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Promove, no atual cenário da educação, o

desenvolvimento de novas metodologias que

auxiliem na formação do indivíduo.

As neurociências tem papel fundamental como

mediadora entre formação docente e facilitadora no

desenvolvimento intelectual do aluno.

O cérebro é a parte mais importante do sistema nervoso, pois é

através dele que o ser humano toma consciência das

informações que chegam pelos órgãos dos sentidos e processa

essas informações, comparando-as com as vivências e

expectativas (COSENZA; GUERRA, 2011)

Neurociências



Assim surgem os Neuromitos

Mitos relacionados ao cérebro, que não

apresentam fundamentação científica

comprovada.

Porém, algumas contribuições sobre o cérebro, quando não

bem compreendidas, propagam informações equivocadas.

Neurociências



ORGANIZAÇÃO 

DOS TEMAS



Apresentação do Neuromito

Como ou porque ele surgiu?

Desmistificando o Neuromito

A compreensão do Neuromito.

Dicas 
(Neurociências - Cérebro – Aprendizagem)



1. Usamos Apenas 10% da capacidade do nosso Cérebro;

2. A Pílula da Inteligência;

3. A Ginástica Cerebral Turbina o Cérebro;

4. Hemisférios cerebrais: O Mito sobre o  lado Esquerdo e Direito;

5. O Efeito da Música para o cérebro - Efeito Mozart;

6. O Cérebro tem uma idade certa para aprender?;

7. Neurônio: a célula mais importante do Sistema Nervoso;

8. Os Jogos Eletrônicos e o Cérebro;

9. O Ritmo Circadiano e o Aprendizado;

10. Superdotados: Os mitos sobre as altas habilidades do cérebro;

Neuromitos na Educação



ABORDAGEM 

NEUROBIOLÓGICA 

DA APRENDIZAGEM

Fundamentos essenciais 
para Ensinar



Aprendizagem 

De acordo com Lent ( 2010), a aprendizagem é um processo de

aquisição de novas informações que vão ser retidas na

memória, bem como um conjunto de comportamentos que

viabilizam os processos neurobiológicos e neuropsicológicos da

memória (BEZERRA, 2018).

Para Frank (2003), “a aprendizagem é uma responsabilidade

compartilhada; o aluno, o pai, como responsável, o professor e

a escola, todos têm importante papel na educação do

indivíduo. Cabe a cada um sua participação efetiva, o aluno

dando o seu melhor e o professor sendo um educador que

saiba desafiar e motivar”.



Anatomia da aprendizagem

O aprendizado ocorre no cérebro, que faz parte do SNC. Mas, 
sobre influências do:

Ambiente

Próprio indivíduo Professor

Estado Emocional

próprio (SNC) que envolve 
cérebro, Cerebelo e Medula.

ROTTA, Newra Tellechea; OHLWEILER, Lygia; DOS SANTOS RIESGO, Rudimar. Transtornos da 
aprendizagem: abordagem neurobiológica e multidisciplinar. Artmed Editora, 2015.



Aprendizagem e Memória

Para que ocorra aprendizagem é necessário o auxílio da 
memória. 

Geração de aprendizado

informação

Lembrança

= Memória

Órgãos do sentido

(SNC) Produção de mudança na 
estrutura ou funções.

ROTTA, Newra Tellechea; OHLWEILER, Lygia; DOS SANTOS RIESGO, Rudimar. Transtornos da 
aprendizagem: abordagem neurobiológica e multidisciplinar. Artmed Editora, 2015.



Anatomicamente

falando... 

O Sistema Nervoso



Como o cérebro  funciona?

Imagem: Brain bulbar region / Patrick Lynch, medical ilustrador / Creative Commons Attribution 2.5 Generic



Encéfalo 

CÉREBRO

CEREBELO

MEDULA

Imagem: Brain bulbar region / Patrick Lynch, medical ilustrador / Creative Commons Attribution 2.5 Generic



Sulco central

Sulco
lateral

Lobo
Frontal Lobo

Parietal

Lobo Temporal

Lobo
Occipital

Cerebelo

Imagem: Brain diagram / Mysid / Public Domain

Córtex Cerebral



Os processos cognitivos são decorrentes do aumento de

circuitos, e portanto de sinapses que incluem diferentes porções

do córtex cerebral.

Direção pela qual o neurotransmissor se movimenta

X     Junção neuro-muscular

Processos Cognitivos

Fonte: Próprio Autor



Para que ocorra, em nosso cérebro, o registro e a fixação, de

uma informação de maneira significativa é necessário:

Aquisição

Consolidação

Armazenamento

Processos Cognitivos



Aquisição

� Depende da atenção, além da;

� Metodologia do professor ao transmitir seu

conhecimento, e;

� Das condições do ambiente;

� Estrutura cerebral envolvida: Córtex pré frontal



� Emoções fortes produzem memórias intensas

e duradouras;

� Depende de qual marcante é a informação;

� Emoções não tão significativas são menos

lembrados.

� Estrutura cerebral envolvida: Hipocampo

Consolidação



� Sofrem influência direta do sono,

alimentação, saúde.

� Depende da relevância da memória;

� Estrutura cerebral envolvida: Hipocampo e Córtex;

Armazenamento



“Se educar é promover a aquisição de 

novos comportamentos e os 

comportamentos resultam do 

funcionamento do cérebro, poder-se-ia 

concluir que o

conhecimento das bases neurobiológicas 

do processo ensino-aprendizagem seria 

fundamental na formação do educador” 

(BERNARDO, 2010)

(O cérebro vai à escola: a experiência do projeto NeuroEduca)

BERNARDO, Valéria Silva; POPPE, Maria da Conceição Maggioni. PÓS-GRADUAÇÃO LATO

SENSU INSTITUTO A VEZ DO MESTRE.



BERNARDO, Valéria Silva; POPPE, Maria da Conceição Maggioni. NEUROEDUCAÇÃO PARA 
EDUCAÇÃO. PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU INSTITUTO A VEZ DO 
MESTRE.PSICOEDU.2010. 
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=
2ahUKEwjv2f61wejeAhUCD5AKHRVmD8oQFjAAegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Ffics.edu.br%2
Findex.php%2Frpgm%2Farticle%2Fdownload%2F698%2F673%2F&usg=AOvVaw2AMWg9Fox3
0ziHpTwzF-E5. Acesso em: 22 nov. 2018. 

BEZERRA, Mirna Gabrielle Chaves Ernesto et al. A IMPORTÂNCIA DA EMOÇÃO NO 
PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DA MEMÓRIA E DA APRENDIZAGEM. Caderno de 
Graduação-Ciências Biológicas e da Saúde-UNIT-ALAGOAS, v. 4, n. 2, p. 57, 2018.

COSENZA, R; GUERRA, L. Neurociência e educação: como o cérebro aprende. Porto 
Alegre: Artmed, 2011.

FRANK, Robert. A Vida Secreta da Criança com Dislexia; tradução KASSNER, Tatiana. São 
Paulo: M. Books do Brasil Editora Ltda, 2003. 

LENT, R. Cem bilhões de neurônios? Conceitos fundamentais de neurociência. 2. ed. São 
Paulo: Atheneu, 2010. 

ROTTA, Newra Tellechea; OHLWEILER, Lygia; DOS SANTOS RIESGO, Rudimar. Transtornos 
da aprendizagem: abordagem neurobiológica e multidisciplinar. Artmed Editora, 2015.

Referências Bibliográficas
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− Porque é um Neuromito?

Usamos somente 10% da

capacidade do nosso cérebro

− Onde ou como surgiu essa

informação?

− Dica:

Obtendo um melhor funcionamento

do seu cérebro, estimulando o

aprendizado



Um dos Neuromito mais 

populares, porém o mais 

fácil de ser rebatido!

O cérebro representa 
de 2 a 3% de nosso 

peso corporal.

Consome nutrientes e 
gasta em torno de 20% 

de todo o O² que 
respiramos.

Se usamos só 10% 
do nosso cérebro, o 
que fazemos com os 

90% restantes?

(RIESGO, 2006)

Porque é um Neuromito?



Uma suposição: Má interpretação de um texto 

de Willian James, um dos fundadores da 

psicologia moderna, autor do livro:

“The Energies of Men”, 

Como surgiu esse Neuromito?

“... a maioria das pessoas coloca em prática uma 

pequena parte de seu potencial intelectual”.  “... 

estamos fazendo uso de apenas uma pequena 

parte de nossos recursos mentais e físicos”. 

(GUTMAN, 2005).



Estamos falando em 

NEUROPLASTICIDADE

Afirmações como essa trazem consigo uma gama de

crendices, porém a realidade é que temos um grande potencial

cerebral e que mesmo em lesões cerebrais o cérebro busca

desenvolver novas estratégias para facilitar e suprir as

necessidade desse órgão tão importante (JÚNIOR, 2014).

Como surgiu esse Neuromito?



Neuroplasticidade! O que é?

Durante a concepção de novos

aprendizados as conexões neurais

são feitas e desfeitas a todo o

momento, produzindo com isso novas

redes neurais.

A capacidade dos neurônios de se adaptarem às novas

condições ambientais, por meio de alterações em suas

funções e estruturas.



Neuroplasticidade

Desenvolvimento de novas redes neurais que podem suprir o

papel de outras células (DEKKER, LEE, HOWARD-JONES,

JOLLES, 2012).

− A plasticidade cerebral (Neuroplasticidade) ocorre

ao longo de toda a vida do indivíduo;

− Pode-se induzir os neurônios a executarem essas

modificações por meio de estímulos constantes.

− Interação com o meio tornam as redes neurais

mais complexas;



Neuroplasticidade

São aproximadamente 100 
bilhões de neurônios 

60 mil sinapses

Cada neurônio

sinapse 100 mil impulsos 
por segundos

A aprendizagem 
é um fenômeno 

sináptico

Ocorre 
modificação na 
estrutura celular

Aquisição

Consolidação
ROTTA, Newra Tellechea; OHLWEILER, Lygia; DOS SANTOS RIESGO, Rudimar. Transtornos da 
aprendizagem: abordagem neurobiológica e multidisciplinar. Artmed Editora, 2015.’



Neuroplasticidade

Gera novos 
caminhos para 

as sinapses

Novo aprendizado 

Neurônios migram para outras 
regiões do cérebro.

Ou proliferam-se, gerando novas 
ramificações.



A importância do estímulo

↑  MOTIVAÇÃO
Gera

↑ da atenção

ROTTA, Newra Tellechea; OHLWEILER, Lygia; DOS SANTOS RIESGO, Rudimar. Transtornos da 
aprendizagem: abordagem neurobiológica e multidisciplinar. Artmed Editora, 2015.

Resultado +

↑  ATENÇÃO
Gera

Aquisição

Aprendizado

Aprendizado 
significativo

Gera
Consolidação

Memória

O resultado é a modificação física e química (SNC)



DICA

Obtendo um melhor 

funcionamento do seu cérebro, 

estimulando o aprendizado.



Estimular sempre

Segundo Ortega (2009), estamos colaborando para que as
células nervosas possam fazer a Neuroplasticidade quando
aprendemos algo novo, estimulando assim ás funções
cerebrais.

Habilidades como memória e percepção, competências
espaciais e visuais, além de aprendizado cognitivo podem ser
desenvolvidas por novas redes neurais durante todos os
períodos do desenvolvimento humano (DO AMARAL, 2014).



Como estimular o aprendizado?

Estímulo Exemplos

Estímulos Cognitivos

Desenvolvimento das habilidades

de oralidade, atividades lúdicas

como a música, jogos que

promovam a socialização e

autonomia do indivíduo.

Estímulos Motores

Os órgão do sentido são um forte

aliada: tato, paladar, olfato, audição

e visão. Motivar atividades

manuais, buscando interação e

troca de experiências.



DEKKER, S., LEE, N. C., HOWARD-JONES, P., JOLLES, J. (2012). Neuromyths in education: 
Prevalence and predictors of misconceptions among teachers. 

DO AMARAL, Jonathan Henriques. Neurociências e humanidades: um diálogo possível?.
INTERthesis: Revista Internacional Interdisciplinar, v. 11, n. 1, p. 308-314, 2014.

GUTMAN sa. Trauma Cranioencefálico. In: Pedretti LW, Early BE, editores. Terapia 
ocupacional: capacidades práticas para as disfunções físicas. São Paulo: Roca; 2005

JUNIOR, Jorge Aikes et al. DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA PARA AUXILIO NA 
FISIOTERAPIA DE PACIENTES COM PARALISIA CEREBRAL. V Seminário Científico 
Organizações, Tecnologia e Relações Internacionais, Foz do Iguaçu, 2014.

ORTEGA, Francisco. Neurociências, neurocultura e autoajuda cerebral. Interface-
Comunicação, Saúde, Educação, v. 13, p. 247-260, 2009.

RIESGO, R. S. et al. Anatomia da aprendizagem. Transtornos da aprendizagem–Abordagem 
neurobiológica e multidisciplinar, p. 21-42, 2006.

ROTTA, Newra Tellechea; OHLWEILER, Lygia; DOS SANTOS RIESGO, Rudimar. Transtornos 
da aprendizagem: abordagem neurobiológica e multidisciplinar. Artmed Editora, 2015.

Referências Bibliográficas
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− Porque é um Neuromito?

A Pílula da Inteligência

− Onde surgiu essa informação?

− Dica:

A consolidação da memória e o aprendizado



Conhecida como “Viagra para o cérebro ou

pílula da inteligência e sobre a prerrogativa de

aumento da concentração e maior capacidade

de memorização, devido a diminuição do sono e

aumento do estado de alerta, tem seu consumo

negligenciando por consumidores ávidos por

resultados rápidos e sucesso imediato

(MARGARIDO, 2015).

Porque é um Neuromito?

PERFEITO. Se não fossem 

considerados nootrópicos (como esses 

fármacos são chamados).



Fármacos Nootrópicos

Porém, requerem prescrição médica. São 

indicados, sobretudo em pacientes com 

Transtorno de Déficit de Atenção (TDA) ou 

Transtorno de Déficit de Atenção Hiperatividade 

(TDAH), conforme classificação do DSM – IV 

(1995) e distúrbios do sono.

Classificados como estimulantes cerebrais, nootrópicos ou

psicoestimulantes são substâncias químicas capazes de alterar

ou aumentar o desempenho intelectual cerebral por meio da

estimulação ou inibição de certos neurotransmissores

(CORDEIRO; PINTO, 2017).



Michel Jouvet – químico francês, desde da

década de 50 buscava explicações para

distúrbios do sono. Quando, finalmente em

meados dos anos 70, validou estudos, definindo

as fases do sono, e consequentemente a cura

para uma doença rara, a nercolepsia.

Como surgiu esse Neuromito?

Uma nova droga, promissora, utilizada até mesmo por soldados franceses na

guerra do golfo, que sofreu reformulações ao longo dos anos e em 2003

chegou ao mercado (JOUVER, 1988).



Como surgiu esse Neuromito?

Motivação Efeitos

Biotecnologia Novos fármacos

Aumento da demanda
na educação

Novas oportunidades 
de melhorar o funcionamento 

Cognitivo do cérebro.

Pílula da Inteligência
Aumento da vigília e 

Melhora da concentração



Porém, é muito importante deixar claro que a expectativa

é justamente essa, melhorar situações consideradas

distúrbios, assim, ainda não se sabe ao certo os

riscos/benefícios da utilização desses por indivíduos que

não apresentem nenhuma patologia (BURATTO, 2006).

Medicamentos estão sendo desenvolvidos e testados

continuamente, na busca por respostas a doenças como

Parkinson, Alzheimer e TDAH, que buscam melhorar distúrbios

neurológicos, psicológico ou mesmo motores, como também é o

caso do medicamento vendido como a “pílula da inteligência”.

Como surgiu esse Neuromito?



Pílula da Inteligência

Mecanismo de ação: fármaco, que age potencializando a

ação da DOPAMINA.

NEUROTRANSMISSOR, que atua como um mensageiro do

nosso corpo, com a função de regular o sono, atenção,

humor, aprendizado cognitivo (LENT, 2015).

Substância química produzida pelos

neurônios, capaz de conduzir e

transmitir informações de um neurônio

a outro.



Propósitos Éticos

Não colocar em risco a saúde  daqueles que os utilizam sem 

prescrição médica e forma indevida. 

Propósitos éticos alicerçados para uma inserção social.

Prerrogativas da industria farmacêutica, indicam valores

exorbitantes. Como então, ficariam aqueles que não

poderiam adquiri-los? A busca por uma sociedade igualitária,

ainda seria uma demanda ? (PASQUINI, 2013).



DICA

A consolidação da 

memória e o 

aprendizado.



− Duração de poucos segundos, minutos ou horas

Quais são os tipos de memória?

− MEMÓRIA DE CURTO PRAZO

− Mais vulnerável ao esquecimento, quando não há uma

manutenção das informações

− Geralmente é utilizada em curto prazo por outros domínios

cognitivos e descartada posteriormente

VOCE SERIA CAPAZ DE DIZER QUAL FOI A 
PRIMEIRA FRASE QUE ESTE SLIDE 

APRESENTOU?

Viu, É assim que podemos 
observar a Memória de curto 

prazo em ação.



− Apresenta longa duração, dias, meses ou anos.

− MEMÓRIA DE LONGO PRAZO

− Menos vulnerável ao esquecimento.

− Componente envolvido na memória: 

− DECLARATIVA

− NÃO -DECLARATIVA

Quais são os tipos de memória?



DECLARATIVA

Acessíveis a nossa 
consciência 

NÃO –DECLARATIVA

Nível de subconsciente, 
requer ações 

Quais são os tipos de memória?

MEMÓRIA DE LONGO PRAZO

Fatos Eventos

Evocada por meio de palavras

Corpo de 
Bombeiros MG

Telefone

Não precisa ser verbalizada

Procedimentos Habilidades



− MEMÓRIA DE TRABALHO/OPERACIONAL

Quais são os tipos de memória?

Gerencia as informações que estão circulando pelo cérebro

Utiliza informações advindas das vias sensoriais

Faz ligação com o conhecimento já armazenado (memória de Longo Prazo.

Capacidade limitada de armazenamento (apenas 5 a 9 itens) 

Duração ultra-rápida (poucos segundos)

Dá suporte as atividades cognitivas



Como exercitar a memória?

Cruzadinhas: Estimula 
habilidades de concentração, 

associação e elaboração.
Jogos da memória: 

associação de 
imagem mental e 
material gráfico.

Repetição: O desenvolvimento 
de hábitos frequentemente 

estimulam a memória e 
consecutivamente o 

aprendizado.

Exercícios físicos: Aumenta 
os níveis de O² no cérebro 
além de liberar hormônios 
como GH, catecolaminas, 
endorfina, que ajudam na 

concentração.



Fica a dica!

Memória 

Sensorial

Memória de 

curto prazo

O desenvolvimento de um aprendizado que possa ser

considerado significativo envolve a codificação, retenção e a

recuperação de uma informação.

Memória de 

longo prazo
Atenção Codificar

Repetição das informações

Retenção 

Ausência de 
Retenção



BURATTO, Luciano Grüdtner. Em busca da pílula da memória (Parte 2). Rev Ciênc Mol, p. 
13, 2006.

CORDEIRO, Nicolas; PINTO, Rodrigo Moreira Caetano. CONSUMO DE ESTIMULANTES 
CEREBRAIS EM ACADÊMICOS DA ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE PONTA GROSSA-
PR. Visão Acadêmica, v. 18, n. 2, 2017.

LENT, Roberto. Neuroplasticidade. Neurociência da mente e do comportamento. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, p. 241-252, 2015.

MARGARIDO, Filipe Barbosa. A banalização do uso de ansiolíticos e antidepressivos. 
Encontro: Revista de Psicologia, v. 15, n. 22, p. 131-146, 2015.

History. A eficácia da chamada pílula da inteligência, que poderia melhorar o raciocínio, 
foi colocada em xeque por especialistas que alertam para alguns graves efeitos 
colaterais. https://seuhistory.com/noticias/mitos-e-verdades-sobre-polemica-pilula-da-
inteligencia.

PASQUINI, Nilton Cesar. Uso de metilfenido (MFD) por estudantes universitários com 
intuito de “turbinar” o cérebro. Biofar, Rev. Biol. Farm, v. 9, n. 2, p. 107-2013, 2013.
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− Porque é um Neuromito?

A Ginástica Cerebral turbina o cérebro

− Onde surgiu essa informação?

−Dica:

Novos hábitos alimentares para um

cérebro saudável



Pois bem, não há magia para melhorar o

desempenho cerebral e sim “treino, utilização

constante”. As redes neuronais são fortalecidas na

medida em que fazemos uso delas (QUEIROZ,

GERALDO, ENGELMANN, 2016).

Porque é um Neuromito?

Em 2014 foi consenso entre um grupo de

pesquisadores que não há comprovação

científica para os “possíveis” benefícios

trazidos por estas técnicas (EKUNI, 2016).



Para Ortega (2009) nasceu da

informação de que o cérebro precisa

estar constantemente em

funcionamento.

Como surgiu esse Neuromito?

Assim como se recomenda exercício físico para manter a

saúde física, deve-se estimular o cérebro com atividades

que exijam atenção, concentração e pensamento lógico, o

que contribui para o aumento da densidade sináptica

cerebral, cuja rede de transmissão é responsável pela

dinâmica e plasticidade do cérebro (LEE PONCIN, 1989).



Como surgiu esse Neuromito?

Várias são as ferramentas que podem ser utilizadas para

que ocorram novas conexões, sendo que como fator

primordial, o cérebro deve estar constantemente sendo

estimulado para que ocorra alteração morfológica em suas

células nervosas.

Pesquisas na área da neurologia vêm buscando

desenvolver novas perspectivas em relação ao constante

funcionamento do cérebro. Ou seja, mesmo com o

aumento da idade de um indivíduo pode-se buscar

alternativas para que não haja um declínio cognitivo.



Cérebro em constante transformação

1º Fase do desenvolvimento cerebral: Período Fetal.

2º Fase do desenvolvimento cerebral : Após o nascimento

3º Fase do desenvolvimento cerebral : Até os 10 anos de

idade

4º Fase do desenvolvimento cerebral: A partir dos 10 anos

de idade e, agora sabe-se, que por toda a vida.

CHELLES, Rita de Cássia Ferreira. Neuróbica, ginástica para o cérebro: levantamento do atual estado da 
arte deste tema. 2012. 



Cérebro em constante transformação

1º Fase do desenvolvimento cerebral: Período Fetal.

Início na 3º a 4º semana após fecundação.

O sistema nervoso tem seu início nas células

embrionárias (células-tronco neurais), passando por um

crescimento sucessivo, formando bilhões de células.

As células troncos neurais são capazes de

continuarem a produção de neurônios ao

longo de toda a vida.

PINHEIRO, Marta. Fundamentos de neuropsicologia – O desenvolvimento cerebral da criança. Vita e 
Sanitas, v. 1, n. 1, p. 34-48, 2007.



Cérebro em constante transformação

2º Fase do desenvolvimento cerebral: Pré e pós nascimento

Inicia-se na 2ª metade da gestação até em

torno dos 2 anos de vida pós-natal.

Conectividade entre os neurônios: fase onde ocorre um

grande número de conexões neurais.

PINHEIRO, Marta. Fundamentos de neuropsicologia – O desenvolvimento cerebral da criança. Vita e 
Sanitas, v. 1, n. 1, p. 34-48, 2007.



Cérebro em constante transformação

3º Fase de desenvolvimento cerebral: Até os 10 anos de idade.

O córtex cerebral permanece plástico, adaptável com a presença

de conexões neurais constantes.

È importante a interface de que os fatores ambientais

são capazes de modificar a progressão do

desenvolvimento cognitivo. Ambiente enriquecido

favorece aprendizado.

Budday S., Steinmann P., Kuhl E. Physical biology of human brain development. Front Cell Neurosci. 2015 
Jul 8; 9:257. 



Cérebro em constante transformação

4º Fase de desenvolvimento cerebral: por toda a vida

Dos 10 anos por toda a vida do indivíduo.

Não temos como delimitar onde começa ou termina o

desenvolvimento do sistema nervoso. Isso se dá por

causa dos processos de mielinização das células.

A mielinização no SNC aumenta a

condução de impulsos nervosos sendo

fundamental para a maturidade cerebral.

Budday S., Steinmann P., Kuhl E. Physical biology of human brain development. Front Cell Neurosci. 2015 
Jul 8; 9:257. 



DICA

Novos hábitos 

alimentares para um 

cérebro saudável.



Hábitos saudáveis para o cérebro

Como nosso corpo pode ser transformado por exercícios

constantes, nossas habilidades cognitivas podem ser melhoradas

quando utilizado com frequencia, tendo em vista a possibilidade

de inúmeras mudanças fisiológicas e biológicas durante todo o

processo de vida (AMARAL, 2016).

Para que nosso cérebro esteja em condições biológicas e

fisiológicas de responder constantemente a novos estímulos é

muito importante desenvolver hábitos saudáveis que favoreçam

seu bom desenvolvimento.



Hábito alimentar saudável

Quem já não ouviu falar em ômega 3? Pois bem, essa é a famosa

“gordura do bem”. Além de auxiliar na manutenção da memória é

um forte aliando contra quadros de depressão. (AMARAL, 2014).

Ácidos graxos

Revestem os axônios

DA SILVA, Silvia Maria de Lima. Hábito alimentar e saúde. Brazilian Journal of Health, v. 2, n. 2, 2014.

Omega 3

Encontrado no peixe. 

Nutrientes essenciais

Garantem que os impulsos 
nervosos sejam transmitidos 

rápida e corretamente.



Hábito alimentar prejudicial

Uma alimentação pobre em frutas e verduras e rica em

concentrados e açúcares resulta em má nutrição em crianças e

adolescentes podendo acarretar diminuição da concentração,

além de modificar o transporte de nutrientes para o cérebro.

↑ da ingestão de 
açúcares

Excesso armazenado em 
forma de gordura.

RAMOS, Victor R. A dieta Mind, alimentação que ajuda a prevenir a doença de Alzheimer. Seu 
cérebro pode estar sofrendo. Babelcube Inc., 2017.

↑ do transporte de 
glicose  

↑ repentino de açúcar no 
organismo

Distúrbios em hormônios que 
podem provocar ↓concentração e 
comprometimento da memória.



AMARAL, Jonathan Henriques do. A educação no “século do cérebro”: análise de interlocuções entre neurociências e 
educação a partir dos estudos da ciência. 2016.

BUDDAY S., Steinmann P., Kuhl E. Physical biology of human brain development. Front Cell Neurosci. 2015 Jul 8; 
9:257. 

CALOMENI, Mauricio Rocha et al. EXERCÍCIOS E ESTIMULAÇÃO CEREBRAL: EFEITOS NA SAÚDE MENTAL?.
Biológicas & Saúde, v. 4, n. 14, 2014.

CHELLES, Rita de Cássia Ferreira. Neuróbica, ginástica para o cérebro: levantamento do atual estado da arte deste 
tema. 2012. 

DA SILVA, Silvia Maria de Lima. Hábito alimentar e saúde. Brazilian Journal of Health, v. 2, n. 2, 2014.

LEE PONCIN, M. Pense melhor, viva melhor: um guia prático de ginástica cerebral. Trad. Estela dos Santos Abreu. Rio 
de Janeiro: Salamandra; 1989.

ORTEGA, Francisco. Neurociências, neurocultura e autoajuda cerebral. Interface-Comunicação, Saúde, Educação, v. 
13, p. 247-260, 2009.

PINHEIRO, Marta. Fundamentos de neuropsicologia – O desenvolvimento cerebral da criança. Vita e Sanitas, v. 1, n. 
1, p. 34-48, 2007.

RAMOS, Victor R. A dieta Mind, alimentação que ajuda a prevenir a doença de Alzheimer. Seu cérebro pode estar 
sofrendo. Babelcube Inc., 2017.
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− Porque é um Neuromito?

Hemisférios cerebrais: O Mito sobre o  

lado Esquerdo e Direito

− Onde surgiu essa informação?

− Dica:

Desvendando os talentos do nosso cérebro



Para (CAMARGO, DA SILVA, GENIOLE, 2018) como

ainda não podemos contar com evidências

“comprovadas” de que preferencialmente utilizamos

mais o lado esquerdo do que o direto, é prudente que

tenhamos em mente que todas as regiões do cérebro

estão o tempo todo fazendo conexões, buscando

complementação para as funções exigidas.

Porque é um Neuromito?

Podemos acionar varias partes do no cérebro

como as responsáveis pela atenção,

memória, linguagem. E, fazemos isso o

tempo todo!



Primeiramente devemos entender do que estamos

falando!

Porque é um Neuromito?

O encéfalo apresenta dois hemisférios: Direito e

esquerdo, separados por um sulco longitudinal

(GUARDIOLA; RIESGO, 2016).

Esses dois lados são divididos em 4 lobos (partes)

visíveis externamente: Lobo Frontal, Lobo parietal, Lobo

temporal e Lobo occipital. O último lobo, encontra-se no

interior de um dos grandes sulcos do encéfalo, o sulco

lateral, que não é perceptível externamente

(GUARDIOLA; RIESGO, 2016)..



Como o cérebro  funciona?



Pesquisas do médico Roger Sperry, vencedor do prêmio

Nobel de Fisiologia – Medicina em 1981, demonstravam a

predominância dos hemisférios e as diferenças cognitivas

entre eles, quando expostas a um tipo de atividade

(OLIVEIRA, 2006).

Como surgiu esse Neuromito?

Quando expostas a um tipo de atividade

Porém... Sempre há uma conexão entre 

os hemisférios cerebrais!



Como surgiu esse Neuromito?

Porém, quando estamos falando em cérebro sabemos

hoje que algumas funções são realmente mais

lateralizadas do que outras, ou seja, estão mais

concentradas em um dos hemisférios (QUEIROZ; DE

SOUZA REBOUÇAS 2018).

É o caso da interpretação da linguagem que está

relacionada a região temporopariental no hemisfério

esquerdo cerebral (GUARDIOLA; RIESGO, 2016).

Que vem da parte frontal do cérebro, localizada entre

os dois hemisférios. Características essas,

relacionadas á fluência verbal.



Como surgiu esse Neuromito?

Interpretação da Linguagem

Linguagem

Região Temporopariental

Hemisfério Esquerdo Cerebral.

Fluência Verbal

Lobo Frontal

Entre o Hemisfério Esquerdo e 

Direito Cerebral.

Conexão entre Hemisférios e Lobos



DICA

A importância do sono 

para o desenvolvimento 

do cérebro.



o sono REM o sono NREM 

(não REM)

20% do tempo
total de sono

Pessoa, se for despertada,
consegue reportar 
experiências de sonhos 

Fase em que é 
mais difícil acontecer

o despertar

Com movimentos
Oculares rápidos

Sem movimentos
Oculares rápidos

A Fases do Sono

80% do tempo
total de sono



A importância do Sono

Estudos indicam a importância da qualidade do

sono para que ocorra um aprendizado condizente

e satisfatório (CUNHO, 2014).

Como a consolidação ocorre durante o sono, os

períodos de descanso ajudam a fixar o que foi

aprendido e preparam o cérebro para novas

associações (GIACOBBO, 2015).



A importância do Sono

Por meio do Hipocampo e o córtex temporal medial consolida-se

a memória declarativa (conhecimentos adquiridos, lembrados e

utilizados conscientemente). Ocorre assim a codificação da

memória temporariamente armazenada (CONSENZA, GUERRA,

2012)

HIPOCAMPO ↓ DO SONO

↑ DO ESPAÇO 
DISPONÍVEL NO 

HIPOCAMPO PARA 
ARMAZENAR 

INFORMAÇÕES
↓ DA HABILIDADE DE 
MEMORIZAR NOVAS 

INFORMAÇÕES



A importância do Sono

• Privação de sono pode afetar os processos de

aprendizagem e memória (RODRIGUES, 2018 et al

CURCIO ; FERRARA & GERNNARO, 2006);

• Segundo Coimbra (2018) ocorrendo ainda aumento das

falhas de atenção; onde estudos comprovam que sobre os

processos cognitivos com crianças em idade pré-escolar

confirmam que um sono limitado ou interrompido (por

exemplo, 1h/dia, durante 3 dias) pode causar déficits

mensuráveis no funcionamento cognitivo com desempenho

pobre na escola.



COSENZA, R.M.; GUERRA, L.B. 2012. Neurociência e educação: Como o cérebro aprende. 

Porto Alegre, Artmed.

COIMBRA, Eduarda Marisa Falcão et al. Sono em crianças pré-escolares: perceções de pais e 
educadores. 2018. Tese de Doutorado.

CUNHA, Filipa Santos. Qualidade de sono em pacientes com Diabetes Mellitus Tipo 2. 2014. 
Dissertação de Mestrado. Universidade de Aveiro. 

CURCIO, G., FERRARA, M. & GENNARO, L. (2006). Sleep loss, learning capacity and academic 
performance. Sleep Medicine Reviews, 10(5), 323-37.

GUARDIOLA, A; RIESGO, R. S.(Org). Transtorno da Aprendizagem: abordagem neurobiológica 
e multidisciplinar. Porto Alegre: Artmed. 2016, p.263-273. 

GIACOBBO, Bruno Lima. Efeitos da privação de sono sobre aspectos cognitivos e sua relação 
com níveis de BDNF. 2015. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul.

OLIVEIRA, José Bernardo Eneias de et al. O trabalho na velhice: novas possibilidades. 2006
.
QUEIROZ, Marina; DE SOUZA REBOUÇAS, Ayla Débora Dantas. Neurociência e o ensino de 
programação: Uma revisão sistemática da literatura. In: Brazilian Symposium on Computers in 
Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE). 2018. p. 1033.

RODRIGUES, Rogério Antunes. O sono enquanto fator de influência no comportamento dos 
alunos do 1º ciclo do ensino básico. 2018. Tese de Doutorado.
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− Porque é um Neuromito?

O Efeito da Música para o cérebro - Efeito Mozart

− Onde surgiu essa informação?

− Dica:

Utilizando a musica como meio de integração social e

desenvolvimento cognitivo da criança



Contudo, ainda não existem dados cientificamente comprovados

de que a musica, como instrumento individualizado, pode

proporcionar ao indivíduo uma alteração cognitiva significativa.

Porque é um Neuromito?

“Efeito Mozart”

Como foi chamada, trazia novas concepções que envolviam a

educação e a música clássica (GOMES; BUENO, 2014).



Estímulos advindos da audição da Sonata para dois

Pianos em Ré Maior (K.448) de W. A. Mozart.

(Rauscher, Shaw & Ky, 1993; 1995), aumentam o

quoeficiente de inteligência (QI) e a atividade cerebral

(espaço-temporal) relacionada mais especificamente,

ao lobo temporal.

Porque é um Neuromito?

Os estímulos ao desenvolvimento cognitivo não resultam

apenas da interação do indivíduo e a música, essa pode ser

apenas uma das portas de acessibilidade as habilidades

cerebrais,



Pesquisas de Rausher; col. (1993) indicam:

Como surgiu esse Neuromito?

Mas porque o interesse nas músicas de Mozart?

Resultados obtidos por eletroencefalogramas e

ressonâncias magnéticas em pacientes

acometidos por episódios de epilepsia,

demonstraram uma sensibilização, ocorrida no

cérebro, quando ouviam musicas clássicas,

mais especificamente, de Mozart.



(RAUSHER; COL 1993)

Como surgiu esse Neuromito?

Resultado: Estimulam processos

relacionados ás emoções além de

desenvolver áreas associadas á

coordenação motora.

Características das notas musicais que apresentam

altas frequências além de sequência regulares de

20 a 30 segundos que ativariam conexões

cerebrais (SEGATTO, 2000).



Como surgiu esse Neuromito?

Ressonâncias Magnéticas

Mapeamento Cerebral

Áreas do córtex auditivo, hipocampo e regiões associadas ás emoções.

Não somente a música clássica, mas outras variedades de

estilos podem estimular as estruturas cerebrais envolvidas na

percepção, principalmente em crianças (NANTAIS &

SCHELLENBERG, 1999 – 2004).

A música de Mozart

ESTÍMULOS



Como surgiu esse Neuromito?

E se junto a todo esse alicerce de emoções fosse possível

melhorar a capacidade de raciocínio espacial e temporal?

Fantástico. Mas, o que mesmo estaríamos desenvolvendo?

RACIOCÍNIO ESPACIAL

Base da inteligência lógico-matemática



Como surgiu esse Neuromito?

Permite relacionarmos uma variedade de elementos em 

situações determinadas (tempo-espaço ).

ESTRUTURA ESPAÇO-TEMPORAL 

De fundamental importância durante o processo de 

amadurecimento cognitivo infantil. 



LOBO TEMPORAL 

Anatomicamente Falando

E

S

T

Í

M

U

L

O

S

Ordenação de letras, 

números e palavras 

↑ o contato com 

experiências que envolvam 

os sentidos e as sensações 

↑ do desenvolvimento cognitivo 

do indivíduo. 



DICA

A música como meio de 
integração social e 
desenvolvimento 

cognitivo.



A Música na Alfabetização

È por meio dela que ocorre a orientação do

movimento corporal relacionado a posição de

objetos que nos circundam.

È possível estimular novas etapas de

desenvolvimento como a percepção da

lateralidade (em cima, em baixo, fora, dentro, no

meio), direcionamento (largura e altura, direita e

esquerda, forma, tamanho, quantidade) além da

orientação da grafia, importantíssima para a

alfabetização. (MEDINA, 2017).



A Música na Alfabetização

Deficiências na organização Espaço Temporal

Acarretam dificuldades na escrita e percepção da

lateralidade (direito esquerda ).

B e P → Percepção espacial alto e baixo.

n ou u → Dificuldades de locomoção ou organização.

A música é uma estratégia para a socialização

e o desenvolvimento cognitivo da criança.



A Música na Alfabetização

Além de colaborarem na execução das atividades, o que

resulta em compreensão dos resultados.

As Criança devem ser envolvidas em todas as etapas que

antecedem ao aprendizado,

(RIBEIRO, 2015 et al GONZÁLES, 1997)



A Música na Alfabetização

A música envolve, motiva, sensibiliza e estimula o

aprendizado. Sua harmonia gera atenção, princípio básico

para que ocorra o aprendizado. (RIBEIRO, 2015 et al

GONZÁLES, 1997).

São muitos os exemplos do envolvimento da música no

aprendizado para crianças e adolescentes. São exemplos:

confecção de instrumentos como atividade lúdica para

coordenação motora e aumento da atenção; paródias

desenvolvidas junto aos alunos como fator motivador para a

manutenção de determinado aprendizado.



GOMES, Herica Cambraia; BUENO, Simone; DE ALENCAR, Edvonete Souza. 
MUSICALIDADE, BEBÊS E MATEMÁTICA-O CORPO QUE EMBALA. HORIZONTES-
REVISTA DE EDUCAÇÃO, v. 2, n. 4, p. 7-16, 2014.

MEDINA, Alice. As escritas corporais da caixinha de música: Educação Infantil. Educar em 
Revista, n. 64, 2017.

NACHER, V., JAEN, J., NAVARRO, E., CATALA, A., & GONZALEZ, P. (2014). Multi-touch 
gestures for pre-kindergarten children. International Journal of Human-Computer Studies, 3, 
37-51

NANTAIS, K. M. & SCHELLENBERG, E. G. The Mozart effect: An artifact of preference.

SEGATTO. Cristiane. O DUVIDOSO EFEITO MOZART REVISTA ÉPOCA/NACIONAL. Revista 
Época. 03/01/2000. 
http://dgi.unifesp.br/sites/comunicacao/index.php?c=Noticia&m=ler&cod=4596dc01. Acesso em 
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− Porque é um Neuromito?

O Cérebro tem uma idade certa para

aprender?

− Onde surgiu essa informação?

− Dica:

Como nosso cérebro aprende?



Na realidade ocorrem períodos de maior

sensibilidade ao aprendizado. Foi esse o

resultado de pesquisas envolvendo a

Neurogênese (processo pelo qual ocorre a

formação de novos neurônios) (DA SILVA,

2009).

Porque é um Neuromito?

Cientificamente falando, observa-se uma maior

intensidade de conexões sinápticas relacionada aos

desenvolvidos em crianças, mas, não podemos

considerar, a diminuição dessa atividade em adultos,

como um regressão ou diminuição da capacidade de

aprender (RIESGO, 2006).



Como surgiu esse Neuromito?

Como ocorreu? Atualmente...

Década 80: Primeiros
estudos aceitos

Séc. XIX (Críticas as pesquisas
sobre Neurogênese).

1998 – 1999 (primeiros
estudos em roedores e
humanos. A Neurogênese, hoje um 

fenômeno
indiscutivelmente bem 

estabelecido e
amplamente aceito, 

oferece a oportunidade de
entender como o sistema 

nervoso desenvolveu
mecanismos para suprir 

as demandas do
ambiente.

REVISTA DA BIOLOGIA – www.ib.usp.br/revista – publicado no volume 3 – dezembro de 2009



Porém os grandes avanços ocorrem na década de 80.

Aprender não tem idade

NEUROGÊNESE em roedores

NEUROGÊNESE em humanos

NEUROGÊNESE?

Os estudos que comprovaram que o aprendizado pode

ocorrer em todas as fases da vida, mesmo em diferentes

intensidade, são datados dede o século XIX.



Onde ocorre a Neurogênese?

Processo pelo qual ocorre a formação de novos

neurônios.

Aprender não tem idade

Comprovadamente em duas estruturas do cérebro: o

bulbo olfatório e o giro denteado do hipocampo.



Inicialmente é importante destacar que as conexões

sinápticas são realizadas durante todos os períodos

da vida. Estão presentes durante todo o processo de

desenvolvimento humano (COSENZA & GUERRA,

2011).

A importância da Neurogênese

Segundo ROQUE, STELMASTCHUK; LUKACHEWSKI,

MOREIRA; BARBOSA, 2018) Os neurônios e as células glias

são especializadas na formação dessas conexões, onde o

objetivo maior seria a formação de novas redes neurais que

modificar-se-iam com as experiências sofridas no próprio

organismo ou mesmo no meio externo.



As conexões neurais sofrem reestruturações

constantes, principalmente quando ocorre exposição

á novas circunstâncias, experiências advindas do

ambiente.

A importância da Neurogênese

Não estamos falando aqui de novas células e sim da

capacidade de adaptação neural para formular novos

caminhos que possam facilitar uma determinada tarefa,

mesmo que anteriormente essa fosse realizada sem nenhum

prejuízo (ROQUE, STELMASTCHUK; LUKACHEWSKI,

MOREIRA; BARBOSA, 2018).



Aumento ou diminuição do número de neurônios em

indivíduos adultos: NEUROGÊNESE.

O HIPOCAMPO, BULBO OLFATÓRIO e o GIRO

DENTADO são algumas das estruturas envolvidas na

formação e desenvolvimento de novos neurônios.

Como estão presentes nos episódios de

aprendizado e manutenção da memória, podemos

associar a NEUROGÊNESE a necessidade de

constantes aprendizados.

Como ocorre a Neurogênese



Como ocorre a Neurogênese

Dos processos de aprendizagem, por meio de

constantes estímulos advindos do meio.

Da Neuroplaticidade cerebral, ou seja, constante

adaptação as contingências do ambiente.

Da flexibilidade neurais em função do ambiente

e desenvolvimento da Neurogênese.



A Neurogênese na prática

NOVO ESTÍMULO

APRENDIZADO

Necessidade de adaptação do sistema 

nervoso as novas condições

Formação de novos neurônios ou novos caminhos que 

favoreçam o aprendizado = NEUROGÊNESE



DICA

Como nosso cérebro 

aprende?



Como nosso Cérebro aprende

Novos aprendizados geram 
novas conexões que ocorrem 

POR TODA A VIDA

Com o avançar da idade, torna-se 

necessário constante estimulação.

NEUROGÊNESE



O aprendizado faz sentido

Tudo que realmente faz sentido para a vida do indivíduo, é 

consolidado e consequentemente não é esquecido. 

Qual a data do 
seu casamento?

Quando seu 
filho(a) nasceu?

O que você almoçou 
no ultimo dia 30?

Mesmo que uma atividade fique inativa por algum tempo, seu

significado para o indivíduo e a importância de sua relação com a

sociedade, os estímulos dessas vivências, buscam o aprendizado

adquirido significativamente (FERNANDEZ, 2018).



AQUISIÇÃO

Entrada da informação, 
com a intervenção do 

ambiente.

RETENÇÃO

Reorganização e 
uso da informação 

na memória.

ETAPAS DO APRENDIZADO

APRENDER

Importância dos 
sentidos

Repetição e 
Prática

CODIFICAÇÃO

Compreensão dos 
novos 

conhecimentos

Permanência e 
re-utilização do 

aprendizado



Cada um dos processos de

aprendizagem depende uns

dos outros para ocorrer.

Etapas do Aprendizado

Figura 1: Modelo conceitual de impacto do treinamento no trabalho e construtos correlatos
Fonte: Pilati e Abbad (2005)



Uma nova maneira de ensinar!

Para Fernandez (2018) é muito importante dar sentido ao

aprendizado, evitar o excesso de conteúdos e modificar as

relações professor-aluno, educação-aprendizado.

Buscar novos recursos didático-pedagógicos e a utilização de

novas metodologias devem ser instrumentos para agregar

novos valores a educação na atualidade e, por que não

estimular o educando na busca de suas próprias respostas,

sendo o professor o mediador do conhecimento?

(MENDONÇA, 2007).



Hábitos que podem ajudar na 
Neurogênese

Vá além das salas! Busque novos métodos para que o

aprendizado possa ser consolidado.

Mente sempre ativa. Exercite o cérebro, Leia muito,

motive-se. Transforme sua rotina. Aprenda novas

habilidades.

Alimente-se bem. Cuide do bem estar do corpo.

Mantenha uma interação social. Nutra e estimule

constantemente seu cérebro.
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− Porque é um Neuromito?

Neurônio: A célula mais importante do

Sistema Nervoso

− Onde surgiu essa informação?

− Dica:

Novas concepções sobre o sistema
nervoso para sala de aula



Crescemos com a famosa frase: “Células nervosas não

se regeneram” ou “o neurônio é a célula mais

importante do sistema nervoso”. Porém novos estudos

demonstram que, neurologicamente falando, não é

bem assim que ocorre.

Porque é um Neuromito?

O sistema nervoso não é imutável, ou não ocorre

proliferação de células nervosa apenas na fase de

desenvolvimento do embrião e durante um período

específico da vida humana, mas por toda a vida

(TAVARES FILHO, 2017).



Porque é um Neuromito?

Conforme Tavares Filho (2017) et al Lennington (2003)

publicou estudos que comprovavam a renovação celular para

neurônios e CÉLULAS GLIAS.

CÉLULAS GLIAS?

São células que desempenham a função de

sustentar, proteger, isolar e nutrir os neurônios

(BARROS, 2014).

Modificam-se com a chegada de novas informações,

participam da neurotransmissão e mecanismos

celulares do aprendizado (RIESCO, 2006)



As Neuroglias, popularmente chamadas de GLIAS,

são células que dão suporte aos neurônios,

auxiliando também na nutrição.

Não só de Neurônios!

10 a 15 vezes mais numerosas que os Neurônios.

Orientam o crescimento e migração dos Neurônios.

Neuroglia: “cola Nervo”. Como são conhecidas,

contendo três tipos principais: astrócitos,

oligodendrócitos e células da microglia



Células Glias - Neuroglias

Figura: Diferentes tipos de células glias. Fonte: Adaptado de (GAZZANIGA et al., 2009, p. 24).



Os Neurônios são células altamente excitáveis, as quais são

responsáveis pelo recebimento e processamento bem como

pelo envio de informações (BARROS, 2014).

Sistema Nervoso: O Neurônio

Figura 1: Estrutura de um Neurônio 
(Fonte: http://members. fortunecity.com/rl/tecido.htm)

Informações como as de que

os neurônios são as células

mais importantes do sistema

nervoso vêem da própria

ciência por meio de estudos

que anteriormente aos anos

80, eram procedentes e

alicerçados por uma grande

maioria da comunidade

científica (MARIOTTI, 2012).



Como surgiu esse Neuromito?

Após a desmistificação desses mitos pelos estudos

iniciados por Nowakowski e Col (1989) outras descobertas

vieram a tona.

A descoberta da Neurogênese e 

a importância das células glias 

para a consolidação no 

processo da Neurogênese

Pode ser exemplificada por situações em que

ocorra a regeneração de uma parte restrita de

neurônios quando de danos neurológicos

cerebrais (LIMA, 2010).



Como surgiu esse Neuromito?

Hoje, devido aos avanços nos estudos relacionados ao sistema

nervoso, o ensino de ciências não pode mais enfatizar

paradigmas como: “Os neurônios são as únicas células

importantes do sistema nervoso.

O conhecimento sobre as células da glia sofreu uma

revolução nos últimos anos quando praticamente todos

os dogmas sobre o que se conhecia acerca dessas

células foram quebrados, um a um, criando novos

paradigmas para o funcionamento do sistema nervoso

sem dúvida, um dos temas mais efervescentes na

neurociência atual (GOMES, 2013).



DICA

Novas concepções 
sobre o sistema 

nervoso para sala de 
aula



O Sistema Nervoso em sala de aula

Novas abordagem conceituais relacionados 
ao sistema nervoso devem buscar estabelecer 
uma tênue relação entre conceitos teóricos e 

metodologias lúdicas.  

É de suma importância o desenvolviemtno de métodos que explorem a curiosidade 

e busquem acusar a curiosidade do aluno. Com isso torna-se imprescindível a 

presença de novas intervenções didático-pedagógicos: 

Apoio tecnológico: uso de animações, vídeos, para

complementar e ilustrar as aulas teóricas.

Jogos didáticos: possibilitam o aprendizado de maneira

interativa e dinâmica.



O Sistema Nervoso em sala de aula

Revista Educação. Luciana Alvarez , 2 de fevereiro de 2015 
http://www.revistaeducacao.com.br/o-cerebro-na-sala-de-aula/

Acesso em 28 mai.2018.



A hora do novo

A palavra agora é INOVAÇÃO, de parâmetros. BUSCA constante

de conhecimento agregado ao cotidiano do aluno. INTEGRAÇÃO,

professor/aluno para a concepção de uma nova educação,

DIFERENCIADA, por meio de habilidades formuladas em

evidências do cotidiano.

Contudo é importante salientar a importância da formação de

professores para os embates da nova educação. Para (RELVAS,

2012) é interessante que o educador esteja atento as mudanças

relacionadas ao aprendizado e seja capaz de desenvolver novas

estratégias para alcançar de forma mais harmoniosa um

aprendizado realmente significativo. (CARVALHO, BOAS,

VILLAS, 2018).
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− Porque é um Neuromito?

Os jogos eletrônicos e o Cérebro

− Onde surgiu essa informação?

− Dica:

O uso do celular como ferramentas didático-
pedagógico para desenvolvimento cognitivo



(Aquilera e Mendiz (2003) No que condiz da capacidade

dos jogos eletrônicos para auxiliar o aprendizado e

melhorar as funções cognitivas, há muito a ser

analisando.

Porque é um Neuromito?

Mas estudos preliminares indicam que podem estimular a

memória, o planejamento e tomada de decisões, além de

auxiliarem na diminuição da distração, gerando benéficos

para a formação da plasticidade neural (PESSINI, 2018).



Segundo Fantin (2018) as metodologias que se propõem

basear-se em comunicações virtuais devem se embasar

na busca de novas alternativas para aumentar o diálogo

da criança com os diversos meios de comunicação.

Porque é um Neuromito?

Essa preocupação vem da desmistificação de outro

Neuromito: “a geração nativos digitais” que são herdeiros

de um mundo on-line onde as tecnologias estão presente

em todos os momentos de sua vida (RIVOLTELLA, 2013;

TISSERON, 2016; FANTIN, 2016),



São encontrados na rotina das crianças precocemente.

Introdução da tecnologia para auxiliar o desenvolvimento
cognitivo da criança, estimula novos processos de aprendizado.

Porque é um Neuromito?

Jogos de estratégias que estimulam a flexibilidade, a
conectividade com outros indivíduos além de
melhorar a relação com rápidas mudanças.

Jogos em 3D promovem habilidades que
auxiliam a lateralidade do cérebro,
melhorando habilidades espaciais
(BAVELIER, GREEN, 2016).

Jogos de ação e estratégia favorecem a
atenção e outros aspectos cognitivos.



Segundo Amaral (2016), alguns fatores neurocientíficos
foram identificados como pré determinantes para a
variação nas opiniões relacionadas aos jogos:

Como surgiu esse Neuromito?

A dependência, associada á alterações cerebrais;

A imaturidade cerebral, relacionada a compusividade

A liberação de Dopamina, determinante para reações
prazerosas.



Como surgiu esse Neuromito?

Mas como fica a relação entre os diversos crãs e a imaturidade

cerebral?

Esse é um ponto fundamental para a educação.

Para Fantin (2018) et al Tisseron (2016)é nesse contexto que

educadores e pais devem ficar atentos. A importância em

desenvolver habilidades cognitivas, melhorar a atenção, criar

novos mecanismos para a memorização e consequentemente

estimular e determinar um aprendizado enriquecedor, está

intrinsecamente associada a necessidade de conduzir

coerentemente a participação dos meios tecnológicos na vida

da criança.



DICA

O uso do celular como 

ferramentas didático-pedagógico 

para o desenvolvimento cognitivo



O celular na sala de aula

A utilização de meio eletrônicos,
principalmente celulares, dentro das salas de
aula pode ter sua proibição por meio de leis
estaduais, municipais e até mesmo pelo
regimento interno de cada escola. Porém hoje
há a necessidade de uma reavaliação dos
parâmetros que motivaram essas condições
(FERNANDES, 2018).

No entanto, na falta dessas condições explicitas e claras para os 

discentes, seu uso pode tornar-se um mecanismo atrativo para o 

desenvolvimento das aulas, desde que seu uso seja consciente, 

levando-se em consideração o bom senso (FREITAS, 2018). 



O celular na sala de aula

No entanto a flexibilidade de aplicativos

encontrados hoje com acesso livre para

celulares e crãs em geral podem ser

instrumento para melhorar o desempenho

cognitivo do aluno além de estimular sua

participação, colaboração e propiciar novas

estratégias para a consolidação do

aprendizado (FERNANDES, 2018).

Ainda segundo Júnior (2012) é muito importante que os

professores desenvolvam atividades que condizem e se ajustem

as determinações necessárias para alcançar os objetivos

propostos para cada aula, além da avaliação do tempo e da

percepção sobre os alunos e seu desenvolvimento dentro da sala

de aula (MOURA, 2011).



A pergunta seria:

COMO UTILIZAR A TECNOLOGIA Á FAVOR 

DA EDUCAÇÃO, DENTRO DE UMA SALA 

DE AULA?

Atividades realizadas em dubla ou em grupos, onde ocorra a troca

constante de informações e o desenvolvimento de pontos a serem

teorizados posteriormente pelo professor dentro da sala de aula.

Jogos didáticos que desenvolvam competências estratégicas,

perguntas e respostas, com discussões orientadas e

questionamentos que desenvolvam o senso crítico.

Utilização de outras tecnologias como quadros digitais, músicas

em forma de paródias educativas. Vídeos e criação de chips.

O celular na sala de aula



Gamificação: Você já ouviu falar?

Objetivo: Engajar os 
alunos, para 

despertar interesse e 
motivar participação. 

É a prática didático-
pedagógica de aplicar 
dinâmicas de jogos em 

diversas áreas de 
conhecimento.

Promove criatividade, 
autonomia, inserção social 
e resolução de situações-

problemas.

È uma nova aposta 
para a educação do 

século 21.



Gamificação: Você já ouviu falar?
O QUE É

QUAL É O OBJETIVO

Aprendizado resultante da 
intervenção de jogos (games)  

digitais, como aplicações 
educativas realizados no 

computador.

Busca gerar motivação, 
onde desperta 

emoções significativas 
que levam a aquisição 

e consolidação do 
aprendizado. 



Gamificação: Você já ouviu falar?
COMO É SEU FUNCIONAMENTO

O aluno busca conhecer seu campo de jogo e desenvolver
estratégias individuais ou em grupos que melhor possibilitem
seu desenvolvimento hábil durante o jogo.

Para avanças nas fases do jogo, será necessário que o aluno
estude e desenvolva seu conhecimento, que será
determinante para superar cada etapa e alcançar o sucesso.

Como cada etapa é desenvolvida em tempo determinado,
será necessário que o(s) alunos estabeleçam competências
de gerenciamento de tempo além de compreender a
necessidade da integração social com seu grupo, além da
resolução de situações problemas.



Gamificação: Você já ouviu falar?
COMO FAZER ACONTECER

A - Definir uma situação problema, como por exemplo a
despoluição de um rio. E mediante ao tema, criar alternativas
para a resolução da atividade, inicialmente na forma teórica.

B - Despertar o interesse do aluno, incentivando-os na
produção de sites, com inserção de objetos, textos, imagens.

C - Utilizar jogos didáticos
ou dinâmicas para inserir
e desenvolver o tema.

D - Agregar conhecimentos
sobre as ferramentas digitais
entre professores e alunos.

E - Buscar a interdisciplinaridade entre os conteúdos
escolares, por meio da inserção de ferramentas
digitais.



Capacitar para Gamificar

Uma geração digital que apresenta habituada diversas na
utilização de dispositivos de mídia, estando integralmente
conectada. Novas estratégias devem ser desenvolvidas para
suprir os desafios da atualidade educacional.

Nesse contexto, uma nova habilidade deve ser desenvolvida
em educadores: Novas estratégias que busquem excelência
em aproveitamento educacional.

A capacitação do educador é fator relevante para que ocorra a
implantação e desenvolvimento de estratégias tecnológicas que
envolvam mídias e jogos. O professor segue apenas com
interlocutor do aprendizado. Porém pré determinando seus
objetivos, estando no domínio do desenvolvimento cognitivo do
aluno.
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− Porque é um Neuromito?

O Ritmo Circadiano e o Aprendizado

− Onde surgiu essa informação?

− Dica:

Desenvolvimento de metodologias que

favoreçam o estado de alerta durante as

aulas



(De acordo com Abreu (2016) é muito relevante a

qualidade do sono para o desenvolvimento escolar, seja

ele nas fases inicias da educação infantil ou fundamental,

mas principalmente na adolescência, singularmente

pelas modificações hormonais (GUIMARÃES, 2008).

Porque é um Neuromito?

A vista disso Relvas (2010) discorre que por mais controvérsias

que possam ser expressas em relação a qualidade do sono e o

desenvolvimento da aprendizagem é importante acrescentar às

discussões a necessidade dos bons hábitos e o bom senso

em relação a qualidade e quantidade do sono (MELLUSO

FILHO, 2004).



Como ocorre o Ritmo Circadiano?

LENT, Robert. Cem bilhões de neurônios?: conceitos fundamentais de neurociências. 2ª edição. São Paulo: 
Editora Atheneu, 2010. 

Hipocampo

Hipocampo

Supra quiasmático =
Ações mediante a necessidade 

do organismo



O ponto principal nessa discussão é a necessidade do

estímulo aos bons hábitos em relação á qualidade do

sono e a compreensão do estudante de qual

indispensável é para o bom desenvolvimento das

habilidades necessárias ao aprendizado.

Porque é um Neuromito?

Então qual é a importância do sono para o desenvolvimento

cognitivo e o aprendizado?

Para Santos (2016) o sono exerce papel fundamental no

desempenho e atuação do educando.



Importância do Sono 

A qualidade do sono é sim indispensável ao aprendizado e

ao bom aproveitamento das funções cognitivas. Vejamos

como isso ocorre:

Repouso Glândula Pineal 

Produção de Melatonina

Facilita produção 
de GH

Melatonina
Regulação do ritmo sono -

vigília e temperatura corporal

“Efeito Sonífero”



Importância do Sono 

Quando ocorre o aumento na concentração de melatonina

no organismo, obtém-se uma melhora na qualidade do

sono, onde haverá maior produção de serotonina.

Dai a importância do estabelecimento de rotinas para a

qualidade do sono. Dormir bem é essencial ao organismo.

Serotonina 
pela manhã

Sensação de prazer 
e bem estar. 

Aumento do bem 
estar diurno



Importância do Sono 

Além da capacidade de estimular a memorização o sono é

importantíssimo para que ocorra a plasticidade neural, ou

seja, novas conexões sejam desenvolvidas durante o

período de descanso.

Conforme Abreu (2016) o sono também pode ser favorável

a conservação de energia cerebral, recuperação de

neurônios favorecendo a homeostase (funções de

equilíbrio) entre as sinapses. Esse processo pode

estimular a receptação de atividades desenvolvidas no

período diurno, favorecendo o aprendizado e a

memorização.



A principal hipótese deve-se ao fato das mudanças

relacionadas a quantidade de horas de sono apropriada

para cada faixa etária (MENDES, 2004).

Como surgiu esse Neuromito?

Durante o período da infância até a adolescência

considera-se um tempo adequado em torno de 19 á 12

horas diárias (MENDES, 2004).

A medida que o indivíduo entra na fase da adolescência

esse período é em geral diminuído, sendo medido em

torno de 9 á 10 horas de sono (SANTOS, 2016).



DICA

Desenvolvimento de 

metodologias que favoreçam 

o estado de alerta durante as 

aulas



Como favorecer o aprendizado?

Uma importante observação que deve ser adotada como

estratégia didádico-pedagógico é a compreensão dos horários

de atividades e desenvolvimento do conteúdo.

Algumas dicas importantes: 

O quadro de horários: disponibilizar as disciplinas avaliando a

necessidade de maior grau de concentração como: matemática,

física, química.

Disciplinas com conteúdos relacionados á leitura e escrita, que

priorizem a Leitura e interpretação de texto, devem estar

intercaladas entre dias da semana em horários pós intervalo.

Atividades lúdicas podem ser mais facilmente aceitas nos

primeiros horários matutinos, especialmente para a educação

infantil.
(ANDRADE, BENEDITO-SILVA, DOMENICE, ARNHOLD & MENNA-BARRETO, 1993; 
CARSKADON, 1998; RUSSO, LUCIDI, FERRI & VIOLANI, 2007; YANG, 2005).



Metodologias auxiliam aprendizado

Para Guimarães e Azevedo (2018) algumas atividades podem

ser desenvolvidas em busca de melhores resultados no

processo de aquisição, aprendizagem e memorização. O

professor deve estimular os alunos por meio de práticas que

desenvolvam a coordenação motora, favorecendo o despertar

do aluno (ABREU, 2016).

Discussões em grupo, trabalhos de laboratório, podem

ser instrumentos para estimular a atenção e

memorização.

Atividades lúdicas, como jogos didáticos, gincanas

além de modalidades literárias, rodas de conversas:

“papo-reto”, “Histórias com Fantoches”.



Construção interdisciplinar de 

metodologias que favoreçam o 

mecanismo da aprendizagem. 

Plano de aula: Delinear o 

trabalho a ser desenvolvido, 

mantendo se possível contato 

direto com as contribuições do 

próprio  aluno.

Manter durante todo o 

processo de desenvolvimento 

e avaliação metodológica, 

objetivos claros do que se 

pretende alcançar.

Gerar motivação 

enredando o conteúdo 

a ser explorado ao 

cotidiano do aluno.

Metodologias auxiliam aprendizado



Outra contribuição dispõe como um alerta para os pais e

professores, sobre a influência que alterações nos padrões de

sono das crianças podem, efetivamente, ter no bem-estar

psicológico e rendimento cognitivo destas.

A importância da qualidade do sono

Privação do sono e sonolência diurna, muitas vezes

causada por hábitos errados em relação a hora de

dormir, excesso de meios tecnológicos como Celulares

e TVs e atividades sociais.

Déficit de 
Memória

Desempenho 
escolar. 

Diminuição da capacidade de atenção e 
consequentemente Dificuldade de 

concentração



Para Abreu (2016) é fundamental que cursos de formação de

professores possam atuar como multiplicadores dos

conhecimentos relacionados as neurociências.

Formação de Professores

Identificação de novas metodologias que

contribuam para práticas pedagógicas que

estimulem o desenvolvimento do aluno

levando em conta os hábitos relacionados ao

sono e ao estado de alerta do indivíduo.

dentro da sala de aula.

Cursos que atuem como auxiliares

ao aluno e ao professor para o

desenvolvimento cognitivo e

formação do indivíduo.
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Módulo XI

Superdotados: 

Os mitos sobre as altas habilidades do cérebro
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− Porque é um Neuromito?

Superdotados: Os mitos sobre as
altas Habilidades do cérebro.

− Onde surgiu essa informação?

− Dica:

Inclusão na Prática



De acordo com a Política Nacional de Educação Especial

na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008):

A definição para altas habilidades

Alunos com altas habilidades/superdotação

demonstram potencial elevado em qualquer uma

das seguintes áreas, isoladas ou combinadas:

intelectual, acadêmica, liderança,

psicomotricidade e artes. Também apresentam

elevada criatividade, grande envolvimento na

aprendizagem e realização de tarefas em áreas

de seu interesse (BRASIL, 2008, p.15)



Como podemos avaliar o grau de inteligência de um

indivíduo?

Porque é um Neuromito?

Segundo a revista Galileu (2014), p. 264, foi o cientista Alfred

Binet em meados de 1900 que introduziu o conceito de QI

(Quoeficiente de Inteligência), sendo desenvolvido para auxiliar

crianças que apresentavam deficiências no aprendizado.

Porém a realidade atual é bem outra. Os testes de QI são uma

análise matemática que demonstram a capacidade de resolver

problemas, ou seja, uma suposição relacionada as habilidades

cognitivas do indivíduo versos idade e fatores ambientais

(PÉREZ, 2017).



Ainda segundo Pérez (2017) há uma análise dos testes

de QI, que medem apenas as questões relacionadas as

particularidades da inteligência analítica.

Porque é um Neuromito?

Outras especulações avaliam a despeito da influência do

ambiente, as condições de aplicabilidade dos testes e as

diferenças de raça e etnias (GARDENER, 1995).

Contudo fica a pergunta:

A inteligência pode ser medida? 



O Q.I. no contexto educacional. 

Para o contexto educacional, como devem ser

desenvolvidas essas habilidades quando de indivíduos

com características tão singulares?

Alto poder de 

desenvolvimento nas 

comunicações 

Agilidade no processamento e

desenvolvimento de uma idéia

Curiosidade, além de

preocupações de cunho

social, econômico e racial.

Em geral independentes e

apresentam autonomia para

toma de decisões.

(BRASIL, 2008; FLEITH, SILVA, 2007;  ROLIM E MAZOLI, 2016).



O Q.I. no contexto educacional. 

Habilidades de 

comunicação superior 

aos demais da sua idade 

Rapidez para processar o

pensamento; desempenho

escolar superior,

Amplo vocabulário, motivação, intensa

curiosidade, autocrítica

Essas características podem ou não estar presentes nos indivíduos

com altas habilidades, em maior ou menor grau, dada a

particularidade de desenvolvimento de cada um, conforme Brasil

(2015); Fleith (2007); Silva, Rolim, Mazoli (2016).

No desenvolvimento lingüístico podem apresentar:



As mitificações associadas as altas habilidades, como

outras, vêem do conhecimento adquirido previamente

equivocado.

Como surgiu esse Neuromito?

Muitos dos mitos relacionados ao cérebro se dão por

divulgações científicas que ora, destinada ao publico leigo,

estão sujeitas a dubiedade e por falta de compreensão, ou

desconhecimento, geram outros entendimentos

(ANDRADE, 2010).

Contudo, é muito importante delinear as reais

capacidades de desenvolvimento que podem se destacar

em casa elemento.



A escola tem por obrigação garantir o acesso a todos os

indivíduos e a inclusão desses da melhor maneira possível

em prol do seu aperfeiçoamento (FLEITH, 2017).

A inclusão do “superdotado”

É fundamental identificar as capacidades cognitivas do

indivíduo, sendo intrínseco o acompanhamento

pedagógico como suporte ao desenvolvimento e

modulação desse conhecimento.

È importante contar com a adequada formação de

educadores, além do auxilio escolar junto á família para

identificar os traços de desenvolvimento do aluno e

desenvolverem estratégias inclusivas (FLEITH, 2017).



O Censo do Instituto Nacional de Estudos e

Pesquisas (BRASIL, 2016) indica 15.995 alunos

com Altas Habilidades/Superdotação no Brasil. Já a

Organização Mundial da Saúde (OMS), estima a

porcentagem de 3,5 a 5%, aproximadamente oito

milhões de pessoas, que apresentam AH/SD no

Brasil (PÉREZ, 2017).

A inclusão do “superdotado”

Então, onde estamos com o processo de 
inclusão?



DICA

A inclusão



Inclusão na prática

A Educação inclusiva, promoveu a integração da Educação

especial ao ensino regular desde 2001. (BRASIL, 2001). Mas

foram as leis 13.146 (BRASIL, 2015a) que cria o Estatuto da

pessoa com deficiência, e a lei 13.234 (BRASIL, 2015b) que

altera as letras da LDB em seu artigo 9º, dispondo sobre a

identificação, cadastramento e atendimento ao estudante na

educação básica e superior ao estudante com superdotação

(ANJOS, 2018).

Integração do aluno com habilidades cognitivas

diferenciadas de maneira que o aprendizado fosse

assegurado com um ensino de qualidade, diversificado e

desenvolvido para propagar suas altas habilidades

(MENDES, 2002).



È importante a compreensão de que ainda estamos longe do

que pode-se considerar como ideal. Porém muitos dos

superdotados passam despercebidos nas escolas,

principalmente por apresentarem, muitas vezes, características

variadas. Para Gardner (1995) a inclusão requer um olhar

especial do educador para que sua integralidade ao ambiente

possa ser determinante de sucesso e desenvolvimento.

Vencer o preconceito. Eliminar os tabus, transpondo

obstáculos relativos á conceitos e desenvolvimento

cognitivo.

Inclusão na prática

PDI? Estratégias e metodologias desenvolvidas

especificamente para cada caso e suas características.



Conhecimento do Laudo 
juntamente á diálogos 

constantes entre educadores, 
escola, pais e/ou responsáveis.

Formação doscente continuada: 
Tornar professores aptos a 

atender, incluir e desenvolver 
habilidades em discentes com 

altas habilidades.

Propostas de intervenção: 
Atividades lúdicas e flexíveis, 
uso das mídias tecnológicas, 

rodas de discussão.  
Desenvolvimento da relação 

professor/aluno e 
aluno/ambiente. 

Metodologia: Práticas 
sistematizadas que 

favoreçam sua integração 
realizadas por meio de 

adaptação curriculares -
PDI

Trabalhando com o “superdotado”



Trabalhando com o “superdotado”

CARACTERÍSTICAS POSSÍVEIS IMPASSES 

Perfeccionismo Expectativas pouco realistas e muitas
horas de trabalho com baixa produti-
vidade

Pensamento crítico
elevado, em relação a si
próprio e aos demais

Intolerante ou crítico dos demais, pode
tornar-se desencorajado, deprimido

Hipersensibilidade do
sistema nervoso

Hiperatividade e distração que levam a
déficits de atenção

Iniciativa e autosuficiência Tendência em dominar as discussões e
atividades

Poder de concentração e
comportamento dirigido
para metas

Resistência a interrupções, negligencia
tarefas ou pessoas, obstinação

A inclusão de superdotados no ensino regular, demanda o

conhecimento de algumas características e possíveis situações

problemas (DO AMARAL, 2018):



Poder de concentração e
comportamento dirigido para
metas

Resistência a interrupções,
negligencia tarefas ou pessoas,
obstinação

Avançadas estratégias de
análise e resolução de
problemas, percepção de
relações complexas entre
idéias e fatos, originalidade e
criatividade

Visto pelos outros como fora de
compasso. Pensamento
divergente, provocando em
seus pares discriminação e
rejeição

Rapidez na aquisição e
retenção de informações

Impaciência com a lentidão dos
colegas, não gosta de rotina
nem repetição

Aprendizagem eficiente, boa
memória, e capacidade de
observação

Desenvolvimento de hábitos
improdutivos de trabalho,
pouca dedicação e interesse
em buscar novas estratégias
de resolução de problemas, e
baixo rendimento acadêmico

Trabalhando com o “superdotado”



Trabalhando com o “superdotado”

amplas informações em áreas
avançadas

Tédio em relação à escola e
aos colegas, visto pelos outros
como o “sabe tudo”

Curiosidade, atitude
questionadora

Faz perguntas que incomodam
o professor

Independência e inconformismo Repulsa por uma estrutura
rígida de aula, rebeldia, rejeita
o que é imposto pelos pais,
educadores e pares

Sensibilidade e intensidade
emocionais, desejo de ser
aceito

Sensibilidade em relação às
críticas ou rejeição, sente-se
diferente, alienado

Grande senso de humor Podem revelar-se sarcásticos e
ofender aos que estão
próximos

Fonte: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/altashab2.pdf

DO AMARAL, Arnaldo Gomes et al. INDICATIVOS DE ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO 
DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO NRE DE UMUARAMA-PR. Educere-Revista da 
Educação da UNIPAR, v. 17, n. 2, 2018. 
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