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Estratégia para ativar a memória
Pesquisa com 80 idosos indica que unir a imagem de objetos e imaginar uma ação
entre eles pode ajudar a evitar esquecimentos. Técnica promete auxiliar pessoas mais
velhas ou mesmo jovens com amnésia

Associar a imagem de dois objetos e relacioná-los com alguma ação e possível consequência desta pode ser
uma estratégia para melhorar a memória — tanto de idosos quanto de pessoas que sofrem de amnésia. É o
que indica um estudo elaborado pela organização canadense Baycrest Health Sciences. Em um exemplo
simples, seria como, ao saber que a previsão do tempo para o dia é de chuva, imaginar um guarda-chuva na
frente da fechadura da porta de casa, impedindo que ela seja trancada. A partir desse exercício mental, as
probabilidades de esquecer o guarda-chuva diminuiriam drasticamente.

Para lembrar. Bilhetinhos não resolvem, mas a tática usada na pesquisa obteve bons resultados. Ela
foi criada por um homem com amnésia que passou a conseguir formar novas memórias

Imaginar uma ação que pode acontecer envolvendo dois objetos — o guarda-chuva na frente de uma
fechadura — e uma possível consequência — não conseguir abrir ou trancar a porta de casa —, então, ajudaria
o cérebro a formar uma memória, de acordo com o estudo, publicado no periódico científico “Memory &
Cognition”. A descoberta faz parte de uma pesquisa aprofundada sobre estratégias naturais da memória.

A técnica surgiu da estratégia empregada por um homem que sofria de amnésia e passou a conseguir criar
novas memórias, apesar de sua condição. Os cientistas supõem que compreender melhor os mecanismos
cerebrais atividados por essa técnica pode permitir que ela seja usada em programas de reabilitação de
memória para pessoas idosas, com amnésia ou lapsos de memória, explicou Jennifer Ryan, cientista sênior no
Instituto de pesquisa Baycrest's Rotman.

— Pesquisas anteriores mostraram que imaginar dois objetos juntos, praticamente fundidos em um, ajuda
as pessoas a trabalharem em torno de déficits de memória, mas nosso trabalho demonstra que compreender a
relação entre dois itens também é importante — afirma Ryan, que é professora de psicologia e psiquiatria na
Universidade de Toronto. — Nós sabemos que a função cognitiva é prejudicada durante o envelhecimento. Mas
essa estratégia pode ser inclusive uma solução alternativa para problemas de memória em pessoas mais
jovens.

FUSÃO, AÇÃO E CONSEQUÊNCIA O estudo avaliou a performance em testes de memória de 80 idosos
saudáveis, com idades entre 61 e 88 anos. O grupo foi primeiro testado para uma tarefa inicial. Em seguida, os
idosos aprenderam uma das características individuais da estratégia — fusão, ação e consequência — ou a
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estratégia geral do método. Após terem contato com essas novas abordagens, os participantes foram testados
novamente para avaliar se isso havia ajudado a melhorar suas performances em tarefas.

Os resultados apontaram que, depois que os idosos foram treinados usando apenas a característica “ação/
consequência”, apresentaram ganhos notáveis.

— Estamos tentando entender o que é importante para a técnica e o que as pessoas precisam aprender
para alcançar o máximo de benefícios a partir dela — observou Ryan. — Não há uma estratégia única que irá
reparar sua memória, mas um método pode ser mais adequado que o outro — concluiu a pesquisadora.

Nos próximos passos da pesquisa realizada pelo instituto canadense, cientistas vão explorar os diferentes
sistemas do cérebro e as estratégias de consolidação da memória.
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