
dos da Universidade de Tóquio e publicado 
na revista Science, explica que é mais fácil 
para o cérebro aprender mais sobre assun-
tos que já conhecemos. Para aprendermos 
um conceito novo existe um envolvimen-
to mais amplo do córtex cerebral, mas adi-
cionar conhecimento é muito mais sim-
ples. Os cientistas descobriram um grupo 
de genes ativados somente para adicionar 
memória ao que já foi aprendido. 

Esses genes não funcionam tão bem 
quando o assunto é novo, e os pesquisado-
res argumentam que o conhecimento dos 
indivíduos especialistas é construído des-
ta maneira. O volume de conhecimento 
vai sendo adicionado em blocos, e quanto 

mais sabemos sobre um assunto mais fá-
cil fica aprender algo novo sobre ele. 

Em outra pesquisa, cientistas do Insti-
tuto Max Planck, da Alemanha, e da Es-
cola Superior de Física e Química Indus-
triais, de Paris, puderam confirmar, usan-
do o cérebro da drosófila, a mosca da fru-
ta, que existem neurônios especializados 
apenas em ler memórias gravadas. 

Já conhecemos muito dos circuitos ce-
rebrais da drosófila, que possui apenas 
100 mil neurônios. O cérebro humano 
possui 100 bilhões de células empacotadas 
em um quilo e meio, mas tem mecanismos 
operacionais iguais. Os cientistas desco-
briram que, ao bloquear um grupo especí-
fico de células, as MB-V2, as moscas não 
conseguiam lembrar-se de um cheiro. 

No estudo, os neurocientistas aplicavam 
um choque elétrico nas moscas, após libe-
rarem um determinado cheiro. Os pesqui-
sadores conseguiam desligar os neurônios 
MB-V2 e, ao fazer isso, as moscas não fu-
giam do cheiro associado ao choque. Mas 
ainda podiam aprender que o cheiro esta-
va associado a um evento ruim, pois quan-
do os cientistas religavam a célula MB-V2 
as moscas fugiam do cheiro. Isso os fez 
concluir que a MB-V2 não era importante 
para o aprendizado, mas fundamental 
para lembrar-se do que foi aprendido. 

Esses estudos, publicados em um in-
tervalo de duas semanas, são avanços na 
busca da cura para a doença de Alzhei-
mer, e para a reabilitação em acidentes 
vasculares cerebrais. Ao mesmo tempo, 
nos impulsionam a outro nível, no qual 
poderemos manipular nossa capacidade 
de aprender e de lembrar as lições. • 

UM ESTUDO do Hospital Beth Is-
rael de Boston, feito pelos dou-
tores Edwin Robertson e Da-
niel Cohen, esclarece por que é 
tão difícil aprendermos diver-

sas matérias diferentes ao mesmo tempo. 
Usando 120 voluntários, que precisa-

ram aprender dois tipos de atividade em 
sequência, uma com exercícios com os 
dedos da mão e a outra uma lista de pala-
vras para decorar, os cientistas percebe-
ram que aprender uma atividade atrás da 
outra prejudicava o aprendizado da pri-
meira. A conclusão é que, ao aprender al-
go diferente, sem tempo de reter o primei-
ro assunto, podemos nos decepcionar. 

Na segunda metade do estudo, os pes-
quisadores utilizaram um recurso que 
pode "desligar" algumas partes do cé-
rebro, a eletroestimulação magnética 
transcraniana (TMS), que cria um cam-
po magnético no cérebro tão forte que 
impede a conexão normal entre os neu-
rônios de uma mesma região, interrom-
pendo seu funcionamento. Os pesquisa-
dores utilizaram a TMS nas áreas acessó-
rias ao aprendizado motor, se o exercício 
com a mão era o primeiro executado, e na 
área de aprendizado verbal, se a primeira 
tarefa era decorar a lista de palavras. 

Os cientistas descobriram que fazer o es-
tímulo elétrico com TMS, depois de apren-
dida a tarefa, não interferia no aprendiza-
do desta, além de impedir a competição e 
interferência entre os dois exercícios, me-
lhorando a performance de ambas ativi-
dades ao ponto de o resultado ser igual ao 
aprendizado de uma só tarefa. 

O TMS não e o único jeito de impedir 
a interferência de um aprendizado sobre o 
outro. O sono é a forma natural de desligar 
as áreas acessórias aos diversos aprendiza-
dos, por isso cochilar um pouco nos inter-
valos de treinamentos parece ser benéfico 
e melhorar a aquisição de conhecimento. 

Outro estudo feito por Edwin Morris, 
da Universidade de Edimburgo, e associa-

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 16, n. 655, p. 73 , 20 jul. 2011. 




