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Ciência Neurociências

Estudo comprova impacto da pobreza 
na actividade cerebral de bebés

A experiência levada a cabo nos EUA 

é mais ou menos simples: um grupo 

de mães com recém-nascidos recebeu 

mensalmente uma quantia de 333 

dólares e outro grupo recebeu apenas 

uma mesada de 20 dólares. Um ano 

após o nascimento das crianças, uma 

equipa de investigadores analisou os 

padrões de actividade cerebral de 435 

bebés nos dois grupos. Os resultados, 

publicados na Proceedings of the 

National Academy of Sciences (PNAS), 

revelam que a redução da pobreza 

tem um impacto na actividade cere-

bral durante a primeira infância.  

Não é novidade que a pobreza é 

um factor de risco para um mau 

aproveitamento escolar, menos 

oportunidade de melhores salários 

e pior saúde (física e mental), entre 

muitas outras desvantagens. Outros 

estudos também já demonstraram 

que a pobreza pode ser associada a 

diferenças no desenvolvimento cere-

bral em crianças, quanto mais não 

seja porque os seus cérebros se adap-

tam às experiências e ambientes que 

os rodeiam. “No entanto, até agora, 

não temos sido capazes de dizer se a 

própria pobreza causa diferenças no 

desenvolvimento infantil, ou se o 

crescimento na pobreza está sim-

plesmente associado a outros facto-

res que causam essas diferenças”, 

constata Kimberly Noble, investiga-

dora na Universidade de Colúmbia 

que coordenou este trabalho. É o 

velho debate da correlação e da cau-

salidade  aplicado à pobreza e ao 

cérebro. 

Noutras investigações, a pobreza 

também já foi correlacionada com o 

desenvolvimento estrutural e funcio-

nal de algumas regiões cerebrais 

implicadas em áreas como a lingua-

gem ou memória. Desta vez, a equipa 

de cientistas quis explorar o impacto 

que a pobreza e os factores que a 

rodeiam podem ter no neurodesen-

volvimento, analisando os padrões de 

actividade cerebral de crianças com 

um ano de idade que cresceram em 

diferentes contextos. 

A ideia era precisamente perceber 

se existe uma relação de causalidade 

entre uma coisa e outra. “Devido ao 

desenho do ensaio controlado alea-

tório, os autores conseguiram distin-

guir correlação e causalidade, con-

cluindo que dar dinheiro directa-

mente às mães que vivem na pobreza 

pode traduzir-se em mudanças na 
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actividade eléctrica do cérebro e que 

permite olhar para a potência e fre-

quência (as oscilações em diferentes 

regiões) desta actividade. As ondas 

cerebrais existem em frequências 

diferentes (delta, teta, alfa, beta e 

gama) que podem ser mais altas ou 

mais baixas. 

“A investigação anterior tem ligado 

a alta frequência — ou seja, rápida — 

da actividade cerebral ao desenvolvi-

mento do pensamento e da aprendi-

zagem. O estudo relata que as crian-

ças cujas mães receberam 333 por 

mês tiveram mais actividade cerebral 

de alta frequência em comparação 

com as crianças cujas mães recebe-

ram 20 dólares por mês”, refere o 

comunicado. 

As mudanças identi cadas após as 

análises e testes realizados re ectem 

a adaptação ao ambiente, compro-

vando a esperada neuroplasticidade. 

Assim, com alguma cautela, os auto-

res deste artigo referem que reuniram 

provas su cientes para concluir que 

existe “um impacto causal plausível 

das doações em dinheiro”. 

Os cientistas sublinham ainda que 

“o padrão de actividade cerebral 

observado está associado ao desen-

volvimento de competências cogniti-

vas”. “Os padrões de actividade neu-

rónica que observámos no grupo das 

dádivas de dinheiro elevado foram 

correlacionados com pontuações 

mais elevadas nas áreas da lingua-

gem, cognitiva e socioemocional, 

mais tarde na infância e adolescên-

cia”, argumentam. 

Seria incorrecto arriscar uma lei-

tura simplista de “melhor ou pior” 

perante as diferenças detectadas que 

podem ou não ter um impacto no 

desenvolvimento cognitivo e com-

portamental das crianças. Até por-

que, para já, é também impossível 

dizer se as diferenças detectadas nos 

padrões de actividade cerebral se vão 

manter ao longo do tempo. Por m, 

também ca por esclarecer o tipo de 

experiências especí cas que terão 

in uenciado de forma mais directa 

estas diferenças. 

Outras investigações já em curso 

vão agora “examinar potenciais 

mecanismos, incluindo a forma como 

as mães gastaram o dinheiro, e como 

é que ter mais dinheiro pode ter alte-

rado os comportamentos parentais, 

as relações familiares e o stress fami-

liar”, con rma a equipa.

explica o comunicado de imprensa, 

adiantando ainda que as “prendas” 

foram entregues em cartões de débi-

to, e as mães, a maioria das quais 

eram negras ou latinas, eram livres de 

gastar este dinheiro como quisessem, 

sem qualquer compromisso.  

Sem rótulos 
A neurocientista Kimberly Noble, 

que, além de autora deste artigo, é 

também uma das coordenadoras no 

projecto Baby’s First Years, nota que 

já sabemos que o cérebro das crianças 

se adapta às suas experiências, mas 

também observa que não é possível 

rotular essas diferenças. 

“Todos os cérebros saudáveis são 

moldados pelos seus ambientes e 

experiências, e não estamos a dizer 

que um grupo tenha cérebros 

‘melhores’. Mas, devido ao desenho 

aleatório, sabemos que os 333 dóla-

res por mês devem ter mudado as 

experiências ou ambientes das crian-

ças, e que os seus cérebros se adap-

taram a essas circunstâncias altera-

das”, observa. 

A actividade cerebral foi medida 

usando electroencefalogra a (EEG), 

uma técnica usada para registar a 

actividade cerebral dos seus bebés”, 

destaca o comunicado de imprensa 

da Universidade da Colúmbia. 

O estudo apoiou-se num projecto 

norte-americano maior, que envolve 

1000 mães com baixos rendimentos, 

chamado Baby’s First Years e que 

analisa o impacto da redução da 

pobreza nos primeiros anos de vida. 

Neste caso, a pandemia da covid-19 

atrapalhou os planos dos cientistas, 

e a equipa mediu a actividade cere-

bral numa amostra mais pequena de 

435 crianças de um ano que partici-

pam nesse grande estudo. 

“Pouco depois de terem dado à luz, 

as mães participantes foram agrupa-

das para receber ou uma grande ofer-

ta em dinheiro de 333 dólares por 

mês ou uma oferta nominal em 

dinheiro de 20 dólares por mês”, 
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