
JANELAS DE oportunidades 
Psicopedagoga especializada em neuropsicologia, Adriana Foz 
ressalta: o processo de desenvolvimento é individual e o professor 
é o responsável por conhecer seus alunos 
Estevan Muniz 

Psicopedagoga de forma-
ção, especializada em 
neuropsicologia, Adria-

na Foz pesquisa a relação entre 
as recentes descobertas da neu-
rociência e seus benefícios na 
área educacional. A pesquisado-
ra integra o projeto Cuca Legal, 
da Universidade Federal de São 
Paulo, que procura, ministran-
do oficinas temporárias a profes-
sores, promover a saúde mental 
nas escolas. Divulgadora de con-
ceitos como "janelas de oportuni-
dades" e "plasticidade emocional", 
ela defende que, denominando si-
tuações vividas pelos seres huma-
nos, é possível ajudar os professo-
res a entender o desenvolvimento 
de seus alunos. 

Na entrevista a seguir, concedida 
durante o I Simposio Internacional 
de Neurociências, Saúde Mental e 
Educação, realizado em julho, em 
São Paulo, sob sua coordenação, 
Adriana destaca as descobertas da 
área que podem ajudar o dia a dia 
dos professores, comenta a rela-
ção entre educação e neurociência 
e conta como a experiência de ter 
passado por um Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) a levou a pesquisar 
o funcionamento do cerebro. 

Quais são os pontos de encontro 
entre a educação e a neurociência? 
É o cerebro que faz com que se-
jamos mais ou menos capazes de 
aprender. A neurociência é a cien-
cia que estuda o cerebro e o com-
portamento. O professor se utiliza 
do instrumento cérebro e preci-
sa lidar com comportamento. Mas 
ele tem a função de mediar a for-
mação, não tem de diagnosticar se 
a criança é hiperativa ou disléxi-
ca. É preciso apenas entender que 
existe essa ciencia e que ela é uma 
ferramenta para sua prática. 

A neurociência tornou-se impres-
cindível para o educador? 
É importante que o professor saiba 
sobre descobertas da neurociência, 
como as "janelas de oportunida-
des". Ele não precisa ser neurocien-
tista, mas se tiver condição de ter 
essa informação, isso vai ajudá-lo 
a ter mais facilidades em determi-
nadas tarefas. Mas temos de tomar 
cuidado em não lançar um mon-
te de "deves" ao professor. Eu di-
ria: ele pode estudar neurociência 
se achar que vai ajudá-lo em sua 
prática. Se temos agora as informa-
ções da neurociência, por que não 
se utilizar delas, para se ajudar? 

O que é o conceito "janelas de 
oportunidades"? 
É um conceito batizado pelos 
americanos. A janela de oportuni-
dades é algo que se encerra. Se a 
visão de uma criança, por exem-
plo, não for estimulada entre os 0 
e 4 anos, ela perderá a capacidade 
de enxergar. Isso é uma janela que 
se fecha, uma fase que não tem 
volta. Eu procuro destacar a dife-
rença entre janelas de oportunida-
de e "períodos sensíveis". Períodos 
sensíveis são os mais propícios 
para uma determinada aprendi-
zagem, para o desenvolvimento 
de uma habilidade. Por exemplo: 
é muito melhor aprender jogar fu-
tebol antes dos dez anos, do que 
quando se tem 40 ou 50 anos. An-
tes dos dez anos é o período sen-
sível para aprender a jogar fute-
bol. Embora se possa aprender a 
jogá-lo com 100 anos, não se te-
rá a mesma eficiência nessa ida-
de. Os professores de crianças 
da educação infantil têm de estar 
atentos à conduta de crianças tão 
pequenas, porque a neurociência 
nos explica que se deixamos pas-
sar muito tempo desses períodos 
de desenvolvimento, o problema 
do aprendizado cresce. 
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E a "plasticidade cerebral", do que 
se trata? 
É uma capacidade inerente do cé-
rebro, ou seja, todos os cérebros 
têm. É uma qualidade do siste-
ma nervoso central, que não pre-
cisa ter sua consciência para ser 
empregada. Ela é a pré-condição 
para que o seu organismo se re-
genere. O corpo faz plasticida-
de cerebral em três momentos: na 
sua situação do desenvolvimen-
to - quando ele faz as trocas e as 
podas neuronais; quando se está 
fazendo alguma aprendizagem; e 
quando se tem uma lesão. Se vo-
cê quebrar alguma parte do cor-
po e não tratá-la, ela vai se juntar. 
Só que ela vai se juntar de uma 
forma melhor ou de uma pior, de-
pendendo da sua reação, do am-
biente do tratamento e do tipo de 
estimulação que você fizer. 

Então, no ambiente de sala, o aluno 
a emprega involuntariamente? 
Sim. Mas vou te contar uma coi-
sa em primeira mão, um entendi-
mento para além da plasticidade 
cerebral. É um conceito inédito: 
a "plasticidade emocional". Ela 
tem as mesmas bases da plasti-
cidade cerebral, mas conta mui-
to mais com a consciência. Com 
ela, você tem de usar recursos co-
mo treino, perseverança, otimis-
mo e uma série de outros que-
sitos. Se você tem uma lesão 
cerebral no hemisfério esquerdo, 
por exemplo, a plasticidade cere-
bral vai fazer compensações pa-
ra recompensar o que foi lesado. 
No entanto, é a plasticidade emo-
cional que te dará a flexibilidade 
para mudar rotas e conseguir al-
ternativas para um novo desen-
volvimento da função lesionada 
ou perdida. A ut
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As janelas de oportunidades, por 
exemplo, podem ser percebidas 
pelo professor na prática? O en-
tendimento deve necessariamente 
partir de um estudo teórico? 
O professor sabe muito mais do 
que imagina. Só que, às vezes, 
não tem a sistematização desse 
saber. Um professor pode conhe-
cer bastante uma criança, pela ex-
periência que tem, pelo número 
de horas que ficou com ela, mas 
se ele não tem a informação cor-
reta para interpretar suas percep-
ções, incorre em erros na ajuda do 
processo de ensino dessa criança 
e em erros de julgamento. 

A neurociência não resume a práti-
ca pedagógica a uma mera relação 
científica e comprobatória? 
Nada substitui o contato huma-
no. O professor que, no meu en-
tender, tem hoje uma função de 
mediador, é o instrumental huma-
no, que também tem emoções, seu 
próprio desenvolvimento e sua 
história e que faz a mediação da 
informação do conhecimento pa-
ra o aluno. A relação que tem de 
haver entre o ato de educar e qual-
quer outra prática, entre o profes-
sor e qualquer outro profissional, 
tem de estar vinculada à própria 
práxis. Essa práxis pode, sim, se 
utilizar de outras ferramentas e 
de outros instrumentos e conhe-
cimentos. Essa é a relação que eu 
vejo entre a neurociência e o ensi-
nar. O professor pode buscar in-
formações nela para otimizar sua 
prática. Mas isso jamais vai substi-
tuir a pedagogia. Porque na neuro-
ciência não conseguimos recriar a 
ferramenta humana. Ela serve pa-
ra instrumentalizar, para ajudar. 
Se você entende melhor o que es-
tá acontecendo no cérebro de uma 
criança, você pode mediar esse 
conhecimento para chegar até ela 
com mais facilidade 

Até onde a neurociência pode em-
basar a prática de ensino? 
A neurociência não consegue ver 
quando o aluno não está fazendo a 
tarefa porque está muito cansado. 
Mas o professor pode ver isso, po-
de sistematizar, saber qual técni-
ca usará naquele momento e, com 
sua criatividade, refazer condutas 
de ensino. O professor terá sempre 
a competência de poder escolher 
o momento de adequar a infor-
mação da neurociência. A gran-
de questão é que não somos todos 
iguais. Cada cérebro, cada encéfa-
lo, é como uma impressão digital, 
é completamente diferente um do 
outro. Por quê? Porque temos nos-
sas necessidades distintas ao longo 
da vida, nossas trajetórias, nossos 
desenvolvimentos e isso nos torna 
únicos. E como os alunos são úni-
cos, e o professor também é único, 
há sempre acomodações e modela-
gens a serem feitas para que os ob-
jetivos possam ser alcançados. 

Quais são os principais mitos sobre 
o funcionamento cerebral que po-
dem atrapalhar os professores ao 
lidarem com o processo de apren-
dizagem? 
Há várias lendas urbanas. Essa 
história de que só se usa 10% do 
cérebro é mito. Nós usamos o cé-
rebro todo, só que se formos mais 
estimulados, usaremos melhor, e 
se formos menos, usaremos me-
nos eficientemente. Outro é di-
zer que se não pode ensinar uma 
segunda língua para uma criança 
antes que ela complete sete anos. 

Até hoje encontro professores di-
zendo isso. Nascemos com qua-
se 100 bilhões de neurônios e 
nós vamos desgastando-os e tro-
cando-os, ao longo da nossa evo-
lução. Essas trocas é que fazem 
com que tenhamos mais ou me-
nos capacidade de aprender. En-
tão, quanto mais neurônios se tem 
para aprender a segunda língua, 
mais eficiente é. Eu tenho uma 
paciente de mais de 50 anos que 
aprendeu a quarta língua porque 
quer exercitar o cérebro. Ou seja, 
enquanto formos vivos, podemos 
aprender sempre. Temos períodos 
melhores ou piores para aprender. 

Por que estudar esse assunto? 
Há 12 anos sofri um AVC, um aci-
dente vascular cerebral hemorrá-
gico. Embora seja o mais raro, é o 
mais grave. Perdi uma série de fun-
ções, fiquei com metade do corpo 
paralisado. Perdi a fala e a memó-
ria. Imagina o que era para uma 
educadora, uma psicopedagoga, 
não saber ler, nem escrever? Nesse 
momento fui buscar a neurociên-
cia mais intensamente. Por procu-
rar os estímulos corretos, entendi 
os caminhos certos para recupe-
rar essas habilidades, claro que de 
uma maneira específica, pois era o 
meu caso. Cada um tem um tipo 
de processo individual de desen-
volvimento. Enquanto os educa-
dores não olharem para isso, assim 
como os médicos e os psicólo-
gos, pouca gente vai ganhar. Pude 
realmente aprender o significado 
de plasticidade emocional. • 
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Text Box
Fonte: Educação, São Paulo, ano 16, n. 184, p. 6-8, ago. 2012.




