
 
 
AFINAL, A DECOREBA FUNCIONA? 

 
Pesquisas apontam caminhos que, no 
futuro, podem alterar radicalmente a 
forma como estudamos e guardamos 
informações 
 

á muito os educadores discutem qual seria a 
melhor forma de aprender: a elaboração dos 
conceitos ou as técnicas de memorização? Em 
busca de uma resposta, a edição de janeiro da 
revista Science indica que, no futuro, é 
provável que a pedagogia empreenda algumas 
mudanças nos métodos de aprendizado. 
Segundo um estudo divulgado na publicação, 
estudantes estimulados a ler textos, resgatar e 
reconstruir o conhecimento em intervalos 
regulares obtêm melhores resultados do que 
os colegas que recorrem à criação de mapas 
conceituais - aqueles diagramas em que os 
"nós" representam conceitos e as conexões 
entre esses "nós" simbolizam a relação entre 
os conceitos. 
 

Para confrontar as duas técnicas, os 
pesquisadores da americana Purdue University 
realizaram um experimento em que 200 alunos 
estudaram textos de diferentes disciplinas 
científicas. Na primeira prova, próxima das 
seções de estudo, não houve diferença 
significativa no resultado. No entanto, uma 
semana depois, quando se mediu o sucesso da 
retenção no médio prazo, o grupo que se valeu 
de técnicas de resgate regular da informação 
colheu resultados 50% melhores do que seus 
colegas. As avaliações incluíam tanto per-
guntas literais, cuja informação estava 
diretamente no texto, quanto questões que 
requeriam interpretação. 
 
De acordo com os autores do estudo, Jeffrey D. 
Karpicke e Janell R. Blunt, atualmente há uma 
tendência entre pedagogos no sentido de 
encorajar práticas baseadas no "estudo 
elaborado" em detrimento da velha e boa 
releitura. Os maiores interessados no assunto 

estão no mesmo barco. Karpicke e Blunt dizem 
que os próprios estudantes, antes que vissem 
o que diz a pesquisa, avaliaram que a primeira 
técnica seria a mais eficiente para solidificar o 
aprendizado. 
 
Para os pesquisadores, a prática de resgate 
das informações sugere uma nova visão de 
como a mente funciona. "O resgate não é 
apenas uma leitura do conhecimento estocado 
na mente - o ato em si de reconstrução do 
conhecimento aumenta o aprendizado. Esta 
perspectiva da dinâmica da mente humana 
pode pavimentar uma via para o desenho de 
novas atividades educacionais", afirmaram, no 
artigo que ganhou as páginas da Science. 
 
Estendendo o horizonte de discussão, alguns 
cientistas já estão estudando como seria o 
aprendizado em um mundo sem textos. O 
fu-turólogo William Crossman supõe que, em 
2050, a palavra escrita vai ser uma tecnologia 
obsoleta e, acredite se quiser, cairá em desuso 
como forma de armazenar conhecimento. A 
interação com computadores que respondem a 
comandos de voz e o avanço da iconografia 
terão chegado a tal ponto que não se ensinará 
mais os alunos a ler e escrever, diz ele. Todo o 
conhecimento e as informações do dia a dia 
virão desses repositórios interativos e 
inteligentes de informação. 
 
Em seu livro VIVO [Voice-In/Voice-Out]: The 
Corning Age ofTalkingCompu-ters (algo como 
"A nova era dos computadores que falam"), 
Crossman chega a descrever com detalhes 
como seria um dia normal na vida de uma 
família embebida dessa cultura oral. Desde o 
despertar até o final do dia, as atividades de 
uma mãe e seus dois filhos em idade escolar 
são realizadas sem nenhum contato com 
informação escrita. 

 
É uma alegoria do futuro, como várias que 

vimos no passado. Algumas se configuram e 
outras não. Mas vale a pergunta: será mesmo 
possível aprender com profundidade sem o 
distanciamento e a introspecção que a leitura 
exige? Ou essa questão é apenas fruto de 
nossa tendência de nos apegar ao que já 
conhecemos? 
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Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 49, p. 66-68, mar. 2011. 


