
Educação 
e neurociência 

A individualidade respeitada no processo 
de ensino-aprendizagem 

Como o cérebro se forma? Como ele funcio
na durante o processo de ensino-aprendi

zagem? Qual a idade ideal para alfabetizar? 
Aprendemos em qualquer idade? Sabendo que 
o cérebro é o órgão da aprendizagem, qual 
seria a contribuição da neurociência para a 
Educação? Quem responde a todas essas ques
tões, em entrevista à Revista Linha Direta, 
é a médica e neuropsicóloga Leonor Bezer
ra Guerra. Mestre e doutora em Fisiologia e 
Morfologia, Leonor ressalta a importância de 
educadores, pais e professores conhecerem 
um pouco sobre o funcionamento cerebral 
para poderem educar de maneira mais efi
ciente. Confira! 
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A educação, às vezes, generaliza 
e desconsidera as particularida
des de cada indivíduo. Como a 
neurociência auxilia a educação 
do ponto de vista da formação 
cerebral de cada aluno? 

A neurociência veio atestar que 
existe a individualidade e que a 
aprendizagem vai ser mais efi
ciente se essa individualidade 
for considerada. Do ponto de vis
ta genético, os cérebros são di
ferentes, e a diferença também 
aparece do ponto de vista da re
organização cerebral que o con
tato com o meio ambiente per
mite, ou seja, a estimulação do 
ambiente leva à reorganização 
do cérebro através do processo 
de neuroplasticidade. Se você 
considerar a genética e o am
biente em que o indivíduo vive, 
sempre haverá diferença de uma 
pessoa para outra. Então, do 
ponto de vista da educação, é 
preciso lembrar que a individua
lidade é importante. Justamente 
porque somos da mesma espécie, 
existem estratégias pedagógicas 
que funcionam para todos, mas 
são estratégias que têm que res
peitar o funcionamento cerebral. 
Por exemplo: para registrar a me
mória, tem que haver repetição 
ou, para se conseguir a atenção 
do indivíduo em determinadas 
experiências ou conteúdos, tem 
que fazer com que o objeto de 
estudo tenha relação com a vida 
e a realidade dele. 

Hoje, o que funciona e o que não 
funciona no sistema educacional? 

As aulas expositivas para apresen
tar um novo conteúdo são pouco 
eficientes. As estratégias que le
vam à discussão entre os alunos, 
à formulação de perguntas sobre 
um determinado conteúdo é mais 

eficiente na educação hoje em 
dia. Esse é o trabalho com proje
tos. Transmissão de conhecimen
to é pouco sedutor para atrair a 
atenção do aluno, e os recursos 
de multimídia são muito impor
tantes para a compreensão nesse 
momento. Antes, ele teria que 
construir a estrutura tridimensio-
nalmente em seu cérebro e, com 
os recursos multimídias, ele po
derá visualizar. 

Existe uma idade limite para 
aprender? 

Todos podem aprender coisas no
vas em qualquer tempo. 0 que 
acontece é que, com a idade, 
os esquemas mentais vão fican
do muito bem estruturados, e a 
pessoa não é receptiva a qual
quer tipo de conhecimento. Ele 
tem que ser muito emocionante 
ou resgatar coisas de muito valor. 
Dependendo do tipo de conteúdo 
e de experiência nova, ela pode 
demorar mais tempo e necessitar 
de mais estímulo e mais dedica
ção para desenvolver a nova ha
bilidade, mas ela tem competên
cia para isso. 

Qual a melhor idade para iniciar 
a alfabetização? 

Existem estímulos necessários 
para a alfabetização que podem 
começar desde cedo: ver formas 
diferentes, ouvir sons variados, 
manipular objetos. Mas apenas 
aos seis anos é que a criança terá 
desenvolvimento motor e um con
junto de percepções, de formas e 
de sons, que dão a ela um arquivo 
importante para ser alfabetizada. 
Então, não tem sentido alfabe
tizar antes porque vai ser mais 
estressante ou mais difícil uma 
vez que a criança ainda não está 
pronta. 

Mas sabemos que algumas esco
las estão alfabetizando crianças 
com 4/5 anos... 

É preciso verificar o que exata
mente estão chamando de al
fabetização. Pode ser que seja 
apenas exposição a esses estímu
los, e não a capacidade do aluno 
de começar a ler mesmo. 

Se a alfabetização acontecer an
tes do tempo, pode trazer algum 
prejuízo para a criança? 

Não é prejuízo, mas a criança 
está perdendo a oportunidade 
de brincar, de fazer outras ativi
dades que são mais apropriadas 
para a idade dela. Às vezes, eles 
consideram alfabetização, por 
exemplo, a criança conseguir ler 
a palavra coca-cola, mas, na ver
dade, ela está apenas reconhe
cendo um símbolo. Ela sempre 
vê aquela imagem, não quer di
zer que ela consiga, num outro 
contexto, juntar aquelas letras e 
atribuir a elas um significado. 

Ainda é pequeno o espaço que a 
neurociência ocupa dentro das 
universidades e na formação de 
pedagogos e professores... 

Há uns cinco ou seis anos, fizemos 
uma investigação sobre isso e veri
ficamos que apenas 11% dos cursos 
possuíam algum assunto relaciona
do à neurociência em seu currícu
lo. Hoje eu não sei como está. Mas 
acredito que todo educador, desde 
o início de sua formação, deva sa
ber que tudo que Vygotsky e Piaget 
falaram está relacionado ao cére
bro e que fazer uma ligação entre 
essas duas áreas do conhecimento 
é fabuloso. Acredito que isso daria 
a ele uma capacidade muito gran
de de ter ideias para aplicação em 
sala de aula. 
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