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O que é aprender?

Processo de formação de novas memórias e de aquisição de novas com-
petências "skills"



Dicas para melhorar a memória

Estar atento.

Criar associações.

Uma imagem vale por mil
palavras.

Praticar, repetir.

Usar também os ouvidos.

Evitar sobrecargas.

Viajar na tempo (tentar recordar
o primeiro local onde se ouviu
falar de tal coisa).

Manter o sono em dia.

Usar rimas.

Relaxar.



Hipocampo



Córtex cerebral



Memorabilidade

Nem todas as imagens valem por mil palavras. Há imagens que valem mais
e são mais memorizáveis.

http://memorability.csail.mit.edu/explore.html



Memorabilidade Elevada



Memorabilidade Reduzida



Nativismo vs Empirismo

Nativismo Empirismo: conhecimento adquirido através
da experiência

Plato (427-347 AC) O conhecimento é inato e
foi adquirido pela alma em vidas anteriores

Aristoteles (384-322 AC) A memória depende
da formação de associações, para as quais há
três principios: contiguidade, frequência,
similaridade.

René Descartes (1596-1650) O corpo e a
mente são entidades distintas, governados por
leis diferentes. As funções corporais são uma
espécie de máquina com respostas inatas a
determinados estímulos.

John Locke (1632-1704) a mente de um
recém-nascido é um quadro branco (tabula
rasa) que irá ser escrito pela experiência.
Educação e experiência (aprendizagem)
permitem que as pessoas se transcendam.

Gottfried Leibniz (1646-1716)
3
4 do

conhecimento é aprendido;
1
4 é inato

William James (1842-1910) Os
costumes/hábitos/ações rotineiras são
construidos a partir dos reflexos inatos
ajustados pela aprendizagem; a memória é
construida através de redes de associações.

Francis Galton (1822-1911) Os talentos
humanos são hereditários.

Edward Thorndike (1874-1949) A lei dos
efeitos (condicionamento instrumental): o
comportamento de um animal aumenta ou
diminiu em função das consequências da sua
resposta (reforço positivo ou castigo)



Memória Semântica (factos) vs Episódica (eventos)

Memória episódica Memória Semântica
Autobiográfica: "Eu lembro-me..." Factual: "Eu sei que..."
Pode ser comunicada de forma
flexivel em vários formatos. Pode ser
comunidade numa linguagem
diferente da que foi adquirida.

Pode ser comunicada de forma
flexivel em vários formatos. Pode ser
comunidade numa linguagem
diferente da que foi adquirida.

Pode ser acedida de forma
consciente (Eu sei que sei)

Pode ser acedida de forma
consciente (Eu sei que sei)

Tem um contexto espacial e
temporal

Não tem um contexto.

Aprendizagem numa única exposição Pode ser adquirida numa única
exposição, mas pode ser fortalecida
pela repetição



Uso de memórias episódicas e semânticas

Três estágios:

Primeiro: codificação da informação e memorização (colocá-la na
memória)

Segundo: retenção da informação (conservação da memória)

Terceiro: mobilização da memória quando necessário

Princípio básico: é mais fácil recordar informação que pode ser interpretada
num contexto de coisas já conhecidas. Exemplo: palavra latina de arco:
fornix. Como recordar esta palavra? contexto: as prostitutas (fornicação) da
Roma antiga prostituiam-se sob estes arcos.



Memória de competências (aprender fazendo)

Memória de competências Memória de eventos e factos
É difícil comunicar aos outros. Não
pode ser verbalizada.

Pode ser comunicada de forma
flexível

Pode ser aquirida de forma
insconsciente

Pode ser acedida de forma
consciente

Requer várias repetições Pode ser adquirida através de uma
simples exposição

Verdadeiro ou Falso: "Aprendeu a andar de bibicleta uma vez, aprendeu para
sempre."



Competências

Percetual-motoras (mover o corpo baseado nas perceções. Podem ser
abertas ou fechadas. Desporto, dança...)

Cognitivas (exemplo: resolução de problemas, aplicação de estratégias,
capacidade de raciocínio, ...)

Para Descartes o que nos distinge dos animais é a capacidade de raciocínio.



Ferramenta Anki

Regra geral para se obter boas memórias semânticas: repetição espaçada

O espaçamento temporal entre exposições é necessário para que o cérebro
organize e integre a informação nova com a que já está consolidada.

Implica rotinas.

Funciona em várias plataformas

É grátis (menos para iOS)



Comprimidos para a memória

Não, obrigado (eficácia e segurança questionáveis).

Criar memórias dá MUITO trabalho e exige MUITO tempo.



Recomendações finais, evitar Alzheimer

1. Exercício regular

2. Manter a mente ativa (palavras cruzadas, sodoku)

3. Evitar stress desnecessário

4. Dormir bem

5. Socializar com os outros

6. Alimentar-se de forma saudável



Alimentação correta

A. Gerir a massa corporal. Evitar obesidade

B. Evitar gorduras saturadas e as insaturadas trans. Evitar alimentos ricos
em colesterol.

C. Ingerir alimentos protetores do sistema cardio-vascular e do cérebro.

i. Frutos escuros: amoras, mirtilios, bagas, etc...

ii. Vegetais: bróculos, espinafres, etc...

iii. Frutos secos: amêndoas, nozes, avelãs, (ricos em vitamina E)



Mnemónica para prevenção de Alzheimer

Sexo frequente e vigoroso com um parceiro inteligente!!!

Sexo = alivia o stress

frequente e vigoroso = exercício

inteligente = sistema mental ativo

parceiro= socialização, dormir bem e acompanhado.


