. 44). 

Tudo culpa do estresse. Embora o diagnóstico pareça às 
vezes simplista, os efeitos desse estado têm nuances surpre
endentes sobre a mente. Estudos mostram que, em certas 
circunstâncias, a pressão psicológica pode até aumentar nossa 
capacidade de lembrar - mas não necessariamente dos fatos 
que precisaríamos recordar naquele momento. Pessoas com 
dificuldade para recordar informações na hora de um teste 
guardam nítidas lembranças da frustração e da vergonha 
que a situação lhes causou. Vivências que tragam forte carga 
emocional - negativa ou positiva - permanecem solidamente 

assentadas na memória. Lembre-se de suas experiências mais 
vívidas do ano passado, por exemplo. É bem provável que 
tenham sido marcadas por grande alegria, dor ou estresse. 

Há muito tempo que cientistas tentam decifrar o papel das 
emoções e de outros fatores na fixação de lembranças. Recen
temente, nós e outros estudiosos chegamos à conclusão de 
que as consequências do estresse dependem de sua duração 
e do momento de sua ocorrência: os detalhes fazem grande 
diferença para determinar se o estresse melhora ou prejudica 
a memorização. Uma vez que o estímulo à memória só fun
ciona por um período relativamente curto, quando tal janela é 
ultrapassada, o estresse é sempre nocivo. O entendimento das 
distinções entre diferentes respostas fisiológicas pode levar a 
novos tratamentos capazes de atenuar ou mesmo reverter os 
impactos debilitantes do estresse sobre a memória. 
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A psicóloga Sabrina Kuhlmann conduziu, na 
Universidade de Düsseldorf, na Alemanha, um 
experimento para avaliar os efeitos do estresse 
sobre a memorização de conteúdos emocional
mente carregados e neutros. Pediu a 19 homens 
jovens que decorassem uma lista de 30 palavras 
de conotação positiva, negativa ou neutra. No dia 
seguinte, os pesquisadores apresentaram a uma 
parte dos voluntários o teste Trier de estresse 
social, procedimento com uma série de experiên
cias estressantes (como fazer uma apresentação, 
simulando a candidatura a um emprego diante 
de um grupo de três pessoas que interpretam 
os gerentes de uma empresa; também devem 
ser executados cálculos mentais diante dos 
entrevistadores). Pouco tempo depois, os apli-
cadores pediram que os participantes dissessem 
as palavras memorizadas no dia anterior. Resul
tado: o estresse diminuía o número de termos 
emocionalmente carregados que os indivíduos 
eram capazes de lembrar; já a recordação dos 
vocábulos neutros não foi afetada. 

LEMBRANÇAS CONFUSAS 
Experimentos anteriores haviam mostrado que 
a administração de cortisol em animais pode 
prejudicar a capacidade de memorização, mas o 
estudo alemão foi o primeiro a revelar a reação 
em seres humanos. A descoberta pode ajudar 
a explicar por que quem está estressado - ao 
falar em público, por exemplo - às vezes tem 
dificuldade para se lembrar de informações im

portantes. Os resultados indicam também que o 
registro de fatos emocionantes é especialmente 
suscetível à ação hormonal, talvez porque seja 
afetada a amígdala (estrutura cerebral que de
sempenha papel importante no processamento 
das emoções). 

De início, o experimento parecia contradizer 
estudos anteriores que registravam melhora na 
memorização de conteúdo emocionante depois 
de aplicações de cortisol ou da vivência de expe
riências estressantes. Em uma pesquisa condu
zida pelo pesquisador Larry Cahil e seus colegas 
da Universidade da Califórnia em Irvine, foram 
apresentadas várias imagens - algumas "fortes" 
e outras neutras - a 48 homens e mulheres. Em 
seguida, pediram a alguns dos voluntários que 
mergulhassem uma das mãos em água gelada. 
Para a maioria das pessoas a experiência provoca 
desconforto e elevação dos níveis de cortisol. 
Outros participantes do teste foram submetidos 
a uma imersão indolor em água morna. Uma 
semana depois, todos passaram por uma avalia
ção de memória. Resultado curioso: aqueles que 
haviam experimentado o tratamento com água 
fria conseguiram memorizar mais imagens que 
os outros. Ou seja: nos dois estudos o estresse 
afetou somente a recordação de dados com apelo 
emocional, embora de maneiras opostas. 

Como é possível que a descarga de hor
mônios facilite a fixação de informações para 
algumas pessoas e para outras prejudique esse 
processo? Um grupo de pesquisa liderado pela 
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pesquisadora Marian Joëls, da Universidade de 
Amsterdã, apresentou uma "teoria unificada", 
visando a conciliação de resultados conflitantes. 
A pesquisadora argumenta que o estresse só 
contribui para a memorização quando é experi
mentado mais ou menos ao mesmo tempo que 
o evento que precisa ser lembrado e quando 
seus hormônios acionam os mesmos sistemas 
biológicos ativados pela situação. Em suma, a 
tese de Marian era que o estresse só é benéfico 
à memória "quando há convergência no tempo 
e no espaço". 

EFEITO CONTRÁRIO 
O primeiro caso se dá quando os hormônios do 
estresse são liberados durante ou imediatamente 
após o evento a ser memorizado. Mergulhar a 
mão em água gelada logo depois de estudar uma 
série de imagens, por exemplo, parece avivar a 
lembrança do que foi visto. Porém, quando secre-
tados antes do evento ou depois de transcorrido 
um período considerável - como no estudo no 
qual os jovens passaram por um teste de estresse 
24 horas depois de decorar uma lista de palavras 
-, os hormônios exercem o efeito contrário. 

A outra condição proposta pela equipe de 
Marian - a convergência no espaço - ocorre 
quando o cortisol e outros hormônios acionam 
os mesmos circuitos neuronais ativados pelas 
informações a serem processadas e armazena
das. Tais condições, porém, só contribuem para 
a memorização se o estresse for de curta dura
ção. Os efeitos positivos desaparecem quando 
a situação é crônica ou repetida. 

Os cientistas propuseram também um me
canismo para explicar como o estresse exerce 
papel contrário sobre a memória. A reação do 
organismo em situações que exigem "luta ou 
fuga" se dá em duas fases. Na primeira, são 
liberados hormônios e neurotransmissores que 
reforçam a conexão entre as células cerebrais, 
aumentando a atenção e contribuindo para a 
formação de novas memórias. Porém, cerca 
de uma hora depois do evento estressante - à 
semelhança de um foguete que ao atingir certa 
altitude dispara um segundo estágio -, o corti
sol dá início a um novo processo, passando a 
consolidar as memórias em vez de estimular a 
atenção. O hormônio suprime o processamen
to de qualquer informação não relacionada ao 
evento estressante. 

Os dois estágios distintos da reação ao 
estresse explicam como este pode ter efeitos 
tão díspares sobre a memória. Em um primeiro 
momento, o estresse melhora a percepção e a 
aprendizagem; mais tarde, porém, bloqueia o 
processamento de novas informações. Segun
do esse modelo, é fácil lembrar um fato como 
o de haver chegado atrasado para uma prova, 
porque o estresse ocorre durante a experiência. 
Mas recordar-se do texto na hora da avaliação é 
mais difícil, pois o estresse ocorre horas ou até 
dias depois da fixação das informações cobradas. 

O estresse não afeta apenas a quantidade, 
mas também o tipo de informação que guarda
mos. Nossa memória não é como uma enorme 
gaveta onde enfiamos tudo o que vivemos e 
aprendemos. Ela se parece mais com um arqui
vo gigante cheio de gavetas e pastas, cada uma 
delas destinada a guardar um tipo de informação. 
Alguns desses nichos (incluindo o da memória 
episódica, que nos dá acesso às experiências 
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da vida) têm alta sensibilidade a eventos es
tressores. Já a memória de habilidades práticas, 
como andar de bicicleta e digitação, quase não 
sofre seus efeitos. Esses diferentes sistemas de 
memória atuam em paralelo e podem até entrar 
em conflito. O estresse ajuda a determinar qual 
dos sistemas terá prioridade em cada momento. 

APRENDENDO MAIS 
Conduzimos um experimento na Universidade 
de Trier, Alemanha, para avaliar os efeitos do 
estresse sobre diversas estratégias de aprendi
zagem. Exibimos aos voluntários um modelo 
tridimensional de uma sala, com uma cadeira, 
um vaso de planta e uma mesa sobre a qual 

estavam dispostas quatro cartas com a face para 
baixo (veja ilustração abaixo). Cada participante 
jogava 13 vezes, com o objetivo de ganhar US$ 
0,50 acertando a carta "vencedora". Metade do 
grupo foi submetida ao teste Trier de estresse 
social antes de participar. 

O que nenhum deles sabia é que a carta ven
cedora era colocada sempre no mesmo lugar- na 
quina da mesa ao lado da planta. No começo, 
os acertos só aconteciam por acaso. Mas, no 
decorrer do jogo, cada um dos participantes 
adotava uma entre duas estratégias possíveis. 
Alguns se orientavam espacialmente usando as 
relações entre diversos objetos do aposento - por 
exemplo, a porta, a janela e o relógio de parede -
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como pistas sobre a localização da carta. Outros 
usavam um sistema de "estímulo e resposta": 
buscavam uma associação simples entre a carta 
vencedora e outro objeto da sala. Era fácil des
cobrir que estratégia cada um usava, bastando 
deslocar a planta e colocar as cartas vencedoras 
em duas das quatro posições poss íveis-ao lado 
do vaso ou no canto onde a carta ganhadora 
estava antes. Se um jogador escolhesse a que 
estava desde o início na posição vencedora, 
concluíamos que ele recorria a uma estratégia de 
aprendizagem espacial. Quem escolhesse a carta 
ao lado da planta reposicionada estaria provavel
mente usando uma forma de aprendizagem por 
estímulo e resposta. 

A pesquisa revelou que a adoção da estratégia 
de aprendizagem espacial - mais flexível, ainda 
que demandasse mais esforço mental - era bem 
mais frequente entre aqueles que não haviam 
sido submetidos ao teste de Trier. Sob estresse, 
quase todos os participantes recorriam à estra
tégia menos elaborada de estímulo e resposta. 

Esses resultados e os dados obtidos em 
outros estudos mostram que o estresse simpli
fica nosso comportamento de aprendizagem à 
custa da flexibilidade, dificultando a aplicação 
do conhecimento a situações novas - ou seja, 
restringindo a possibilidade de ações inteligentes. 
Quando soa o alarme de incêndio do edifício, é 
possível que você se dê conta de que só consegue 
lembrar que costuma seguir pelo primeiro corre
dor à esquerda para chegar à entrada principal. 
Tal conhecimento, porém, é de pouca utilidade se 
essa entrada está bloqueada e é preciso encontrar 
outra saída. 

Mais recentemente, confirmamos a hipótese 
de que, sob estresse, o cérebro dá prioridade à 
rígida memória "habitual", em detrimento da 
memória "cognitiva", mais flexível. Submetemos 
metade dos participantes de nossa pesquisa 
à imersão de um braço em água gelada por 
vários minutos, enquanto o grupo de controle 
mergulhava a mão em água morna. Depois, 
todos tinham de clicar em símbolos na tela de 
um computador para escolher entre leite acho
colatado e suco de laranja. Os voluntários logo 
aprendiam que símbolos indicavam sua bebida 
de preferência. Em seguida, oferecíamos a eles 
laranjas e doces de chocolate. 

Quando voltavam a escolher bebidas, os 
membros do grupo de controle que haviam 

comido chocolate evitavam o leite, que havia 
perdido a graça, e os que haviam comido frutas 
não aceitavam suco. Entre os estressados o com
portamento era outro: ainda que declarassem 
não ter mais nenhum interesse no alimento que 
haviam acabado de comer, continuavam a clicar 
no símbolo associado a ele. Os participantes ha
viam se transformado em "escravos do hábito", 
funcionando no piloto automático. A vantagem 
evolutiva dessa estratégia é evidente: numa si
tuação estressante ela permite que o cérebro se 
concentre apenas naquilo que é mais importante. 

Testes em voluntários humanos ajudam a 
revelar os efeitos do estresse sobre a aprendiza
gem e sobre a memória, mas as experiências com 
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animais também fornecem pistas. Assim como 
nós, ratos, camundongos, galinhas e outros 
vertebrados secretam hormônios e neurotrans-
missores em reação ao estresse. E, à semelhança 
dos humanos, os animais também precisam se 
lembrar de lugares e eventos: onde foi que en
contrei comida ontem? Onde fica o meu ninho? 
Que lugares são perigosos e devem ser evitados? 
Memórias confiáveis de eventos estressantes 
são, portanto, indispensáveis à sobrevivência. 

Os cientistas desenvolveram diversos 
métodos para mensurar a aprendizagem e a 
memória de animais. Um método muito usado, 
concebido nos anos 80 por Richard Morris, 
da Universidade de St. Andrew, na Escócia, é 
o do labirinto aquático - um grande tanque 
cheio de água fria. Ao contrário dos modelos 
convencionais, um "labirinto" aquático não 
tem passagens que se bifurcam, e os ratos 
colocados dentro do tanque não conseguem 
enxergar uma pequena plataforma oculta logo 
abaixo da superfície, mas não lhes falta moti
vação para encontrá-la: quanto mais rápido o 
fizerem, mais cedo escaparão da água fria. Os 
roedores colocados no tanque pela primeira 
vez só podem contar com a sorte para achar a 
plataforma. Com a repetição do teste, porém, 
eles aprendem a usar marcas visíveis nas pa
redes do labirinto para localizá-la rapidamente. 

Estudos realizados no labirinto aquático 
mostraram que os hormônios do estresse 
exercem uma função importante nos processos 
de aprendizagem. Na década de 90, a psicóloga 
e neurobióloga Melly S. Oitzl e o professor de 
farmacologia E. Ronald de Kloet, ambos da 
Universidade de Leiden, na Holanda, demons
traram que, na ausência dessas substâncias, os 
ratos dificultam a saída da água. Depois que 
suas glândulas suprarrenais, responsáveis pela 
produção da corticosterona (similar ao cortisol 
humano), foram removidas, os animais de
moravam muito mais para achara plataforma 
submersa. Os pesquisadores registraram o 
mesmo efeito após bloquear os receptores da 
corticosterona no cérebro dos roedores. 

Contudo, assim como acontece com se
res humanos, o momento em que ocorre o 
estresse faz toda a diferença. Quando se dá 
independentemente da situação de aprendiza
gem, a memória pode ser prejudicada. Isso foi 
demonstrado pelo então professor do Centro 

de Ciências da Saúde da Universidade do Colo
rado, David M. Diamond, e três colaboradores, 
num experimento realizado em 1996. Primeiro, 
os ratos foram treinados para procurar comida 
escondida em 7 dos 14 braços de um labirinto. 
Após um mês, os animais quase não entravam 
nos setores onde não havia nada para comer. 
Foi então que o experimento começou. Tão logo 
houvessem comido quatro dos sete petiscos, os 
roedores eram retirados do labirinto e deixados, 
por até quatro horas, em um ambiente familiar 
ou em um ambiente desconhecido. Quando 
voltavam ao labirinto, os mais relaxados, que 
haviam ficado em lugares que lhes eram fami
liares, não tinham esquecido a localização das 
três porções restantes, mas os estressados 
cometiam um número muito maior de erros 
ao procurá-las. 

O estresse intenso ou permanente pode até 
mesmo prejudicar as habilidades cognitivas a 
longo prazo. Em 2009, nosso grupo de pes
quisa do Instituto Max Planck de Psiquiatria, 
em Munique, mostrou que camundongos 
submetidos ao estresse crônico durante os 
primeiros estágios da vida não apresentam 
um bom desempenho em testes de memória 
na idade adulta quando comparados com os 
animais não estressados da mesma ninhada. 
As razões dessa diferença estão nas profunde
zas do cérebro. 

SINAPSES MAIS FORTES 
A fixação das memórias depende das conexões 
estruturais do cérebro - as sinapses através 
das quais os impulsos nervosos saltam de 
uma célula à outra. Determinado estímulo, um 
sinal verde, por exemplo, detona uma cascata 
de informações que ativam aquilo que já havia 
sido previamente aprendido: verde quer dizer 
siga. Portanto, pise no acelerador. 

A aprendizagem reforça essas conexões 
celulares. Assim, os sinais são transmitidos 
com maior facilidade de uma célula para outras, 
num processo conhecido como potenciação de 
longo prazo. É esse processo que permite ao 
cérebro armazenar e consultar informações. As 
sinapses enfraquecem ou se fortalecem com o 
passar do tempo, dependendo do quanto são 
estimuladas, enquanto as memórias podem 
ser reavivadas ou esquecidas. Mas existe uma 
"janela de oportunidade" durante a qual a ação 
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dos hormônios do estresse sobre as células 
neurais é capaz de produzir melhora de longa 
duração na transmissão dos sinais e, portanto, 
nas memórias referentes a um evento ou lugar. 
Quando os hormônios não estão presentes na 
"hora certa", porém, as conexões celulares são 
mais fracas, e o acesso às lembranças daquele 
momento, mais difícil. 

As moléculas especializadas na adesão 
celular talvez possam ser uma chave para a 
compreensão do processo de aprendizagem. 
Essas proteínas conectam duas células cere
brais, estabilizando as sinapses entre elas e 
possibilitando a transmissão de sinais. Tais 
moléculas desempenham papel importante 
no restabelecimento do contato e contribuem 
para que as sinapses sejam enfraquecidas ou 
fortalecidas, de acordo com a maior ou menor 
intensidade da transmissão. 

Pesquisas recentes indicam que o estresse 
afeta a síntese das moléculas de adesão celular 
e, portanto, a memória de longo prazo. Uma 



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

equipe comandada pela ps icóloga Carmen 
Sandi, do Instituto da Mente e do Cérebro da 
Escola Politécnica Federal de Lausanne, na 
Suíça, descobriu que o estresse ativa as molé
culas de adesão de células neurais (NCAMs) 
no hipocampo - região do cérebro essencial 
para a fixação de novas informações e para 
a consolidação da memória de longo prazo. 
Ratos que tiveram a ativação das NCAMs supri
mida por manipulação genética apresentaram 
deficiências de aprendizagem e memorização. 

Uma melhor compreensão de como a me
mória é afetada pelo estresse em nível celular 
poderia ser usada no desenvolvimento de novas 
drogas para os distúrbios por ele desenca
deados e, talvez, até mesmo para o Alzheimer. 
Um exemplo disso é o projeto MemStick, com 
o patrocínio da União Europeia, que estuda os 
efeitos da adesão celular. A hipótese do projeto 
é simples: se as moléculas de adesão celular 
são responsáveis pela formação e pela estabili
dade das sinapses, seria teoricamente possível 

desenvolver substâncias análogas capazes de 
simular a ação dessas moléculas, restaurando 
a memór ia . Os pesquisadores chegaram a 
desenvolver um peptídeo que mimetiza as 
NCAMs, isto é, uma pequena proteína similar 
a uma porção da molécula. Ratos cronicamente 
estressados que recebem esse peptídeo apre
sentam menor perda de desempenho cognitivo. 

O sucesso dessas tentativas nos dá a espe
rança de que algum dia seja criado um novo 
medicamento capaz de reduzir-ou até mesmo 
reverter - os efeitos negativos do estresse sobre 
o funcionamento da memória. Poderíamos 
até chegar a ponto de desenvolver drogas que 
intensificassem os efeitos positivos do estresse 
sobre memorização e acesso às informações 
memorizadas: imagine uma pílula que pudesse 
ajudá-lo a gabaritar uma prova ou ser aprovado 
numa entrevista de emprego. Esse vislumbre de 
esperança é algo em que talvez valha a pena pen
sar da próxima vez que você se sentir esmagado 
pelas pressões da vida. 

Text Box
Fonte: Mente&Cérebro Especial: O desafio de lidar com o estresse, São Paulo, n. 37, p. 10-19, 2013.




