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Ocimara Balmant

Se a escola focar apenas o
conteúdo, o processo de
aprendizagem não tem a me-
nor chance de ser bem-suce-
dido. Isso é o que defende a
neurocientista Adele Dia-
mond. “Se as necessidades
emocionais, sociais e físicas
forem ignoradas, não há exce-
lência acadêmica.” Canaden-
se, ela falará no seminário
Educação Infantil: Evidências
Científicas sobre as Melhores
Práticas, promovido pelo Ins-
tituto Alfa e Beto, nesta sexta-
feira, em São Paulo.

● Como surgiu seu interesse
pelo estudo da neurociência
na educação?
Meus primeiros três anos de
pesquisa foram no campo da
sociologia e da antropologia.
Quando estava terminando,
vi que não era aquilo que eu
queria. Então, me lembrei de
um seminário em que a pales-
trante havia dito que crian-
ças do mundo todo mostra-
vam as mesmas alterações
cognitivas – como ser capaz
de descobrir um objeto es-
condido ou a angústia de
uma separação – com aproxi-
madamente a mesma idade,
mesmo que suas experiên-
cias tenham sido muito dife-
rentes. “Não podemos ser
apenas fruto da experiência

e da aprendizagem. Deve haver
um componente de maturação
cerebral”, ela disse. Foi dessa in-
quietação que cheguei à neuro-
ciência.

● E como foi sua pesquisa?
Foquei meus estudos no córtex
pré-frontal do cérebro – espaço
do qual dependem as habilida-
des cognitivas – e também nes-
sas habilidades, sobretudo em
crianças pequenas.

Chamadas de funções execu-
tivas, as habilidades cognitivas
respondem por uma série de fa-
tores, como o controle da aten-
ção (o que nos permite amplifi-
car nossa percepção ou raciocí-
nio em determinada direção); o
autocontrole; a memória de tra-
balho (relacionada à manipula-
ção de informações com propó-
sito e não à sua armazenagem
passiva); o raciocínio; a capaci-
dade de resolução de proble-
mas e a nossa flexibilidade cog-
nitiva, intimamente ligada à
criatividade.

Inúmeros estudos demons-
tram que isso tudo está relacio-
nado ao desempenho acadêmi-
co. Mas não o conseguiremos
da forma como as crianças são
educadas na escola. Se quere-
mos melhores resultados acadê-
micos, a rota mais eficiente e
de melhor custo-benefício é, ao
contrário do que diz a intuição,
não se concentrar na formação
conteudista, mas abordar tam-
bém o desenvolvimento social,
emocional e físico das crianças.

● Como tratar o desenvolvimento
cognitivo, físico e emocional?
Em primeiro lugar, não são ne-
cessários equipamentos caros
ou de alta tecnologia. Nas salas

infantis, os jogos e brincadeiras
– longe de representarem perda
de tempo – são elementos vi-
tais para melhorar o desempe-
nho acadêmico das crianças.
No ensino médio, em vez de en-
sinar física em sala de aula, que
tal levar a classe para restaurar
um carro velho? Isso, ao mes-
mo tempo em que exige a apli-
cação dos princípios da discipli-
na, faz com que os alunos prati-
quem uma atividade física. E
mais: é uma experiência de tra-
balho colaborativo, em que to-
dos participam da tomada de
decisão com um propósito com-
partilhado. Uma experiência ri-
ca de formação de comunidade.

● Esse modelo não corresponde
ao que se pede nas avaliações
atuais, focadas em conteúdo.
O que queremos para nossos fi-
lhos? Nosso desejo é que eles se-
jam preenchidos com um mon-
te de fatos? Penso que a maio-
ria quer filhos capazes de resol-
ver problemas, de raciocinar,
de ser um pensador criativo.
Mas, se as avaliações medem o
que é prioridade da escola, e o
foco dos testes atuais são ape-

nas conteúdos, logo se vê que a
educação não tem valorizado o
raciocínio de resolução de pro-
blemas e a lógica criativa.

● Quais são os prejuízos quando
a escola ignora essa contexto?
 Em nenhum lugar a importân-
cia da saúde social, emocional
e física é mais evidente do que
no córtex pré-frontal. Quando
há problemas físicos ou emo-
cionais, as crianças ficam mais
pobres de raciocínio, esque-
cem as coisas, diminuem a ca-
pacidade de exercer disciplina
e autocontrole. Se a sociedade
quer alunos bem preparados,
precisa levar a sério que as di-
ferentes partes do ser humano

são inextricavelmente interli-
gadas. Se as necessidades emo-
cionais, sociais e físicas forem
ignoradas, isso trabalhará con-
tra a excelência acadêmica.
Por isso, mesmo que o objeti-
vo seja só melhorar os resulta-
dos acadêmicos, não dá para
ser apenas conteudista. Isso
afasta novas descobertas.

● Como estimular os alunos a
serem desafiadores?
Isso só é possível se a criança se
sentir segura para errar. Sugiro
um novo item para o relatório
dos alunos, “aventurou-se em
águas desconhecidas, tentou
uma abordagem nova e diferen-
te, foi criativo”. Isso indepen-
dentemente de sucesso ou fra-
casso em sua tentativa. Quando
uma criança cai ao aprender a
andar, não dizemos que ela re-
cebe um “D” na caminhada,
mas sim: “Não se preocupe, eu
tenho certeza que você vai ser
capaz de fazer isso”. Precisa-
mos tomar essa atitude para do-
minar habilidades na escola.

● Qual conselho daria para os
professores brasileiros?

Em primeiro lugar, as crian-
ças precisam se sentir com-
preendidas. Por isso, a huma-
nidade de um professor é
mais importante do que seu
conhecimento ou habilida-
de. Segundo: para superar o
que já sabem, as crianças pre-
cisam sentir que se acredita
nelas. Terceiro: criança não
é estudante universitário pa-
ra ficar sentada por longos
períodos. Elas aprendem me-
lhor em movimento. Quarto:
não use punição ou reforço
negativo. Isso não funciona e
pode fazer com que o peque-
no se retraia.

Em vez disso tudo, incenti-
ve que uma criança ajude a
outra. Estudos mostram que,
em algumas situações, essa
troca produz mais resulta-
dos do que a aula do profes-
sor. A lista é grande, não é?
Mas o último ponto vai aju-
dar: os professores devem re-
laxar – eles não vão ser per-
feitos (ninguém é!) e comete-
rão erros. É normal. Só não
podem se estressar, porque
assim nunca serão os docen-
tes que sonham ser.

QUEM É

Paulo Saldaña

O futuro do câmpus Guaru-
lhos da Universidade Federal
de São Paulo (Unifesp), no
Bairro dos Pimentas, começa
a ser decidido hoje. Um ciclo
de debates que segue até quar-
ta-feira discutirá a localiza-
ção da Escola de Filosofia, Le-
tras e Ciências Humanas
(EFLCH), nome oficial da uni-
dade. Lideranças estudantis
do câmpus reclamam que não
terão espaço e representativi-
dade suficientes no evento.

A programação foi promovi-
da por uma comissão espe-

cial, com representantes dos
seis cursos e estudantes. A co-
missão foi criada por decisão da
congregação do câmpus, para de-

bater a permanência ou não da
unidade nos Pimentas depois
que um grupo de professores en-
caminhou à reitoria um dossiê
exigindo a saída da instituição
do local.

O documento, com 18 pági-
nas, diz que a unidade é isolada
geográfica e culturalmente,
além de não acrescentar nada ao
carente Bairro dos Pimentas, co-
mo revelou em agosto o Estado.
Além de dificultar o acesso a fun-
cionários e alunos, colaborando
para os altos índices de abando-
no dos cursos, a localização pre-
judicaria as pretensões de exce-
lência do câmpus.

O desconforto com a localiza-
ção já havia surgido entre docen-
tes, mas foi a primeira oficializa-
ção da proposta à reitoria. O do-
cumento sugere a ida para o cen-
tro de São Paulo, onde a Unifesp
abrirá uma faculdade de Direito.

O reitor Walter Albertoni des-

cartou a saída da Unifesp de Gua-
rulhos, mas disse que a unidade
poderia decidir sobre a necessi-
dade da transferência de alguns
cursos. Por isso, docentes apro-
varam a criação da comissão, e o
ciclo de debates e discussões foi
marcado para esta semana.

Além de professores, estudan-
tes do câmpus e lideranças comu-
nitárias, também participam dos
encontros acadêmicos e intelec-
tuais de outras instituições.

Os professores da Universida-
de de São Paulo Gabriel Cohn,
Francisco de Oliveira e Franklin
Leopoldo Silva debatem hoje
com o docente da Unicamp
Francisco Foot Hardman temas
como autonomia universitária e
a tríade ensino, pesquisa e exten-
são, além do papel cultural da
universidade pública.

O processo de implementa-
ção das Humanidades e a locali-
zação da instituição serão discu-

tidos entre professores, um ex-
diretor do câmpus e um pró-rei-
tor da época em que a unidade
foi criada, em 2007. O ex-prefei-
to de Guarulhos Elói Pietá, essen-
cial para a ida da universidade
para lá, também vai participar. A
discussão em torno da perma-
nência no bairro também será fei-
ta pelos três candidatos a reitor,
em encontro na quarta-feira.

Polêmica. A saída da Unifesp
do Bairro dos Pimentas divide
alunos e professores. A maior
parte dos alunos é de fora de Gua-
rulhos, principalmente da capi-
tal. O dossiê ressalta que, pelas
dificuldades de acesso do câm-
pus, os primeiros colocados no
processo seletivo desistem e alu-
nos menos preparados ocupam
quase todas as vagas. O argumen-
to é rejeitado por estudantes e
parte dos docentes, que conside-
raram o texto preconceituoso.

A estudante de Ciências So-
ciais Agnes Karoline de Farias,
de 21 anos, afirma que o debate
vai colocar em discussão só o pro-

jeto de universidade dos pro-
fessores. “O que os alunos
vêm colocando não está con-
templado na programação. O
tema da saída dos Pimentas é
uma falsa questão”, diz. “Pla-
nejamos intervenções artísti-
cas e falas pontuais, quando
houver oportunidades.”

O vice-diretor da EFLCH e
coordenador da comissão,
Glaydson José da Silva, nega.
“Representantes não só dos
estudantes, mas de toda co-
munidade acadêmica, partici-
param da organização do de-
bate. Espera-se a manifesta-
ção de todos os segmentos no
evento.”

Prédio central. A principal
reivindicação dos alunos é
por melhorias no câmpus, on-
de não há um prédio central.
Os alunos acabam de encer-
rar uma paralisação de cinco
meses, mas, na semana passa-
da, cerca de 150 estudantes de-
cidiram por um novo indicati-
vo de greve.

META

Curso Estado de Jornalismo
começa hoje para 30 jovens

EDUCAÇÃO
15 mil

Unifesp discute câmpus de Guarulhos

✽ Professora na Universidade
British Columbia, no Canadá,
trabalha com Neurociência do
Desenvolvimento Cognitivo,
campo que estuda as mudan-
ças que ocorrem na mente da
criança à medida que cresce.

ENTREVISTA

é a quantidade de alunos brasileiros que os Estados Unidos
querem ter estudando no país em até cinco anos; hoje são 9 mil
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MAIS ALUNOS

100 mil

‘Ensinar é
muito mais
que passar
conteúdo’

é o número de estudantes chineses que estudam nos EUA,
segundo a Secretaria de Comércio Internacional americana

Adele Diamond, neurocientista

}

Uso do tempo. A neurocientista Adele Diamond: ‘Jogos e brincadeiras são vitais para melhorar o desempenho das crianças’

Em construção. Prédio
principal nem foi licitado

Para pesquisadora,
mais que instruir sobre
fatos, escola deve
atender às necessidades
sociais e emocionais

Jovens jornalistas de oito Es-
tados do País começam hoje o
23.º Curso Estado de Jornalis-
mo Aplicado, reconhecido co-
mo programa de extensão pe-
la Universidade de Navarra,

da Espanha. Durante três meses
de atividade, eles terão aulas e
palestras com experientes profis-
sionais da imprensa do País e do
exterior.

Os alunos também estudarão

conteúdos teóricos de econo-
mia, política e filosofia – sempre
aplicados à realidade na redação
de um jornalista – e vivenciarão
o dia a dia dos profissionais do
Grupo Estado.

Intercalado às aulas, eles
acompanharão a rotina e terão a
oportunidade de produzir repor-
tagens para as editorias do Gru-
po Estado.

“Aimportânciadeumcursoco-
moesteéreveladaporseusex-alu-
nos, os diversos profissionais es-
palhados pelas redações do Gru-
po Estado e de outros veículos do
País”, afirma Roberto Gazzi, dire-
tor de Desenvolvimento Edito-
rial do Grupo.

O Curso Estado de Jornalis-
mo Aplicado é patrocinado por
Odebrecht e Philip Morris. A edi-

ção deste ano conta com recém-
formados de Pernambuco, São
Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Ba-
hia, Santa Catarina, Rio Grande
do Sul e Minas Gerais.

Processo de seleção. Na pri-
meira fase do processo seletivo,
os inscritos fizeram um teste on-
line. Os 90 melhores colocados
fizeram prova e entrevista na se-

de do Grupo Estado, localiza-
da em São Paulo.

Desta última fase, foi forma-
da a lista com os 30 participan-
tes do curso. “Eles já passa-
ram por um grande vestibular
(na seleção) e certamente con-
cluirão o curso preparados pa-
ra trabalhar em qualquer reda-
ção do Brasil”, diz Roberto
Gazzi.

Ciclo de encontros, de
hoje a quarta, debaterá
se perfil dos cursos
oferecidos é adequado
à instituição
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.




