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Os estímulos, como, por exemplo, as imagens televisivas, são registados 
automaticamente na memória  (mecanismo RAM - Registo Automático da Memória), 
com tanto maior intensidade, quanto maior é a sua carga emocional. Ora, nos tempos 
actuais, todos nós – mas especialmente os jovens - somos bombardeados por uma 
(demasiado) grande quantidade de estímulos/informação, originários, nomeadamente, 
da televisão, dos jogos de computador, da navegação na Internet, etc. Aquele excesso de 
estímulos, contribui para acentuar aquilo que Augusto Cury (em “Pais Brilhantes, 
Professores Fascinantes”, Augusto Cury, 2004, ISBN 9727115985) chama de SPA - 
Síndrome do Pensamento Acelerado, e que se traduz por um aumento da velocidade dos 
pensamentos, com a consequente diminuição da concentração e o aumento da ansiedade 
dos indivíduos. Esta ansiedade gera uma atitude compulsiva que pede novos estímulos, 
numa tentativa de a aliviar: é como os dependentes de um vício que, para aliviar a 
tensão gerada pela dependência, entram num círculo vicioso, consumindo sempre mais. 

Assim, não admira que, tantas vezes, nas salas de aula, encontremos jovens 
agitados nas carteiras, falando para o lado, enfim não se concentrando nas palavras e 
gestos do professor, porque estes (gestos e palavras) não têm a importância  emocional 
que todos aqueles estímulos e, muito menos, se desenvolvem com a velocidade 
requerida pelas mentes ansiosas dos alunos. Acontece então que os professores estão na 
sala de aula e os alunos estão, como se costuma dizer, “noutro mundo”!  

Poderá estar aqui uma das principais razões para o tão falado insucesso escolar 
dos nossos dias. Como lidar com o problema? Será preciso um novo modelo de 
educação? Ou, antes, deverá haver uma actuação por parte da(s) fonte(s), no sentido de 
uma auto-regulação entre os agentes de “informação” envolvidos? Ou, então, deverão as 
autoridades ter um papel mais activo e pedagógico, perante a eventual provável falência 
daquela regulação? Ou, finalmente, deverão ser os pais a zelar para que os jovens não 
estejam expostos a um aumento crónico de estímulos? A resposta a estas questões é 
difícil de dar. Mas, certamente, só com a colaboração de todos, cada um assumindo as 
suas responsabilidades, será possível resolver um dos problemas mais sérios com que se 
defronta a sociedade da informação em que vivemos. 


