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RESUMO 

 

O presente trabalho refere-se à identificação dos fenômenos e processos básicos em 

psicologia - memória, percepção, inteligência, motivação e atenção - no filme “A Identidade 

Bourne”. A metodologia utilizada se deu a partir da análise descritiva das cenas escolhidas em 

minutagem de cenas escolhidas de acordo com a teoria existente. A identificação dos processos 

escolhidos nas cenas foi analisada de acordo com a teoria existente.         
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Myers (1999), a representação do mundo externo em nossas mentes detecta 

a energia física do ambiente, e codifica como sinais nervosos, em um processo chamado de 
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sensação, sendo nesse processo que selecionamos, organizamos e interpretamos nossas sensações  

através da percepção em nossas experiências do cotidiano. Os demais órgãos dos sentidos 

desempenham funções importantes, como a audição, visão, paladar, tato e olfato. 

A identificação dos processos básicos em psicologia (memória, percepção, inteligência, 

motivação e atenção) são tratadas no filme “A Identidade Bourne”. Neste, o ator Matt Damon 

representa o personagem Jason Bourne, o qual, após ficar à beira da morte por ter sido baleado 

em fuga, acorda sem memória em uma costa do Mar Mediterrâneo. Ele consegue se recuperar 

com a ajuda de um médico aposentado, mas tem como única pista de sua identidade um chip que 

estava implantado em seu quadril, onde estava gravado o número da conta de um banco em 

Zurique, na Suíça. No cofre deste banco suíço ele descobre que se chama Jason Bourne e que 

mora em Paris, mas também acha alguns passaportes falsos (com sua fotografia, mas cada um 

com um nome diferente), uma arma e uma grande quantia em dinheiro. No entanto logo é 

perseguido, sem entender por qual razão, e demonstra possuir diversas habilidades em autodefesa 

e luta além de saber vários idiomas. Ele oferece US$ 20 mil para Marie Helena Kreutz (Franka 

Potente), que está em dificuldades financeiras, para levá-lo até Paris. Após relutar ela concorda, 

pois precisa do dinheiro. Mas eles não poderiam imaginar o que o futuro lhes reservava. 

A identificação dos processos escolhidos na cena a seguir descrita na minutagem 1:50 à 

3:09m,  que se passa logo no início do filme é a seguinte após percorrer longa distancia o 

personagem Jason entra em um lugar para usar algum medicamento pois foi ferido, ele aplica em 

si mesmo uma injeção o local lhe trás alguma lembrança de sua vivência anterior, ele esta em 

uma sala na qual ocorre a recuperação de uma lembrança, foi através do estimulo visual que é 

uma interpretação de uma sensação através da percepção ou seja a atenção seletiva, o 

personagem vai utilizar muito esse recurso, focando em sua fuga, dessa forma há um resgate de 

memória antigas fazendo esse contingente de imagens anteriormente adquiridas, determinando a 

força de retenção de impressões passadas, isso ocorre com o personagem em diversas cenas do 

filme, pois ele passa todo o tempo a procurar lembra-se quem é. 

Para Vigotski (1998), a relação entre o uso de instrumentos e a fala afeta diversas funções 

psicológicas, em especial a percepção, as operações sensório-motoras e a atenção, cada qual é 

parte de um sistema dinâmico do comportamento, o instrumento usado pelo personagem é um 

bloco de anotações e evocação de memórias remotas, ainda de acordo com Vigotski operações 

simples como atar nós e marcar um pedaço de madeira como fim para auxílios mnemônicos, 

modificam a estrutura psicológica do processo de memória. 

Estendendo, pois, a operação de memória para alem das dimensões biológicas do sistema 

nervoso humano, permitindo, assim, a incorporação de estímulos artificiais, ou autogerados, 

chamados signos, e que terá uma forma nova de comportamento, com diferenças essenciais entre 

o tipo de comportamento e as funções elementares, que são encontrados nas relações entre 
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estímulos e respostas, a característica essencial e diferença é o fato de ser total e diretamente 

determinada pela estimulação ambiental, já no caso das funções superiores, sua característica 

fundamental é a estimulação autogerada, ou seja, a criação e o uso de estímulos artificiais 

tornando-se a causa imediata do comportamento (VIGOTSKI, p52-53, 1998). 

O personagem Jason Bourne utiliza-se desses recursos artificiais para a sua construção e 

reconstrução de memórias. Após a seleção de algum evento, eles são armazenados por algum 

tempo, por longos anos, ou não mais que breves segundos, é a chamada retenção de memória, 

tais eventos podem desaparecer da nossa memória o que configura como o esquecimento, a 

retenção nem sempre é permanente, o tempo de retenção é limitado, e vai variar de sujeito para 

sujeito, o esquecimento é natural, filtramos os eventos que nos interessa, e também por um 

processo para não sobrecarregar a memória. 

Segundo Myers, 1999 a memória funciona parecida com um sistema de processamento de 

informações de um computador, a codificação, a conservação dessa informação, o arquivamento 

e mais tarde sua saída à recuperação, existem memória de curto prazo e longo prazo. A memória 

de curto prazo é limitada não apenas na duração, mas também na capacidade, a de longo prazo 

armazena memórias ilimitadas. 

Em outra minutagem 10:28 na cena em que o personagem compra um jornal em uma banca 

e entra no metro, vê uma reportagem com uma garota na capa e lembra de ter estado com a 

mesma em imagens de afeto e também recupera a imagem em que um carro cai em um rio onde 

os dois se beijam, mas também pode ser uma lembrava de um sonho. 

Na minutagem 16:20 à 18:16m, o personagem utiliza da inteligência e a motivação para 

despistar as câmeras que o observa na rua em que ele se encontra, percebe que em dado momento 

há movimentação dessas câmeras e sai do foco dessas filmagens tentando escapar, encontra rotas 

de fuga para preservar sua vida, a inteligência é controvertida. 

Para Myers, 1999 a inteligência é algo amplo tendo muitos conceitos ele enfatiza que a 

inteligência para alguns estudiosos é a habilidade de uma pessoa de se adaptar com sucesso às 

exigências do ambiente em que se está inserido, tem relação com a cultura, outros insistem que, é 

a habilidade de solucionar todos os tipos de problemas independente da cultura, outros ainda que, 

é a capacidade para o comportamento adaptável e orientado a um objetivo, e as inteligências 

múltiplas, como a emocional etc.  

O personagem esta adaptável a diversas inteligências aqui mencionadas, ele nem sabe que 

as tem, como falar vários idiomas, a autodefesa e a habilidade para a luta, mais no ímpeto de 

reagir e se proteger vive em fuga constante preservando sua vida em outros momentos, recupera 

esses dados que possivelmente foi-lhe de alguma forma adquirido em dado momento, utiliza 

também a motivação, para sobreviver à intensa perseguição, e tentando resgatar sua real 
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identidade. De acordo com alguns estudiosos existem diversos tipos de amnésia: anterógrada, 

retrograda e amnésia global transitória; entre outras, na anterógrada há diminuição de aquisição 

de conhecimentos, mais o indivíduo é capaz de lembrar-se de fatos passados, ele perde a noção 

de familiaridade, não conseguindo relacionar seu presente e passado. Na retrograda o indivíduo 

perde a memória de seu passado, na ultima é a combinação dos dois tipos mencionados. Neves 

(2007) et al Apud Kolpman, (2002). A amnésia pode ser determinada como um estado mental 

patológico em que a memória e o aprendizado encontram-se afetados em dimensões maiores que 

as demais funções cognitivas em um paciente sem alteração do nível de consciência. Conforme 

alguns estudiosos como (Ross, 2000; Sellal et al., 2002; Lucchelli e Spinnler, 2002). Em 

publicações recentes houve relatos de prejuízos proporcionais da memória retrograda em 

comparação a anterógrada. 

O esquecimento é algo normal no ser humano, selecionamos e armazenamos informações 

que nos interessa, pois recebemos estímulos do ambiente todo o tempo, mas torna-se perigoso 

esquecer demais ou lembrar muito, as chamadas, a amnésia ou a hipermnésia, o personagem 

Jason evoca lembranças tenta utilizar mentalmente a cognição e emoção, através do seu 

comportamento, o personagem recupera algumas lembranças por meio de imagens mentais e 

também por estímulos do meio em que esta inserida, evocando lembranças, por meio de 

apontamentos em um bloquinho, foi assim, que identifica um lugar onde poderia encontrar 

respostas, há evocações desses lugares e lembranças durante varias cenas favorecendo a 

lembrança de eventos que o personagem vivenciou. 

Myers (1999) enfatiza que estudos observaram que, as memórias que derivam da 

experiência têm mais detalhes do que as memórias que derivam da imaginação, as memórias de 

essência são duráveis, as falsas memórias podem parecer reais e podem se passar por reais, o        

personagem passa por momentos difíceis em busca de suas memórias, que parece ter esquecido e, 

na tentativa de saber quem é realmente e tentando resgatá-la passando por grandes perigos. 

Segundo Oliveira, Bueno (20217) Apud Schater (1987ª 1987b), aprendizagem de novas 

habilidades pode ser chamada de memória implícita, ou seja, o conhecimento demonstrado não 

requer referência explicita a um evento particular, a memória implícita contrapõe à memória 

explicita, implicando na recordação consciente de eventos vividos. Esse termo memória 

implícita, é mais genérico do que memória de procedimento, apresentando-se intacto em 

pacientes amnésicos podendo ser observado em pacientes após uma única exposição aos 

estímulos. 

De acordo com o DSM-5 o transtorno de despersonalização/desrealização vai requerer do 

sujeito a vivência de modo constante e que persista a uma experiência de estranheza ou 

irrealidade em relação a si própria (despersonalização), ou ao ambiente que o circunda, embora o 
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personagem pareça ter passado por essa experiência de estranheza a si próprio e ao ambiente, a 

amnésia dissociativa, como fuga dissociativa ( ARAUJO,LOTUFO NETO,2014p76-77). 

Conforme Chaves, (1993) as alterações de memória são conhecidas por dois termos, que 

são: amnésia e dismnésia, esta última é relativo a perturbações variáveis, já a amnésia diz 

respeito à perda global das funções de memória, as amnésias são síndromes clínicas de perda de 

memória que comprometem a função cognitivo generalizado, estas se dividindo em quatro 

categorias são ela:  a síndrome amnésica parcial, que é uma alteração de armazenamento e 

evocação de memória, a amnésia parcial, onde apenas determinadas modalidades ou sub-funções 

da memória estão comprometidas, amnésia como parte de uma alteração cognitiva mais 

generalizada ou demência, e as amnésias funcionais ou psicogênicas nessas categorias podendo  

ocorrer de maneira temporária ou permanente 

 

CONCLUSÕES  

 

O filme trata a temática da amnésia na vida do personagem Jason Bourne e as 

complicações imposta ao esquecimento e que as causas são diversas, como lesões no cérebro, 

drogas, experiências traumática, e dependendo do tipo de amnésia podendo ser revertida, também 

o stress, e estados emocionais críticos afetam a memória entre outros, bem como os tipos de 

inteligências e como se apresentam na evocação de lembranças do personagem e como preservar 

a memória é fundamental, pois mostra o personagem em uma angústia para resgatá-la, e as 

diversas competências desenvolvidas pelo personagem ao longo do filme, como manusear uma 

arma mesmo não se lembrando dessa habilidade, na qual executa com precisão, a autodefesa para 

sua proteção, as estratégias de fugas, há a recuperação de lembranças de vivencias anteriores, os 

acessos a essas lembranças permeiam toda a vida do personagem no decorrer do filme, 

propiciando relacionar teoria e personagem, bem como os diversos tipos de amnésias, e como 

essas lembranças podem ser dolorosas e também saudáveis, aos poucos o personagem se recobra 

de quem é, e o motivo da perseguição das pessoas que o querem morto, a motivação é uma 

constante possibilitando ao mesmo proteger-se. 

Enquanto alunas vamos nos deparar com tais situações na clínica e a importância do 

cuidado e um olhar amplo e atento com o outro que,  vivência a perda de memória, bem como 

suas conseqüências no cotidiano desse sujeito. 
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