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Colocação inicial

NEUROCIÊNCIAS não propõem

uma nova pedagogia, mas fundamentam

a prática pedagógica que já se realiza,

demonstrando que estratégias

pedagógicas, que respeitam a forma

como o cérebro funciona, tendem a

ser mais eficientes.
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O que são Neurociências?

Constituem o conjunto das diversas áreas do  
conhecimento que pesquisam o Sistema 

Nervoso (SN). Elas estudam as moléculas que 
constituem os neurônios, os órgãos do SN e suas 

funções específicas, bem como o  
comportamento humano resultante da atividade 

dessas estruturas.



As Neurociências....

Trouxeram explicações científicas sobre o
processo de ensino-aprendizagem, por estudarem
o funcionamento do cérebro.



Comportamento humano

Resulta da atividade do conjunto de células
nervosas, ou redes neurais, que constituem o
Sistema Nervoso. Depende do número de
neurônios e suas substâncias químicas, da
atividade destas células e da forma como os
neurônios se conectam entre si, ou seja, da
organização das sinapses e da troca de
informações entre eles.



O cérebro em formação

Pré – natal

Formação:  cérebro, cerebelo, medula e tronco 
encefálico.

Sinapses:  garantem o desenvolvimento 
estrutural e funcional           comportamentos 
típicos da espécie: andar, comunicar-se, sugar, 
expressar emoções. 



Diferença

A criança que tem um Sistema Nervoso
diferente apresentará comportamentos,
habilidades, limitações e potencialidades
cognitivas distintas das demais e poderá
demandar estratégias de aprendizagem
alternativas.



Neuroplasticidade

É a propriedade de “fazer e desfazer”  conexões 
entre neurônios. A neuroplasticidade possibilita 
a reorganização da estrutura do sistema nervoso 
e do cérebro, constituindo – se na base biológica 
da aprendizagem e do esquecimento.



Preservar sinapses 

• É preservar as redes neurais relacionadas

a comportamentos importantes para nossa 
sobrevivência. Aprendemos o que é  significativo 
e necessário para viver bem e esquecemos
aquilo que não tem mais relevância para o nosso 
viver.
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Neurociência Cognitiva



Âmbito de Estudos

• A Neurociência Cognitiva procura 
estabelecer correlações entre:

A) Propriedades de estímulos apresentados ao 
Sistema Nervoso Central;

B) Medidas da atividade cerebral, por meio de 
diversas tecnologias; e

C) Propriedades mentais, reportadas por meio 
de relatos verbais ou não-verbais.



Tipos de Processos Mentais Estudados 
pela NC:

Diversos processos são enfocados na NC:

a) Aprendizagem e Memória;

b) Atenção;

c) Motivação e Emoções;

d) Sensação e Percepção;

e) Identidade Pessoal (o “Eu”);

f) Pensamento e Funções Executivas;

g) Linguagem e Interpretação;

h) Motricidade e Planejamento Motor.



Localização de Funções:



Tipos de Memória

• Quanto à duração: memória sensorial, de curto 
e longo prazo;

• Quanto à conscientização ou não do conteúdo: 
memória declarativa (permite relato verbal ou 
não-verbal) e memória procedimental;

• Quanto ao conteúdo da memória consciente: 
memória episódica e semântica.



Fases da Memória de Longo Prazo (MLP):

a) Aquisição (recepção de sinais; duração de 
milissegundos);

b) Retenção ultra-rápida (frações de 
segundo a segundos);

c) Retenção de curto prazo e indução da 
MLP (minutos a horas);

d) Consolidação (durante o sono);
e) Retenção Duradoura (1 dia);
f) Recuperação (reativação do padrão).



Sistemas de Neurotransmissores



Circuitos Tálamo-Corticais

Thalamus

Neocortex

TCR TCR

RTN

I-III

IV

V-VI

Sensory

Signal

Sensory

Signal



 

Estímulo Visual 
(frases) 

Vias Tálamo-Corticais 
(sensroiais) 

Rede Semântica 

Estímulos Sensoriais 
(de cima para baixo*) 

 

Estímulo Motivacional 

(de baixo para cima *) 

Sistema Motivacional 

Ativação “Bottom-Up”

Ativação “Top-Down”



Indução da Potenciação de Longo Prazo
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Neurociência e Aprendizagem



“Não pode haver compreensão entre a 
mão e o cérebro, a não ser que o 

coração seja o mediador”

Fritz Lang (Metrópolis)



• área de conhecimento, que se estabeleceu na 
segunda metade do século XX e que, pelo 
impressionante número de pesquisas e 
estudos, ampliou significativamente nosso 
conhecimento sobre como nós, os seres 
humanos, nos desenvolvemos e aprendemos.

Neurociências



• Revela como ocorrem os processos de 
aprendizagem. Ela detalha, também, as 
particularidades de cada período de 
desenvolvimento do aluno e nos permite 
entender melhor como que ao aprender na 
escola. É um momento muito interessante da 
evolução da ciência, pois temos mais 
condições de encaminhar a docência para a 
aprendizagem de todos.

Para que nos serve a Neurociência?



“A imaginação cria condições de 
aprendizagem, enquanto a memória 
possibilita a aprendizagem.”

Elvira Souza Lima



• Como pensamos?

• Como memorizamos?

• Como aprendemos?

Questões 



• Modificação do neurônio (sinapses) para que 
se molde a função.

Neuroplasticidade



Todos são capazes de aprender! 

O que nos falta é aprender a 
ensinar!

Todos aprendem?



“se compreendermos melhor a
função cerebral, especialmente a
plasticidade neuronal, seremos
capazes de criar intervenções
educacionais e técnicas pedagógicas
mais eficientes”

O que já sabemos?
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• Estímulos Multissensoriais: as pesquisas 
mostram que o aprendizado será mais 
eficaz e a recordação da informação mais 
fácil se mais sentidos forem estimulados.

Neurociências e Aprendizagem



Recompensas e motivação: a necessidade de
uma recompensa imediata é característica das
gerações atuais. Recompensas externas podem
ser preocupantes no ambiente escolar mas a
criatividade do professor pode encontrar formas
de recompensar o aluno em sala de aula de
forma a motivá-lo nas atividades e conquistar sua
atenção. Algo como dedicar um intervalo da aula
para piadas, canções, jingles, se a atenção e
participação de todos foi adequada no momento
combinado.

Neurociências e Aprendizagem



• Memória: sem repetição a memorização
não acontece, a rememoração falha, perde-
se a informação, o tempo e a motivação. A
quantidade de repetição vai depender da
emoção envolvida na passagem da
informação. Quanto mais emoção maior a
chance da informação ficar cravada na
memória dos seus alunos.

Neurociências e Aprendizagem



• Conhecimento prévio: dificilmente vai haver
aprendizagem se a informação nova não está
contextualizada e conectada a conhecimentos
que já existem no cérebro da criança.

• Do concreto para o abstrato: o lobo frontal, sede
do nosso pensamento abstrato, demora mais a se
desenvolver, como vimos aqui isso se estende até
a segunda década de vida. Dessa forma, parta de
exemplos concretos para atingir ideações
abstratas.

Neurociências e Aprendizagem



Práticas: quando uma informação é colocada em
prática ela se torna patente em nosso cérebro.
Mas certifique-se de que na prática a criança
realmente entendeu, ela deve ser capaz de falar e
escrever sobre um conceito que praticou.

Estórias ou histórias: elas ativam muitas áreas
cerebrais, mexem conosco, com nossas emoções,
memórias e ideias. Elas têm início, meio e fim, o
que também estimula o desenvolvimento de
habilidades de sequenciação e organização.

Neurociências e Aprendizagem



• Computadores e outras tecnologias: muitos
sentidos são estimulados quando os
estudantes trabalham em grupos fazendo
pesquisas no computador. O trabalho é
bastante visual, auditivo e cinestésico, além
de estimular habilidades sociais.

Neurociências e Aprendizagem



 O cérebro procura por padrões: a informação é guardada
em nosso cérebro através de padrões de reconhecimento.

Daniel Pink (2005) ressalta que a era atual requer uma forma
de pensar que inclua a capacidade de detectar padrões e
criar algo novo. É fundamental que o Educador apresente a
nova informação, auxilie o aluno a identificar o padrão,
associar esse padrão a padrões já armazenados por ele em
seu cérebro e aí seja capaz de criar novos padrões. Dois
métodos principais funcionam muito bem para isso, um é o
uso de organizadores gráficos como mapas mentais, outro é
através da organização da informação em blocos lógicos e
contextualizados.

Neurociências e Aprendizagem



O estresse inibe a aprendizagem: numerosas
evidências apontam para isso, sobretudo os
efeitos do cortisol (hormônio do estresse)
provocando a morte de neurônios no
hipocampo (área da memória de longo prazo).
Nesse sentido ofereça um ambiente de ensino
seguro, confortável e acolhedor. Estabeleça
rotinas, regras, objetivos e procedimentos
padrão. Os rituais de sala de aula podem
contribuir para reduzir o estresse.

Neurociências e Aprendizagem



O cérebro é um órgão social: a interação e
desenvolvimento de habilidades sociais são
fundamentais no processo de aprendizagem.
Nossas crianças da era digital encontram-se
talvez mais aptas a se relacionar através de um
teclado do que com a fala, o olhar e o toque. É
importante para elas desenvolver a linguagem
não verbal, reconhecer sentimentos através da
face e dos gestos, interagir com diferentes
grupos sociais, aprender a escutar, expressar
suas emoções e ser empática.

Neurociências e Aprendizagem



• Arte e atividade física melhoram o 
desempenho intelectual: explore 
essas atividades o mais que puder.

Neurociências e Aprendizagem
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"Da mesma forma que sem fome não 
aprendemos a comer e sem sede 
não aprendemos a beber água, sem 
motivação não conseguimos 
aprender“

Iván Izquierdo

Neurociências e Aprendizagem



“Tarefas muito difíceis desmotivam
e deixam o cérebro frustrado, sem
obter prazer do sistema de
recompensa. Por isso são
abandonadas, o que também
ocorre com as fáceis”.

Suzana Herculano-Houzel

Neurociências e Aprendizagem



"É a procura por respostas quando a pessoa
está diante de uma situação que ainda não
consegue resolver. A aprendizagem ocorre na
relação entre o que ela sabe e o que o meio
físico e social oferece. Sem desafios, não há
por que buscar soluções. Por outro lado, se a
questão for distante do que se sabe, não são
possíveis novas sínteses.”

Piaget

Neurociências e Aprendizagem



“A cognição tem origem na motivação. Mas ela
não brota espontaneamente, como se
existissem algumas crianças com vontade - e
naturalmente motivadas - e outras sem. Esse
impulso para agir em direção a algo é também
culturalmente modulado. O sujeito aprende a
direcioná-lo para aquilo que quer, como
estudar."

Vygotsky

Neurociências e Aprendizagem
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