
N ão estranhe se você estiver passan-
do em frente a uma escola e ouvir

uma turma de crianças lendo em voz alta:
- As abelhas vivem na colméia e fa-
zem mel.
- As abelhas vivem na colméia e fa-
zem mel.
- As abelhas vivem na colméia e fa-
zem mel.
A idéia simplista de que se deve ab-

sorver a mesma informação três vezes para
memorizá-la é ainda bastante utilizada,
motivada também pela disseminação de
fórmulas prontas, reforçadas nos livros de
auto-ajuda. Ao mesmo tempo em que
muitos professores ainda se deixam
influenciar por conceitos superficiais a res-
peito da neurociência, cresce o número
de educadores que se aprofundam nos no-
vos conhecimentos sobre o funcionamen-
to do cérebro humano para,"aí sim, utilizá-
los no sentido de contribuir efetivamente
para o aprendizado das crianças.

A neurociência ensina que armaze-
nar lembranças depende não apenas da
repetição, mas de atividades físico-quími-

cas complexas que ocorrem nos circuitos
neurais. O objetivo da interação da educa-
ção com a neurociência é desvendar quais
são os estímulos que provocam essas rea-
ções químicas no cérebro das crianças. A
neurociência pode contribuir para selecio-
nar métodos com potencial para atuar efe-
tivamente no aprendizado, mas a eficá-
cia de cada um desses métodos depende
da aplicação em sala de aula e da avaliação
dos resultados pelo docente" pondera
Amauri Bartoszeck, professor da especia-
lidade no Departamento de Fisiologia da
Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Por enquanto, só metade dos cursos
de pedagogia no país inclui disciplinas re-
lacionadas à neurociência, como biologia
educacional. Para suprir essa lacuna na
formação dos professores, algumas uni-
versidades oferecem cursos extra-curricu-
lares sobre o tema. "O intuito é fornecer
aos docentes uma noção básica do siste-
ma nervoso e de como ele pode ser esti-
mulado, evitando assim a velha decoreba"
explica o professor Bartoszeck, responsá-
vel pelo programa na UFPR. Outra insti-
tuição que tem se destacado na área é a
Universidade Federal de Minas Gerais

(UFMG), que organiza o curso "O Cére-
bro Vai à Escola" coordenado pela profes-
sora Leonor Guerra, do Laboratório de
Neurobiologia. "O cérebro é como uma
máquina que tem mil e uma funções, mas
só quem sabe programá-las tira proveito
disso" descreve a professora.

Uma forma eficaz de ativar funções
do cérebro dos estudantes é rechear as au-
las com experimentações, pois é mais fácil
estabelecer relações a partir de um fato
observado na prática. Para a professora
Leonor, o ideal é adotar estratégias educa-
cionais que privilegiem a contextualízação
e a emoção. "É fundamental que o estudan-
te se sinta tocado pelo conhecimento',' des-
taca. Isso inclui até mesmo disciplinas con-
sideradas "tabus" como matemática: o
conhecimento só é absorvido de fato quan-
do há compreensão da lógica que levou à
resolução de um problema, o que ocorre
por meio de associações, e não apenas pela
memorização das fórmulas.

Outra vantagem do uso dos novos
conhecimentos trazidos pela neurociência
é a possibilidade de resolver problemas de
aprendizado. Leonor conta que uma pro-
fessora, freqüentadora do curso de neu-



rociência na UFMG, queixava-se da difi-
culdade de uma aluna para aprender. Após
a aula sobre memória, que tratou das subs-
tâncias químicas que interferem no funci-
onamento do cérebro, essa professora re-
solveu perguntar à mãe da aluna se a me-
nina tomava algum medicamento. Desco-
briu que, antes de sair de casa, a estudante
tomava um remédio para evitar enjôos no
trajeto de ônibus até a escola. Era o que
atrapalhava o rendimento da menina, pois
o remédio a deixava sonolenta e com difi-
culdade para se concentrar.

As aulas de neurociência também
ajudam os professores a lidar com situa-
ções fora do padrão, como crianças com
déficit de atenção, hiperatividade ou
superdotadas. "Deixamos de ver os estu-
dantes que não param quietos ou que não
fazem as tarefas como maus alunos, e sim
como crianças que precisam da atenção
de especialistas',' conta Rosana Mol, dire-
tora da Escola Estadual Afonso Pena, em
Belo Horizonte (MG), que passou pelo
curso da professora Leonor há três anos.

No Instituto de Educação do Paraná,
a professora Paula Sakaguti formou um
grupo de 75 alunos diagnosticados com

altas habilidades ou superdotação, com
idade entre 7 e 17 anos. "O conhecimento
da neurociência mudou nossa compreen-
são da criança" concorda. O projeto in-
cluiu grupos de desenvolvimento em di-
versos temas, como literatura, teatro, re-

lações interpessoais e educação ambiental,
com base em um processo de aprendiza-
do que faz o conhecimento empírico da
criança ser transportado para o campo da
ciência, caminho inverso ao praticado nor-
malmente nas salas de aula. •
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