
Entendendo o cérebro da criança

Passo 1: Vamos conhecer um cérebro

Nos últimos anos, os pesquisadores começaram a entender mais sobre o cérebro, e os mistérios da inteligên-
cia começaram a revelar-se. Atualmente, os cientistas podem olhar dentro do cérebro vivo e ativo, e muitas 
teorias antigas estão sendo refutadas e novas sendo desenvolvidas.

O cérebro é formado por cerca de cem bilhões de células nervosas, chamadas neurônios. Esses neurônios 
desenvolvem axônios para transmitir informações para outros neurônios e dendritos para receber informa-
ções. À medida que os padrões de pensamento repetem-se, os neurônios participantes constroem caminhos 
mais fortes e mais diretos, que são chamados de sinapses. Os primeiros anos de vida, de fato, são os mais crí-
ticos para essa configuração do cérebro: quanto mais estímulos o cérebro da criança recebe, mais caminhos 
neurais são formados. À medida que repete experiências, esse processo de criação de caminhos torna-se 
permanente e forte – em outras palavras, as experiências são depositadas na memória. Desse modo, a genéti-
ca e o ambiente agem juntos para programar o cérebro de cada criança de seu modo singular. Não podemos 
alterar a genética, mas, como profissionais, podemos proporcionar o ambiente estimulante que poderá maxi-
mizar o desenvolvimento do cérebro da criança.

Quando usamos técnicas de aprendizagem baseada no cérebro, estamos adaptando o ambiente de aprendiza-
gem para levar em conta o que os cientistas consideram as melhores maneiras de ajudar as crianças a formar 
essas conexões neurais. É disto que trata este livro: aplicar o conhecimento atual sobre o cérebro aos anos 
iniciais. Desenvolver essas técnicas de aprendizagem pode ser emocionante e extremamente gratificante. Es-
peramos que este livro ajude você a colocar essas técnicas em prática com confiança.

Introdução
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14  Introdução

Fato fascinante
• Até muito recentemente, acreditava-se que as funções das diversas áreas do cérebro eram 

pré-programadas, e que uma lesão em uma área do cérebro causada, por exemplo, por um 
derrame, seria irreparável. Porém, as últimas pesquisas mostram que o cérebro apresenta 
um certo nível de plasticidade estrutural. Em outras palavras, podem ser criados caminhos 
neurais completamente novos, e algumas áreas podem assumir papéis inteiramente novos 
depois de sofrer lesões físicas em outras partes.1

• A nutrição afeta o QI diretamente. Em 1988, um grupo de pesquisadores da Christchurch 
School of Medicine, na Nova Zelândia, acompanhou mais de 1.000 crianças do nascimento 
até os 18 anos para estudar os efeitos da amamentação. Eles encontraram uma corre-
lação direta entre os escores maiores em testes de capacidade cognitiva e a duração da 
amamentação.1 Outros estudos mostram a seriedade da deficiência de ferro para o cérebro 
em desenvolvimento. O ferro é necessário para a mielinação, o processo pelo qual os axônios 
são cobertos por uma substância adiposa, chamada mielina. Sem a mielina adequada, a 
comunicação entre as células cerebrais torna-se lenta. A deficiência de ferro em crianças 
pequenas pode levar a deficiências no desenvolvimento cognitivo.2

• A linguagem está ligada à capacidade de estabelecer memórias. Uma equipe de pesquisa-
dores da Nova Zelândia fez um estudo para descobrir por que a maioria das pessoas não 
tem memórias de antes dos 3 ou 4 anos. Eles jogaram um determinado jogo com crianças 
em duas ocasiões diferentes. A maioria delas sabia descrever o jogo na segunda visita, mas, 
mesmo quando uma criança sabia uma palavra no segundo encontro, ela não a usava se não 
estivesse em seu vocabulário na primeira visita.3

Passo 2: Conhecendo as crianças em seus ambientes
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O ambiente

Nosso ambiente é fictício, criado para dar uma visão geral do que podemos alcançar quando usamos técnicas 
de aprendizagem baseada no cérebro. O ambiente é formado por uma turma de pré-escola de meio turno no 
salão da igreja, que fica do outro lado do pátio da escola, e também por uma creche e outra turma de educa-
ção infantil. Os profissionais têm um relacionamento forte e trabalham para garantir uma boa continuidade 
e o progresso entre os três grupos. Eles têm usado técnicas baseadas no cérebro há vários anos e avaliam 
constantemente seu trabalho e desenvolvem novas ideias alinhadas com as pesquisas mais recentes sobre o 
cérebro e o desenvolvimento infantil.

Nossas quatro crianças são George, que está na pré-escola, Carrie, que frequenta a creche pela manhã e 
Kishan e Samantha, que estão na classe de adaptação em horário integral. Essas crianças não são “estudos de 
caso”, mas personagens fictícios que ilustram como a aprendizagem é afetada pelas escolhas dos adultos que 
as rodeiam. Todas tiveram a sorte de vir de lares onde suas necessidades físicas, intelectuais e emocionais 
são atendidas adequadamente, mas cada uma tem o seu próprio estilo de aprendizagem. Os professores ten-
tam adaptar o currículo à ampla variedade de alunos em suas classes.

As crianças

Vamos conhecer George

George é uma das crianças mais jovens da pré-escola, a qual frequenta três 
manhãs por semana. Ele é a única criança de sua família, e recebe considerável 
atenção da sua família ampliada. É uma criança tranquila, que tem um certo re-
ceio de situações novas e, muitas vezes, quer seguir as outras crianças.

George pode ser facilmente desestimulado e precisa de apoio de um adulto 
quando se depara com um desafio. Como muitas crianças pequenas, ele tende 
a abandonar o que está fazendo se não tiver sucesso imediato. Sua monitora 
também acredita que ele precisa aprender a ser mais assertivo em situações 
em grupo. Ele tem feito algumas amizades firmes com as crianças do seu gru-
po, e está começando a envolver-se em jogos associativos com mais frequência. 
Uma das suas atividades preferidas é trabalhar no jardim, molhar as plantas, cavar, arrancar as ervas dani-
nhas e observar a natureza. Ele nota detalhes sobre o mundo natural e é um dos primeiros a enxergar mudan-
ças no ambiente externo, como uma planta desabrochando ou uma nova erva daninha crescendo através de 
uma fissura no pavimento. Usando as definições de Howard Gardner para as “inteligências múltiplas”4, pode-
-se dizer que George tem uma forte inteligência naturalista.

Vamos conhecer Carrie

Carrie é a maior entre as crianças do grupo da manhã na creche. Sua mãe é 
solteira, e precisa viajar muitos quilômetros de ônibus para chegar ao trabalho. 
Carrie participa do clube do café da manhã antes da escola e é cuidada por uma 
babá durante a tarde e os feriados escolares. Um dos pontos mais fortes de Car-
rie está em suas habilidades inter e intrapessoais. Ela relaciona-se bem com ou-
tras crianças e adultos e fala confortavelmente sobre como se sente. É sensível 
aos sentimentos das outras crianças e adora organizá-las e cuidar delas quando 
se sentem magoadas ou infelizes.

Carrie é uma forte aprendiz visual natural, que consegue recriar um jogo com 
pequenas palavras só com a memória. Ela gosta de envolver-se com jogos ima-
ginativos bastante elaborados envolvendo outras crianças, mas, às vezes, tem dificuldade de ficar 
parada por um período prolongado, distraindo-se com a excitação do seu fluxo de novas ideias. Carrie preci-
sa de ajuda para manter o foco e acompanhar as atividades até a conclusão.
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Vamos conhecer Kishan

Kishan está na classe de adaptação há dois bimestres. Ele não frequentou a pré-
-escola ou o maternal, pois estava em uma creche em horário integral, a qual 
frequentou a partir dos três meses de vida. Sua família é bilíngue. Seus pais são 
a primeira geração de suas famílias a nascer no Reino Unido, e falam fluente-
mente o bengalês e o inglês.

Kishan tem uma natureza altamente inquisitiva, combinada com uma energia 
ilimitada. Ele é um aprendiz cinestésico, que também tem uma forte inteligên-
cia lógico-matemática. Seus pontos fortes são em atividades que envolvem a 
percepção espacial. Ele precisa se mexer para internalizar as informações e 
sempre está agitado. Consequentemente, Kishan, às vezes, precisa de ajuda com suas amizades. É 
difícil para ele refletir sobre uma ação como forma de preparar-se para uma situação. Isso pode levá-lo a ter 
conflitos com seus colegas. Ele precisa de muito tempo para processar as informações, e beneficia-se por re-
ceber instruções explícitas e feedback sobre o seu comportamento.

Vamos conhecer Samantha

Samantha também frequenta a classe de adaptação em horário integral. Ela tem 
uma forte inteligência linguística e começou a falar cedo. Em seu primeiro ani-
versário, ela tinha um vocabulário de aproximadamente 30 palavras e, a partir 
desse ponto, sua aquisição da linguagem foi explosiva. Ela gosta de sessões de 
contação de histórias, e não precisa de imagens para ajudar a se concentrar. A 
mãe dela notou que ela murmurava os pensamentos instintivamente quando 
começou a caminhar, e ainda acha fácil fazer as atividades falando do começo 
ao fim. Ela escuta bem e tem relativa facilidade para acompanhar o que a pro-
fessora está escrevendo ou desenhando no quadro enquanto dá uma explica-
ção para o grupo.

Samantha também tem uma forte inteligência musical. Ela tem um bom senso de ritmo 
e tonalidade e consegue lembrar de padrões e melodias simples depois de ouvir apenas uma vez. Ela acha fá-
cil aprender com música tocando no fundo, e é a primeira criança a reconhecer um CD quando a professora 
toca música para indicar que uma sessão está para começar ou terminar. Samantha gosta de ficar em locais 
fechados para ler, desenhar ou brincar, e precisa de estímulo para participar de atividades ao ar livre.
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