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ESTRESSE, MEMÓRIA E TERAPIA CORPORAL 

 

Fábio Ricardo dos Santos 

 
RESUMO 
 
A memória, formada a nível da comunicação entre nossos neurônios, as sinapses, e 
com formação de seu banco de dados desde a vida intra-útero, é responsável por 
disparar uma reação em cascata e provocar reações a estímulos estressores, mesmo 
que esta memória faça parte apenas do inconsciente e portanto com difícil 
entendimento do comportamento. O objetivo deste seminário é o de entender os 
mecanismos do estresse, da memória e a importância da psicoterapia corporal como 
mecanismo de acesso ao inconsciente e em como, neurofisiologicamente, acessa o 
banco de dados e como provoca seus benefícios. 
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Estresse não significa necessariamente algo ruim, e faz parte do nosso 

dia a dia, sendo por muitas vezes mecanismo de defesa que organiza nossa 

economia corporal e promove  o nosso equilibrio fisico e emocional, sendo 

assim, é disparado a todo instante, desencadeando uma reação em cascata 

que é mediada por uma estrutura nervosa chamada hipotalamo que, 

baseada em nosso “banco de dados”, individualiza nossa resposta. Na 

medida em que esta memória é armazenada em nosso sistema neural, e 

este, organiza-se em rede com o sistema hormonal e muscular, toda 

memória associa-se entre si, caracterizando o indivíduo, singularizando-o. O 

estresse promovido pela psicoterapia corporal promove o caminho ao centro 

límbico, ao centro de comando do comportamento, o que possibilta o acesso 

à informações ou sensações muitas vezes escondidas no inconsciente.  
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