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Neurociência: currículos adaptados
ao desenvolvimento humano
A neurocientista Elvira Souza Lima apresentou estudos que demonstram
que a criança não está amadurecida para escrever antes dos 7 anos

uma era dominada por inova-
ções tecnológicas permanen-

tes, a escola e a atividade pedagógi-
ca ainda são os pilares da promoção
do desenvolvimento cognitivo das cri-
anças. Essa é a visão da professora
Elvira Souza Lima expressa na pales-
tra “Neurociência aplicada à docência
e à aprendizagem”. A pesquisadora
enfatizou a indissociável complemen-
taridade entre o sistema educacional
e a ciência para o aperfeiçoamento do
conhecimento humano.

A neurociência constitui uma fun-
damental aliada dos educadores em
sua tarefa de reproduzir os conheci-
mentos culturais. Com a relação de
quantidades, a pedagogia propor-
ciona as bases do conhecimento a
ser assimilado pelo cérebro da cri-
ança, o qual formará sua capacida-
de seletiva e organizadora a partir
de atividades como estudo de geo-
metria, música, literatura, artes, pes-
quisas, etc. Para a educadora, a
neurociência recupera o papel do
professor na escola.

O cérebro humano é naturalmen-
te aparelhado para comunicar, e o
desenvolvimento da memória da cri-
ança se dá por processos de aquisi-
ção cultural. Com a prática da apren-
dizagem na escola, por meio da
transmissão simbólica dos elementos
de conhecimento, a formação das
redes neuronais são fortalecidas.

Elvira acredita que a importância da
escola e do professor resida justa-
mente na produção de experiências
que contribuirão para o aprimora-
mento das funções neurológicas da
criança.

“Nos dois primeiros anos de vida
ocorre o desenvolvimento das fun-
ções neurológicas. O período entre
3 e 6 anos é o mais fundamental para
a aquisição da memória semântica e
da memória sensorial, em que as
experiências com música, artes, de-
senho e geometria cumprem papel
determinante no aparelhamento ce-
rebral. Então, o cérebro precisa do
professor para a assimilação de co-
nhecimentos culturais, obtidos no
universo escolar”, afirmou.

A pesquisadora aconselha os edu-
cadores a empregarem as estratégi-
as cognitivas da neurociência em ati-
vidades pedagógicas adaptadas ao
estágio de desenvolvimento cronoló-
gico da criança. Estudos demonstram
que a criança não está amadurecida
para escrever antes dos 7 anos de
idade. A partir dessa fase, desenvol-
ve-se a capacidade seletiva e
organizadora do cérebro, quando os
conhecimentos passam a ser arquiva-
dos em áreas diferentes e por cate-
gorias específicas. Até os 10 anos têm
de ser formadas as habilidades para
a compreensão da sintaxe e a da
matemática (o inconsciente cognitivo).
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escrita até ensino das rela-
ções de quantidade (geome-
tria). “O cérebro reage ao
novo, e a ciência motiva tan-
to os alunos quanto os pro-
fessores, os quais são, essen-
cialmente, formadores de
pessoas”, ressaltou Elvira.

A professora manifestou,
ainda, sua preocupação com

o uso abusivo das ferramentas tec-
nológicas no processo educacional.
“Há uma crítica dependência das cri-
anças em relação às telas (tablets,
celulares, notebooks, televisão), o
que faz com que cheguem à escola
com padrões de atenção muito alte-
rados. Daí a importância cognitiva de
atividades como a escrita (que mo-
biliza 21 áreas do cérebro) e da lei-
tura (que movimenta 17 áreas cere-
brais)”, afirmou Elvira. Segundo ela,
os educadores precisam estabelecer
um meio-termo entre tecnologia e
aprendizagem.

Elvira: “As mudanças
neurológicas constituem uma
particularidade da espécie
humana e geram mudanças
de memória nas diversas
fases da vida”

Elvira sustenta, ainda, que
os gestores educacionais pre-
cisam adaptar os currículos
escolares ao desenvolvimen-
to humano. Os diversos perí-
odos de desenvolvimento ce-
rebral, desde o mais funda-
mental até a maturidade,
apresentam peculiaridades
que precisam ser compreen-
didas e trabalhadas, como a adequa-
ção pedagógica entre razão e emo-
ção. Para ela, a neurociência auxilia o
entendimento dos processos quími-
cos do cérebro humano e permite a
otimização do aprendizado e da ati-
vidade do professor.

“As mudanças neurológicas cons-
tituem uma particularidade da espé-
cie humana e geram mudanças de
memória nas diversas fases da vida.
Esse processo é mais intenso depois
dos 10 anos de idade, até a forma-
ção da memória adulta. Por isso,
torna-se essencial formatar a grade

curricular aos períodos de desenvol-
vimento do cérebro. Os professores
também experimentam essas trans-
formações, já que a partir dos 42
anos inicia-se a perda de neurônios
e a consequente diminuição de me-
mória”, explicou.

Os principais agentes do desen-
volvimento cognitivo do aluno perma-
necem sendo o sistema educacional
e o professor, segundo Elvira. O em-
prego criativo do conhecimento cien-
tífico é um complemento à indispen-
sável ação pedagógica que orienta
desde o aprimoramento da fala e da

“Há uma crítica dependência
das crianças em relação aos tablets,

celulares, notebooks e à
televisão, o que faz com que

cheguem à escola com padrões de
atenção muito alterados”


