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RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo refletir sobre as contribuições da neurociência para a prática 

pedagógica. O suporte teórico foi baseado nos estudos de pesquisadores da neurociência como 

Almeida, Carvalho, Chedid, Relvas, Ramos e Takeuchi. Esse enfoque teórico baseará o 

desenvolvimento do trabalho proposto: compreender como o processo da aprendizagem ocorre no 

cérebro, com a finalidade de propor novas perspectivas didáticas aos docentes para o 

desenvolvimento do ensino-aprendizagem, através da neurociência. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A neurociência mostra alguns mistérios envolvidos na aprendizagem, onde o cérebro é a base 

para compreender o que chamamos de ensino-aprendizagem. Hoje sabemos que conhecer seu 

funcionamento tem significativa relevância para alcançar bons resultados em uma sala de aula, 

desde a pré-escola ao ensino superior. 

Baseados nos avanços da neurociência sobre a importância do ambiente, sabemos que este 

influencia diretamente nas conexões entre as células neuronais, ou seja, quanto maior e mais 

adequado o estímulo, maior será o número de conexões sinápticas (conexões entre os neurônios). 

Tais alterações na estrutura cerebral resultarão na aprendizagem. 

Além do conhecimento de cada região cerebral e de sua função, devemos considerar os 

aspectos importantes da didática ao elaborar um plano de aula e/ou ao transmitir o conteúdo aos 

alunos. Algumas perguntas frequentes que todo docente se faz em sua rotina é: “Como oferecer o 

estímulo correto para obtermos a atenção ou a ativação da memória dentro do contexto da nossa 

aula ou palestra?”. 

A correlação entre didática e neurociência pode ter como consequência a transmissão da 

informação com o prazer; podendo ser componente indispensável para que a aprendizagem ocorra 

de forma mais prazerosa e, consequentemente, mais significativa. 

Isso nos leva a refletir que muitos educadores provavelmente se questionam: “Como posso 

atrair a atenção dos meus alunos?”; “Com quais recursos devo lecionar?”; “Como gerar interesse 

e motivação enquanto transmito o saber?”; “Quais meios podemos usar para ativar áreas do cérebro 

que contribuirá para satisfação e memorização concomitantemente?”. 

Para responder tais perguntas o presente artigo tem como objetivo buscar informações sobre 

neurociência na prática pedagógica por meio de pesquisas bibliográficas, com a proposta de 

oferecer informações aos docentes, contribuindo para sua atuação didática. 

 Como aparato teórico para o estudo da neurociência e da prática pedagógica, pautaremos 

este artigo nos estudos de especialistas como Geraldo P. de Almeida (2012), Fernanda A. H. de 

Carvalho (2010), Kátia A. K. Chedid (2007); Marta P. Relvas (2012), Angela S. da F. Ramos 

(2014) e Margareti Y. Takeuchi (2009). 
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1.2 REFLEXÕES SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DA NEUROCIÊNCIA PARA A PRÁTICA 

DIDÁTICA 

 

 Com o avanço da neurociência torna-se possível conhecermos o funcionamento do cérebro, 

transformado o estímulo ambiental em aprendizagem, e a ação dos neurônios ao analisar, evocar e 

armazenar informações. O conhecimento sobre neurociência relacionada às práticas pedagógicas 

não contribui oferecendo métodos didáticos para o contexto escolar, mas auxilia na compreensão 

científica do processo de ensinar e aprender, explicando cientificamente a formação da inteligência, 

do comportamento e das emoções. Dessa forma, compreendemos que, para aprender, é necessário 

estar em contato com novos desafios, novos estímulos para diversas áreas cerebrais, buscando as 

potencialidades humanas. 

A pesquisadora Leslie Hart: “Ensinar sem levar em conta o funcionamento do cérebro seria 

como tentar desenhar uma luva sem considerar a existência da mão” (2002 apud Ramos, 2014, p. 

264). 

O cérebro humano tem a capacidade de se adequar às novas situações, por conter células 

denominadas de neurônios que realizam sinapses em cada informação processada. 

Quando uma nova memória se forma, uma rede específica de neurônios  ― formada por 

células do sistema nervoso responsáveis pela transmissão de sinais químicos e elétricos ― é 

elaborada em várias estruturas. Tais redes se encontram no hipocampo ― estrutura localizada nos 

lobos temporais do cérebro humano, considerada a principal sede da memória e importante 

componente do sistema límbico ― e a lembrança é gravada no córtex, transformando-a em um 

arquivo definitivo. Quando a informação é captada, passa pelos neurônios ¬— células semelhantes 

a árvores em folhas: os galhos seriam os dentritos; o tronco, o axônio; e as raízes, os terminais pré-

sinápticos, ou seja, conexões entre as células. Estes, criam emaranhados de caminhos que se 

orientam em diversas direções.  

Assim, quando ocorre o encontro dos galhos de uma célula com as raízes de outra se forma 

uma sinapse. A sinapse é o local de comunicação entre os neurônios e a unidade de armazenamento 

da memória. É neste local que ocorre a síntese de proteína: trocas elétricas e ativação de genes que 

provocam o armazenamento de informação.   Portanto, se há aumento de conexões, há aumento de 

memória. Cada neurônio pode se comunicar com outros mil. A partir da estimativa de que o ser 

humano possui entre 10 bilhões a 100 bilhões destas células, é possível deduzir que ocorrem 100 

trilhões de conexões sinápticas (Almeida, 2012). 

Os pesquisadores Izquierdo (2002), Lent (2001) e Ratey (2001) explicam que o indivíduo, 

permanentemente em busca de respostas para as suas percepções, pensamentos e ações, tem suas 

conexões neurais em constante reorganização e seus padrões conectivos alterados constantemente, 

mediante processos de fortalecimento ou enfraquecimento de sinapses.  No cérebro, há neurônios 
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prontos para a estimulação. A atividade mental estimula a reconstrução de conjuntos neurais, 

processando experiências vivenciais e/ou linguísticas, num fluxo e refluxo de informação. As 

informações, captadas pelos sentidos e transformadas em estímulos elétricos que percorrem os 

neurônios, são catalogadas e arquivadas na memória. É essa capacidade de agregar dados novos a 

informações já armazenadas na memória, estabelecendo relações entre o novo e o já conhecido e 

reconstruindo aquilo que já foi aprendido, num reprocessamento constante das interpretações 

advindas da percepção, que caracteriza a plasticidade do cérebro. (Apud Carvalho, 2010, pp. 539-

540). 

Vejamos agora de que forma esse conhecimento sobre o funcionamento cerebral contribui 

para o processo de ensino-aprendizagem. Quando pensamos no contexto de sala de aula, que ao 

estabelecer o conhecimento prévio do aluno, quando o educador iniciar um novo conteúdo, gerará 

respostas favoráveis ao funcionamento cerebral, assim como usar estratégias para atingir as 

emoções dos alunos.  

Por exemplo: Para um aluno receber informações visuais e auditivas foi necessário que elas 

circulassem pelo córtex cerebral antes de serem arquivadas; ao encontrarem um arquivo já formado 

(conhecimento prévio), conseguem um “gancho” para seu armazenamento e quando essas 

informações forem evocadas futuramente esse processo ocorrerá mais facilmente. Por isso é 

importante que os docentes investiguem as vivências e o conhecimento prévio de seus educandos, 

antes de apresentar-lhes novos conteúdos (Almeida, 2012). 

Ausubel(1980) dá a esses ganchos o nome de subjunçores. O subsunçor é uma estrutura 

específica ao qual uma nova informação pode se integrar ao cérebro humano, que é altamente 

organizado e detentor de uma hierarquia conceitual que armazena experiências prévias do aprendiz. 

A transformação da informação em aprendizagem depende ainda de despertar   da emoção,  

do significado para o aluno. 

 Como já explicado, o sistema nervoso central desencadeia uma lembrança quando o 

conteúdo ensinado já for conhecido, porém quando corresponder a um novo conteúdo gerará uma 

mudança. Desse modo é importante oferecer várias formas de ensino, pois há diferentes maneiras 

de aprender utilizando os circuitos neuronais. Se um professor transmitir dados sem significados, 

o cérebro não gerará prazer na aprendizagem (Relvas, 2012). 

O pesquisador Geraldo Almeida (2012) afirma que quanto mais caminhos levarem a 

informação, mais fácil será a evocação da mesma. Assim, se um conceito estiver ligado a imagem, 

som, pelo menos três áreas diferentes do cérebro serão ativadas para recuperá-lo. Um exemplo de 

atividades em sala de aula é a criação de letras para músicas conhecidas relacionadas ao tema 

estudado, sendo composta por versos rimados, frases engraçadas, gráficos, tabelas, diagramas, etc. 

O uso do mecanismo da emoção também favorece diretamente a memorização, pois é ele que 

provoca a liberação de hormônios que fazem com que os estímulos nervosos circulem mais nos 
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neurônios. Por isso, para uma criança é mais fácil memorizar o processo da fotossíntese, se este 

estiver relacionado a uma planta que ela possui em casa, ou a uma árvore em que está habituado a 

subir. O uso de brincadeiras, dramatizações e jogos que estimulam a emoção favorece a 

aprendizagem, se estiverem diretamente relacionados ao conteúdo ministrado pelo educador. O 

especialista também pontua a importância do professor reservar os últimos minutos da aula para 

conversar sobre o conteúdo ministrado, pois assim, o novo conhecimento percorrerá mais uma vez 

o caminho no cérebro. 

Dentro de uma perspectiva de aprendizagem sustentada nas relações entre os elementos 

constituintes da percepção (sentidos e memória) e no pensamento sistêmico — no qual essas 

relações acontecem inseridas na complexidade da reestruturação permanente do conhecimento no 

cérebro/mente — é imprescindível que o professor se reconheça como responsável pela 

configuração de um ambiente que propicie a auto-reorganização dos indivíduos (Carvalho, 2010). 

Sobre a motivação, a pesquisadora Marta P. Relvas (2012) ressalta que as relações afetivas 

precisam ser preservadas e respeitadas, pois é por meio delas que haverá liberação de substâncias 

naturais conhecidas como serotonina e dopamina que estão relacionadas à satisfação, ao prazer e 

ao humor. Contudo, o estresse na sala de aula provoca liberação de adrenalina e cortisol, inibindo 

a aprendizagem, pois esses hormônios alteram a fisiologia do neurônio e interrompem a 

transmissão de informações. Uma aula prazerosa, bem humorada, elaborada, e organizada é 

indispensável para que a aprendizagem se efetue. 

Pontuamos a relevância de alguns princípios da neurociência aplicados na sala de aula (cf. 

Takeuchi, 2009) dentre eles temos: 

a) Memória e emoção se interligam na aprendizagem, sendo esta uma atividade social e 

necessita de um ambiente tranquilo para expor sentimentos e ideias.  

b) O cérebro se modifica fisiológica e estruturalmente pela experiência; assim, aulas 

práticas e atividades físicas com envolvimento ativo dos alunos geram associações entre 

experiências prévias e entendimento atual. 

c) O cérebro mostra períodos sensíveis para certos tipos de aprendizagem, que não se 

esgotam mesmo na idade adulta, sendo importantes ajustes de expectativas e de padrão 

de desempenho às faixas etárias dos alunos por meio de unidades temáticas integradoras.  

d) Algumas áreas do córtex frontal são ativadas simultaneamente no transcurso de nova 

experiência de aprendizagem; dessa forma, as situações que reflitam o contexto da vida 

real se “ancorarão” na compreensão anterior.  

e) O cérebro foi programado evolutivamente para gerar padrões quando testa hipóteses, 

promovendo padrões em que se aceite tentativas e aproximações ao gerar hipótese e 

aproximação de evidência; portanto, é recomendável a prática de resolução de casos e 

de aproximação. 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 01.05.2016 

 

Thaís Cecília Marchetti P. Gouveia, Cláudia Regina Parrra 6 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

f) O cérebro responde devido à herança primitiva de símbolos, de imagem e de gravuras. 

Logo, sugere-se desenvolver atividades que favoreçam a expressão dos alunos através 

da arte, da música e de dramatizações, contribuindo para o processo de aprendizagem. 

De acordo com a doutora em biofísica, Angela S. da F. Ramos (2014), o sistema de 

recompensa é essencial à aprendizagem e também pode ser acionado pelo prazer de saciar a 

curiosidade. A importância da motivação para aprender está comprovada pela neurociência, já que 

o centro da motivação é o hipocampo e a consolidação da memória está diretamente ligada a ele. 

A partir da revisão da literatura em Neurociências e aprendizagem a autora sugere que:  

1. A exposição a diferentes ambientes promove a plasticidade neural e, consequentemente, 

o aprendizado;  

2. O cérebro humano é modulado pela repetição de estímulo;  

3. O estresse moderado, como desafio, estimula a aprendizagem. (Ramos, 2014, p. 269). 

Alguns elementos de ensino interativo emergem desses conceitos neurocientíficos, sendo 

implicações para uma melhor prática de ensino e uma aprendizagem otimizada. O método da 

imersão orquestrada procura reconstruir o objeto de estudo no ambiente de sala de aula ou levar os 

alunos até o mais próximo possível da realidade estudada. Essa técnica procura imergir o conteúdo 

na percepção espacial do aluno. No método do processamento ativo o estudante é capaz de 

consolidar melhor o novo conteúdo se este foi deduzido a partir de conhecimentos do próprio aluno. 

Assim, a nova informação será conectada com as pré-existentes, interligando a memória e as 

emoções. A pesquisadora Ramos (2014) também sugere que se promovam atividades sociais, nas 

quais os neuroaprendizes possam discutir os tópicos e se ensinarem mutuamente. 

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A construção de  um saber  significativo, ainda é um desafio,   pois requer conexões cerebrais, 

vínculos que o aluno constrói com aquilo que  já sabe com os novos conhecimentos, quer dizer, 

relacionando do antigo com o novo.         

No ambiente escolar, construir um contexto para que os alunos estimulem a memória e a 

atenção apesar de ser desafiador, terá como consequência algo fascinante que é a aprendizagem. 

Para o professor e o aluno um desejo que se realiza, um porque ensinou e outro porque aprendeu. 

Tais variáveis para este ambiente podem surgir do bom vínculo do aluno com o professor — 

em seu acolhimento, sua postura reforçadora e seu afeto, tornando-se estímulos que desafiam o 

cérebro — e até mesmo de aulas apresentadas de modo que aliem prazer com aprender.  

Com os avanços da neurociência foi possível realizar a fundamentação de outras ciências e 

das práticas pedagógicas. Compreender como ocorre a aprendizagem no cérebro humano tenderá 
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a auxiliar os docentes a controlar variáveis que favoreçam e desfavoreçam a aprendizagem. No 

entanto, é um conteúdo que deveria estar presente na formação do professor, para que este realize 

uma associação com a didática.  

A partir dessas reflexões, levantamos novos questionamentos que podem dar continuidade 

ao estudo da neurociência na prática didática. “Os professores experimentam, em sua formação 

acadêmica, aulas desafiantes como lhe são exigidos na prática?”. “As aulas na universidade são 

modelos para a futura prática docente?”. Concluímos que além de aprofundar seus conhecimentos 

sobre neurociência e didática, é necessário que o docente tenha acesso aos recursos que estimulem 

suas ideias e criatividade e possa construir o ambiente adequado, a fim de desenvolver novas 

metodologias pedagógicas e alcançar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. 
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