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Benasich está entre os cientistas de um 
grupo que emprega técnicas de gravação 
do cérebro para entender os processos es
senciais que fundamentam a aprendiza
gem. A nova ciência da neuroeducação 
busca respostas a perguntas que sempre 
intrigaram os psicólogos cognitivos e os 
pedagogos. É o caso, por exemplo, da capa
cidade de um recém-nascido de processar 
sons e imagens relacionados à aptidão de 
a criança aprender letras e palavras, 
alguns anos mais tarde? O que significa a 
média de capacidade de concentração 
mental de um jovem em idade pré-escolar 
para o posterior sucesso acadêmico? O que 
os educadores podem fazer para promover 
aptidões sociais das crianças - também es
senciais na sala de aula? Esses estudos 
podem complementar a riqueza de conhe
cimento estabelecida pelos programas de 

pesquisa em psicologia e educação. 
Também prometem oferecer novas 

ideias, fundamentadas na ciência do cé
rebro, para melhorar o aprendizado dos 
alunos e preparar bebês e crianças para a 
leitura, escrita, aritmética e sobrevivência 
na complexa rede social da creche e além 
dela. Grande parte desse trabalho concen
tra-se nos primeiros anos de vida e nos anos 
iniciais do ensino fundamental, pois alguns 
estudos mostram que o cérebro tem maior 
capacidade de mudança nesse momento. 

O MOMENTO "AHÁ!" 
APRIL ESTUDA ANOMALIAS NO MODO COMO O 

cérebro de crianças mais jovens percebe o 
som, processo cognitivo fundamental para 
a compreensão da linguagem que, por sua 
vez, forma a base para a competência em 
leitura e escrita. A ex-enfermeira, que bata

lhou até obter dois doutora
dos, concentra-se no que 
chama de o momento "ahá!" 
- uma transição abrupta na 
atividade elétrica do cérebro, 
sinalizando que algo novo foi 
reconhecido. 

Os cientistas do laboratório de April, em 
Newark, Nova Jersey, expõem Lucas e 
outros bebês a tons de certa freqüência e 
duração. Depois, gravam uma mudança 
nos sinais elétricos gerados no cérebro 
quando uma frequência diferente é tocada. 
Em geral, o traço eletroencefalográfico 
(EEG) desce em resposta à mudança, indi
cando que o cérebro basicamente diz: "Sim, 
algo mudou"; um atraso no tempo de res
posta para os tons diferentes aponta que o 
cérebro não detectou o som com rapidez 
suficiente. A pesquisa descobriu que esse 
padrão lento de atividade elétrica aos 6 
meses pode prever problemas linguísticos 
dos 3 aos 5 anos de idade. Diferenças na ati
vidade que persistem durante os 3-4 anos e 
na idade pré-escolar da criança podem pre
dizer problemas no desenvolvimento dos 
circuitos cerebrais que processam as tran-
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sições rápidas durante a percepção das 
unidades básicas do discurso. Se as crian
ças deixam de ouvir ou processar os com
ponentes do discurso - vamos dizer, um 
"da" ou um "pa" - com a rapidez necessá
ria, aos 3-4 anos, elas podem demorar "a 
questionar o som" de letras escritas ou síla
bas na cabeça que mais tarde podem impe
dir fluência na leitura Essas descobertas 
recentes oferecem confirmação mais rigo
rosa de outra pesquisa de April, que 
mostra que as crianças que deparam com 
problemas no início do processamento 
desses sons saem-se mal em testes psicoló
gicos de linguagem 8 ou 9 anos mais tarde. 

Se Apri l e outros conseguem diagnos
ticar problemas futuros de linguagem 
em bebês, também podem conseguir 
corrigi-los, explorando a plasticidade 
inata do cérebro em desenvolvimento -
sua capacidade de mudar, em resposta a 
novas experiências. Eles podem até 
mesmo melhorar o funcionamento 
básico de um cérebro de bebê que está se 
desenvolvendo normalmente. "O melhor 
momento para ter certeza de que o cére
bro está se organizando de maneira ideal 
para o aprendizado talvez seja na pri
meira parte do primeiro ano", avalia ela. 

Os jogos, mesmo no berço, podem ser 
uma resposta April e sua equipe criaram 
um jogo que treina o bebê a reagir à mu
dança de tom girando a cabeça ou moven
do os olhos (ações detectadas por um 
sensor de rastreamento). Quando o movi
mento ocorre, um trecho de vídeo é repro
duzido como recompensa pelo esforço. Em 
um estudo preliminar relatado no final do 
ano passado, este treinamento do cérebro 
para bebês, praticado por um período de 
semanas, permitiu que um grupo de 15 
bebês saudáveis reagisse mais rapidamen
te aos tons que um grupo de controle. April 
espera que sua pesquisa confirme que o 
jogo também possa ajudar crianças defi
cientes a responder mais rapidamente no 
processamento desses sons. Ela começou a 
conversar com um desenvolvedor de brin
quedos interessado em criar um móbile 
que poderia ser colocado na lateral do 
berço, em casa, para treinar as crianças na 
percepção de sequências rápidas de som. 

O S E N S O NUMÉRICO 
A FLEXÃO PRECOCE DOS MÚSCULOS COGNTIVOS 

também pode ajudar bebês a sintonizar ru
dimentos de aptidões matemáticas. Stanis-
las Dehaene, neurocientista do Instituto 
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Nacional Francês de Saúde e Pesquisas Mé
dicas, é líder no campo da cognição numéri
ca e vem tentando desenvolver maneiras de 
ajudar crianças com dificuldades precoces 
de matemática Os bebês têm certa capaci
dade de reconhecer números desde o nasci
mento. Quando a aptidão não está em vigor 
desde o início, segundo Dehaene, uma 
criança pode ter dificuldade com aritmética 
e matemática avançada, posteriormente. 
Intervenções que construam esse "senso 
numérico", como Dehaene o chama, podem 
ajudar o aluno lento a evitar anos de dificul
dades na aula de matemática 

A comunidade da neurociência vem 
acumulando um corpo de pesquisas evi
denciando que os seres humanos e outros 
animais têm um sentido numérico básico. 
É evidente que os bebês não saem do ventre 
realizando equações diferenciais na cabeça. 
Mas as experiências descobriram que as 
crianças de 3-4 anos costumam buscar pa
cotes de guloseimas que têm mais doces. 
Outras pesquisas demonstraram que 
mesmo crianças de apenas alguns meses 
compreendem o tamanho relativo. Se veem 
cinco objetos sendo escondidos atrás de 
uma tela e depois mais cinco adicionados 

ao primeiro conjunto, transmitem surpre
sa ao verem apenas cinco quando a tela é 
retirada Os bebês também parecem nascer 
com outras habilidades matemáticas inatas. 
Além de campeões em estimativa, eles con
seguem distinguir números exatos, mas 
apenas até o três ou quatro. Dehaene foi fun
damental na identificação de uma região do 
cérebro, uma parte do lobo parietal (sulco 
intraparietal), onde os números e as quanti
dades aproximadas são representados. (Co
loque a mão sobre a parte de trás no topo da 
cabeça para localizar o lobo parietal.) 

A capacidade de estimar o tamanho do 
grupo, também presente em golfinhos, 
ratos, pombos, leões e macacos, é prova
velmente uma vantagem evolutiva prática 
para avaliar se o seu clã deve lutar ou fugir 
diante de um inimigo e para saber quais 
árvores carregam mais frutos para colher. 
Dehaene, juntamente com o linguista 
Pierre Pica, do Centro Nacional de Pesqui
sa Científica, na França, e seus colegas, 
descobriu mais evidências dessa habilida
de instintiva trabalhando com os índios 
mundurucus na Amazônia brasileira, 
uma etnia que tem apenas um léxico ele
mentar para os números. Seus membros 

adultos conseguem dizer se uma matriz 
de pontos é maior que a outra, mas a 
maioria é incapaz de responder quantos 
objetos permanecem quando quatro obje
tos são retirados de um grupo de seis. 

Este sistema de aproximação é a base 
sobre a qual a matemática mais sofistica
da é construída. Qualquer déficit nessas 
capacidades inatas pode significar proble
mas posteriores. No início da década de 
1990, Dehaene lançou a hipótese de que as 
crianças constroem em seu sistema inter
no de estimativa figurada cálculos mais 
sofisticados à medida que crescem. Nos 
últimos 10 anos, vários estudos descobri
ram que o funcionamento deficiente do 
sistema de estimativa numérica primitiva 
em jovens pode prever que uma criança 
vai se sair mal em aritmética e nos testes 
de desempenho padrão de matemática a 
partir dos anos fundamentais. "Percebe
mos agora que o aprendizado de um do
mínio, como a aritmética, tem de ser fun
damentada em determinados conheci
mentos básicos que estão disponíveis já 
na infância", analisa Dehaene. 

Acontece que a "discalculia" (o equiva
lente computacional da dislexia), evidencia-
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da por atraso nas habilidades computacio
nais, afeta 3% a 6% das crianças. A "discal-
culia" recebe muito menos atenção de edu
cadores que a dislexia para a leitura, mas, 
ela pode ser tão incapacitante quanto. 
"Eles ganham menos, gastam menos, são 
mais propensos a ficar doentes e a ter pro
blemas com a lei e precisam de mais ajuda 
na escola", observa um artigo de revisão pu
blicado na Science em maio passado. 

Como na linguagem, a intervenção pre
coce pode ajudar. Dehaene e sua equipe de
senvolveram um jogo de computador sim
ples com o qual esperam aumentar a apti
dão matemática. Chamado Corrida dos 
Números, ele exercita essas habilidades bá
sicas em crianças de 4-8 anos. Numa 
versão, os jogadores devem escolher a 
quantidade maior entre dois conjuntos de 
moedas de ouro antes que um adversário 
controlado pelo computador roube a pilha 
maior. O jogo se adapta automaticamente 
à aptidão do jogador, e nos níveis mais 
altos a criança deve adicionar ou subtrair o 
ouro antes de fazer uma comparação para 
determinar a pilha maior. Se a criança 
ganhar, avança uma série de passos equi
valente ao ouro que acabou de conquistar. 
O primeiro jogador a chegar à última etapa 
no tabuleiro virtual é o vitorioso. 

O software de fonte aberta, traduzido 
em oito línguas, não faz reivindicações hi
perbólicas sobre os benefícios do treina
mento do cérebro. Mesmo assim, mais de 
20 mil professores baixaram o software de 
um instituto de pesquisa apoiado pelo go
verno na Finlândia Atualmente, está 
sendo testado em vários estudos controla
dos para verificar se ele impede a "discalcu-
lia" e se ajuda c r i a n ç a s saudáveis a reforçar 
seu senso numérico básico. 

C O N T R O L E - S E 
OS FUNDAMENTOS COGNITIVOS DA BOA APREN-

D i z a g e m dependem muito do que os psi
cólogos denominam função executiva, 
termo que abrange atributos cognitivos 
como a capacidade de atenção, de reten
ção do que acabou de ser visto ou ouvido 
no bloco de anotações mental da memó
ria operacional, e de postergação da grati
ficação. Esses recursos podem prever o 
sucesso na escola e até mesmo no mundo 
do trabalho. Em 1972, um famoso experi
mento da Stanford University: "Aqui está 
um marshmallow, e eu vou te dar outro 
se você não comer este até eu voltar", 
mostrou a importância da função e x e c u 

t iva . As crianças que conseguiam esperar, 
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por mais que quisessem o doce, saíram-se 
melhor na escola e mais tarde na vida. 

Durante os últimos 10 anos especialistas 
têm acalentado a ideia da função executiva 
como uma aptidão passível de ser ensinada. 
Um currículo educacional denominado 
Tools ofthe Mind (Ferramentas da mente) 
tem obtido sucesso em alguns bairros esco
lares de baixa renda, onde as crianças nor
malmente não se saem tão bem academica
mente se comparadas com as de bairros 
mais ricos. O programa treina crianças a re
sistir às tentações e distrações e a praticar ta
refas projetadas para melhorar a memória 
operacional e o pensamento flexível. Em um 
exemplo de uma tarefa de autocontrole, 
uma criança pode dizer a si mesma em voz 
alta o que fazer. Essas técnicas são potencial
mente tão poderosas que nos centros de 
ensino superior economistas agora contem
plam medidas de política pública para me
lhorar o autocontrole, como forma de "me
lhorar a saúde física e financeira da popula
ção e reduzir os índices criminais", segundo 
os autores de um estudo publicado na 
edição de fevereiro de Proceedings ofthe Na
tional Academy of Sciences USA. 

As recentes e corroboradas descober
tas dos laboratórios de neurociência 
foram e revelaram que o enfado na prática 
de resistir a marshmallows metafóricos 
pode não ser necessário. O treinamento 
musical pode funcionar bem. Repetindo o 
Grito de guerra da mãe tigre, eles estão 
descobrindo que a prática assídua de ins
trumentos musicais pode resultar em re
compensa em sala de aula, semelhante à 
lógica da "mãe tigre", em que a autora 
Amy Chua insistiu que suas filhas passas
sem horas intermináveis ao violino e ao 
piano. A prática de um instrumento musi
cal parece melhorar a atenção, a memória 
operacional e o autocontrole. 

Algumas pesquisas que propiciaram 
essas descobertas foram feitas por um 
grupo de neurocientistas liderados por 
Nina Kraus, da Northwestern University. 
Nina, chefe do Laboratório de Neurociência 
Auditiva de lá, que cresceu com uma paisa
gem sonora diversificada em casa A mãe, 
musicista clássica, falava com a futura neu-
rocientista em seu italiano nativo, e Nina 
ainda toca piano, violão e bateria "Eu 
adoro! - isso toma grande parte da minha 
vida", enfatiza ela, embora se considere 
"apenas uma musicista picareta". 

Klaus usou registros de EEG para medir 
como o sistema nervoso codifica altura, 
tempo e timbre de composições musicais e 

se as alterações neurais resultantes da práti
ca de música melhoram as faculdades cog
nitivas. Seu laboratório descobriu que o 
treinamento musical melhora a memória 
operacional e, talvez mais importante, 
torna os alunos melhores ouvintes, permi
tindo que abstraiam o discurso da atmosfe
ra de bagunça coletiva que, por vezes, pre
valece na sala de aula 

O treinamento musical como tônico 
cerebral ainda está em sua infância, e 
várias questões permanecem abertas 
sobre exatamente que tipo de prática me
lhora a função executiva: tudo bem se 
você tocar piano ou violão, ou se a música 
foi composta por Mozart ou pelos Beatles? 
As aulas de música ajudarão, de forma crí
tica, os alunos com dificuldades de apren
dizado, ou que venham de escolas de bair
ros de baixa renda? 

Mas Kraus aponta para a evidência 
prática sugerindo que o impacto do trei
namento musical se estende até mesmo 
às aulas acadêmicas. O Harmony Project 
oferece educação musical para jovens de 
baixa renda, em Los Angeles. Nos últi
mos anos, dezenas de estudantes se for
maram no ensino médio e foram para a 
faculdade, sendo em geral o primeiro da 
família a fazê-lo. 

A fundadora do programa Margaret 
Martin convidou Nina a usar uma versão 
móvel de seus sensores de EEG e do sof
tware de processamento de som para 
medir como a música afeta as crianças do 
programa. A musicista é defensora do 
violão no lugar de jogos cerebrais. "Se os 
alunos têm de escolher como gastar o 
tempo entre um jogo de computador que 
supostamente aumenta a memória ou 
um instrumento musical, não há dúvida, 
na minha mente, sobre qual será mais 
benéfico para o sistema nervoso", avalia 
Nina. "Se você está tentando copiar um 
lead de guitarra, é preciso mantê-lo na 
cabeça e tentar reproduzi-lo várias vezes 
por meio de prática insistente." 

A L E R T A C O N T R A O E X A G E R O 
CONFORME AS PESQUISAS SOBRE OS MECANIS

MOS cerebrais ocultos no que se refere às 
"quatro competências" — as três tradicio
nais, mais o controle de impulsos como o 
quarto — prosseguem, muitos cientistas 
envolvidos em neuroeducação se esfor
çam para evitar a promoção exagerada 
das intervenções em teste. Estão ansiosos 
para traduzir suas descobertas em auxí
lio prático para as crianças, mas t ambém 

têm bastante consciência de que a pes
quisa ainda tem um longo caminho a 
percorrer. Sabem, ainda, que os professo
res e os pais já são bombardeados por 
vários produtos confusos e não testados 
para a melhora no aprendizado e que al
gumas ferramentas muito elogiadas se 
mostraram decepcionantes. 

Em um desses casos, uma pequena 
indústr ia se desenvolveu há vários anos 
em torno da ideia de que apenas ouvin
do uma sonata de Mozart um bebê pode
ria se tornar mais inteligente, tese que 
não resiste a um teste mais apurado. A 
pesquisa de Nina sugere que, para obter 
qualquer benefício, é preciso realmente 
tocar um instrumento, exercitar áreas 
de processamento auditivo no cérebro: 
quanto mais praticar, melhor a sua ca
pacidade de distinguir sutilezas no de
senvolvimento de sons. Mas não basta 
apenas ouvir. 

Da mesma forma, mesmo algumas 
técnicas de treinamento cerebral que 
afirmam ter provas científicas sólidas de 
sua eficácia vêm sendo questionadas. 
Uma meta-análise que apareceu na 
edição de março da revista Journal of 
Child Psychology and Psychiatry revi
sou estudos do que é provavelmente o 
método mais conhecido entre todos os 
softwares de treinamento do cérebro 
chamado Fast ForWord, desenvolvido 
por Paula A. Tallal, da Rutgers, Michael 
Merzenich, da University of Califórnia, 
São Francisco, e seus colegas. A análise 
não encontrou qualquer evidência de 
eficácia no auxílio a crianças com difi
culdades na linguagem ou leitura. Assim 
como acontece com os métodos usados 
por Apri l , companheira de pós-doutora-
do anterior de Paula, o software tenta 
melhorar déficits no processamento de 
som que podem levar a problemas de 
aprendizagem. A meta-análise provocou 
uma refutação firme da Scientific Lear-
ning, a criadora do software, que alegou 
que os critérios de seleção foram restri
tivos demais, que a maioria dos estudos 
na análise foi mal aplicada e que o 
software foi aperfeiçoado após os estu
dos terem sido conduzidos. 

O refrão clichê - é preciso mais pes
quisa - aplica-se de forma ampla em 
muitos empreendimentos na neuroedu
cação. O jogo dos números de Dehaene 
ainda necessita de ajustes antes de rece
ber larga aceitação. Um estudo controla
do recente mostrou que o jogo ajudou as 
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crianças a comparar números, embora 
essa conquista não tenha se transforma
do em saber contar melhor ou em apti
dões aritméticas. Os pesquisadores espe
ram resolver esses problemas com a nova 
versão que está sendo lançada. No entan
to, outra descoberta questionou se o trei
namento musical melhora a função exe
cutiva e, assim, estimula a inteligência. 

Em um campo emergente, muitas 
vezes um estudo contradiz o outro, 
apenas para ser seguido por um terceiro 
que contesta os dois primeiros. Esta tra
jetória em ziguezague permeia toda a ci
ência e, às vezes, leva a alegações supe
restimadas. Em neuroeducação os pro
fessores e pais, às vezes, se tornam víti
mas de publicidade de softwares e pro
gramas educacionais "baseados em ciên
cia". "É confuso. É desconcertante", avalia 
Deborah Rebhuhn, professora de mate
mática na Center School, uma instituição 
de educação especial em Highland Park, 
Nova Jersey, que aceita alunos de escolas 

públicas de todo o estado. "Não sei o que 
experimentar. E não há evidência sufi
ciente para ir até o diretor da escola e 
dizer que algo funciona." 

AFINAÇÃO D E S D E A PRÉ-ESCOLA 
CIENTISTAS QUE PASSAM OS DIAS MEDITANDO 

sobre as formas de ondas do eletroence-
falograma e os complexos padrões digi
tais das imagens de ressonância magné
tica percebem que ainda não podem ofe
recer recomendações mais definitivas 
baseadas em neurociência para melho
rar a aprendizagem. Mas o trabalho está 
levando a uma visão do que seria possí
vel, talvez para a geração Z ou seus des
cendentes. Considere o ponto de vista de 
John D. E. Gabrieli, professor de neuroci
ência, que participa de um programa de 
colaboração entre a Harvard e o Massa-
chusetts Institute of Technology. Em 
artigo de revisão na Science em 2009, Ga
brieli supôs que, finalmente, os métodos 
de avaliação baseados no cérebro, combi

nados com os testes tradicionais, o histó
rico familiar e talvez os testes genéticos, 
pudessem detectar problemas de leitura 
aos 6 anos e permitir a intervenção pre
coce intensiva, que poderia eliminar 
muitos casos de dislexia entre crianças 
em idade escolar. 
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Text Box
Fonte: Scientific American Brasil, São Paulo, ano 10, n. 112, p. 42-49, abr. 2011.




