


o que psicólogos, filósofos e pedagogos já
falam há décadas: uma sala de aula deve
ser mais do que esta que está aí.

Não que os cientistas tenham desco-
berto fórmulas mágicas de ensino. Na
verdade, grande parte do que se fala so-
bre o cérebro e a educação é bobagem
(conheça os 6 "neuromitos"ao longo desta
matéria). "Há um buraco entre o estado
atual da neurociência e sua aplicação di-
reta na sala de aula. Mesmo assim, os
professores têm acesso a vários progra-
mas de ensino baseados no cérebro", afir-
ma Usha Goswami, diretor do Centro
para Neurociência na Educação da Uni-
versidade de Cambridge, no Reino Unido,
num artigo na revista Nature de junho.
"Alguns desses pacotes têm quantidades
alarmantes de informações erradas."

Mas há descobertas quentes envolven-
do a aprendizagem como uma atividade
de todo o corpo. "Quando um professor
entende o cérebro, conclui que ele precisa
de nutrientes, e o aluno precisa estar bem
alimentado; que uma sala pouco ventila-
da diminui a atenção e que a memória
depende do sono", diz Leonor Guerra,
pesquisadora de neurociência da UFMG.
"Estudos nessa direção estão baseando as
mudanças na maneira de educar."



Menos horários
Primeira mudança: as aulas dos adoles-
centes devem começar mais tarde, lá pe-
las 11 horas. Para a Fundação Americana
do Sono, dos EUA, o hábito dos adoles-
centes de matar a 1a aula, chegar atrasa-
do na 2a e tirar um cochilo na 3a não é
pura vagabundice da idade. Nem é por-
que os jovens fumam maconha demais.
Mas é fruto dos hormônios da adolescên-
cia, que pedem pelo menos 9 horas de
sono por dia e fazem a atenção dos jo-
vens só atingir o pico às 11 horas.

A escola deveria se adaptar a esse me-
tabolismo diferente. Uma pesquisa da
fundação mostrou que 60% dos adoles-
centes têm sono de manhã - bem mais
que as crianças. Ou seja: o horário segue
uma lógica inversa. As crianças, que ge-
ralmente acordam cedo, costumam estu-
dar à tarde, e quando viram adolescentes
precisam responder chamada às 7h!5.

O problema é que implementar uma
mudança no horário alteraria toda a roti-
na e os horários da família. Mas escolas
americanas que transferiram o início das
aulas das 7hl5 para as 8h40 tiveram alu-
nos mais atentos. Na região da Nova In-
glaterra (EUA), a mudança foi
acompanhada por cientistas e documen-
tada. As pesquisas mostraram que a mé-

. dia das notas aumentou (ainda que
timidamente), as faltas caíram e os alu-
nos passaram a ter menos sono.

Outra pesquisa sobre o sono e seu im-
pacto sugere uma mudança mais radical:
instituir a sesta depois de uma aula puxa-
da. Um estudo da Universidade Harvard
mostrou que, ao passar por aulas que exi-
giam muita atenção, os alunos lembra-
vam-se mais do conteúdo quando tiravam
uma sonequinha de 30 a 50 minutos.

Mais provas
Além do horário de início da aula, há uma
outra convenção sem base científica: au-
las que duram 50 minutos. "É muito tem-
po para o cérebro de uma criança. Nos 10
primeiros minutos de aula a atenção do
aluno é boa. Se a informação for impor-
tante, ele segura a atenção; de outra for-
ma, dispersa", diz Leonor Guerra, da
UFMG. "É importante dividir esse tempo
em atividades diferentes."

Para saber o tanto que os alunos pres-
• tam atenção na aula, uma escola perto

de Newcastle, na Inglaterra, virou um

verdadeiro laboratório de aprendiza-
gem. A diretoria decidiu testar o mesmo
conteúdo em turmas diferentes com
métodos completamente distintos. Em
uma delas, a matéria do dia seria forma-
tada em seções de 8 minutos. Depois
disso, uma pausa de 10 minutos, com
brincadeiras que não tinham nada a ver
com a disciplina. Mais 8 minutos do
mesmo conteúdo. Pausa de 10 minutos,
outra revisão. A retenção do conteúdo
foi muito maior que a partir do método
comum, mostrando que no começo da
aula a criançada presta atenção se o
conteúdo for interessante. E, se houver
pausas, melhor ainda.

Outro problema da educação conven-
cional é a semana de provas. Você se
acha meio devagar por ter estudado pa-
ra um monte de matérias e dali a 6 meses
não lembrar de mais nada? Calma, há
uma explicação científica. Segundo
Bharucha, de Harvard, quando há mui-
tas provas de diferentes matérias em
pouco tempo, a chance de o aluno reter
as informações é muito menor do que se
a avaliação fosse dispersa no tempo.
"Uma escola ideal tende a ter avaliação
baseada na matéria estudada, e não no
tempo que o aluno assiste às aulas", diz
Fredric Litto, professor da Escola do Fu-
turo da USP, núcleo que pesquisa novas
formas de educação. "Assim, um curso
pode durar 3 horas, 3 dias ou 3 semanas,
e não necessariamente 3 meses."

Menos diferença
Na última década, virou bandeira da edu-
cação no Brasil a inclusão de alunos com
necessidades especiais nas escolas co-
muns e o fechamento de instituições só
para cegos, surdos ou autistas. A idéia por
trás dessa política é fazer as crianças con-
viver com as diferentes e respeitá-las des-
de cedo. A teoria é bonita, mas encontra
restrições entre alguns cientistas.

Um estudo da USP avaliou 7500 alunos
surdos congênitos (que raciocinam em
libras, a linguagem dos sinais) e deficien-
tes auditivos (que raciocinam em portu-
guês) de 15 estados brasileiros. A
conclusão é que a escola especial para
surdos, que ensina em libras, produz me-
lhor compreensão de leitura que a escola
comum traz para surdos. Na Inglaterra,
segundo a Associação Nacional dos Au-
tistas (NAS, em inglês), 2 em cada 5 alu-



nos com esse problema são vítimas de
bullying nas escolas comuns (agressões
psicológicas e até físicas de outras crian-
ças), o dobro da taxa dos outros alunos.
"Nós agora temos mais capacidade de rea-
lizar uma educação mais personalizada
e inclusiva, na medida em que entende-
mos quais as causas de dificuldades dos
estudantes", afirma Koji Myiamoto, au-
tor de UnderstandingtheBrain: TheBirth
of a Learning Science ("Entendendo o Cé-
rebro: O Nascimento de uma Ciência do
Aprendizado", sem edição brasileira).

Se antes um aluno que não se saía
bem era tachado de fraco e tinha como
receita "se esforçar mais", hoje já se co-
nhece a origem de problemas que difi-
cultam o aprendizado e os meios de

E PRECISO
APRENDER
LÍNGUAS
BEM CEDO.

Já ouviu aquela história
de que algumas coisas só se
aprendem até os 12 anos? Na
verdade, o cérebro está sempre
se modificando. É verdade que
a infância é favorável para a
aprendizagem da gramática
de uma nova língua, mas os
adultos armazenam um
vocabulário mais rico.

combatê-los. Testes mais precisos con-
seguem detectar bem cedo problemas
como dislexia, déficit de atenção, hipe-
ratividade ou acalculia (dificuldade
com números). O teste mais comum é a
ressonância magnética funcional
(RMF). Eletrodos colados com espara-
drapo na cabeça do paciente identifi-
cam as áreas do cérebro que se ativam
com um estímulo exterior. Assim, per-
cebem se há regiões menos desenvolvi-
das ou se a informação está sendo
processada em outra região.

O cérebro de pessoas com essas difi-
culdades processa as informações de
maneira um pouco diferente. No caso
dos disléxicos, há uma anomalia no he-
misfério esquerdo do cérebro que, na



prática, torna difícil para a pessoa atri-
buir corretamente o som a um símbolo
gráfico. Em outras palavras, durante a
alfabetização, quem tem dislexia pode ler
uma letra e não saber como pronunciá-la.
Alunos com essa dificuldade precisam de
atenção especial, planos de aula distintos
e mais tempo para aprender.

A educação personalizada tem se mos-
trado eficaz até quando as crianças são
educadas em casa. Nos EUA, geralmente
por causa da religião da família, já há 2
milhões de crianças estudando com os
pais ou com o apoio dos pais ou de profes-
sores particulares - coisa que não é reco-
nhecida por lei no Brasil. Nos testes
públicos de avaliação de desempenho, as
crianças com educação doméstica têm
notas 30 a 37% melhores que seus cole-
gas das escolas públicas e privadas. "Mas
não se deve subestimar o papel crucial da
interação social em todos os modos de
aprendizado", afirmam os autores do li-
vro Understanding the Brain.

Mais sílabas
Outra forte linha da pedagogia que hoje
se questiona é o construtivismo. Segundo
essa teoria, que tem o francês Jean Piaget
como principal nome, a pessoa aprende
de verdade não por meio da memoriza-
ção de conteúdos fornecidos pelo profes-
sor, mas quando ela própria constrói o
conhecimento, por atividades como gin-
canas ou caças ao tesouro. Legal, não?

Aplicado à alfabetização, o construti-
vismo rejeita livros didáticos. Nada de
aprender sílabas usando frases como "I-
vo viu a u-va". Na versão brasileira da al-
fabetização construtivista, a criança vai
tendo contato com palavras e imagens,
tentando associar a palavra inteira ao
contexto. Esse método é o contrário do

CRIANÇAS NÃO
APRENDEM DUAS
LÍNGUAS AO
MESMOTEMPO

Há espaço no cérebro para o
aprendizado de dois idiomas
simultaneamente - e isso só
faz bem. Na Alemanha, um
estudo com crianças turcas
aprendendo o alemão mostrou
que elas melhoravam na
escrita das duas línguas.

GO MITO
DA GINÁSTICA
CEREBRAL

Videogames que garantem
melhorar a memória ou
exercícios f ís icos que
prometem maior atenção
dos alunos ao massagearem
regiões específicas do corpo
são a extrapolação de algumas
pesquisas, mas nada muito
confiável. Sabe-se apenas que
a atividade física melhora o
metabolismo do corpo, inclusive
do cérebro, mas não se sabe
exatamente em qual medida.

fonético, onde o caminho é aprender o
código: primeiro o som das letras, depois
das sílabas e como elas formam palavras,
que ganham sentido na frase.

O Brasil é dos únicos países no mundo
a adotar a alfabetização construtivista.
Para os críticos desse método, ela tem aju-
dado a produzir altos índices de analfa-
betismo funcional - quando a pessoa
sabe ler, mas não consegue interpretar o
texto. "Ninguém aprende a ler e a escre-
ver se não aprender relações entre fone-
mas", afirma Magda Soares, professora
de educação da UFMG. Some-se a isso o
fato de o Ministério da Educação ter dado
como diretriz evitar a repetência de ano
e o que se vê é que, das 27000 escolas
públicas de 1a a 4a séries avaliadas pelo
último Prova Brasil, só 166 têm média
comparável à dos países desenvolvidos.
"Na verdade, a política de não repetir os
alunos disfarça o fracasso do monopólio
da pseudoalfabetização construtivista
que dominou o Brasil nos últimos 25
anos", dispara Fernando Capovilla, pro-
fessor do Instituto de Psicologia da USP.

Se a ciência ainda não tem fórmulas
mágicas para transformar todas as
crianças em gênios, aos poucos vai faci-
litando a vida dos alunos. E não há mo-
tivo para desencorajar essas pequisas.
Afinal, se sabemos que a educação está
longe de cumprir o que promete, por
que não tentar diferente?
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