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1 

O cérebro é um processador paralelo - pensamentos, intuições, 
predisposições e emoções operam simultaneamente e interagem com 
outros modos de informação. O bom ensino leva isso em consideração. 
A aprendizagem envolve toda a fisiologia - a saúde física e os 
estados de ânimo afetam o cérebro. Somos fisiologicamente 
programados e temos ciclos que precisam ser respeitados. Um 
adolescente que não durma o suficiente em uma noite não absorverá 
novas informações no dia seguinte. A fadiga afetará a memória. 
A procura por significado é inata - o cérebro precisa do que é 
familiar, e automaticamente registra-o, ao mesmo tempo em que 
procura estímulos adicionais e reage a eles. Isso significa que o 
ambiente da aprendizagem precisa fornecer estabilidade e 
familiaridade. Devem-se fazer preparativos para satisfazer a sede de 
novidades, descobertas, e desafios. Os alunos têm que ter 
oportunidade para refletir, para ver como as coisas se relacionam. Uma 
das mais ricas fontes de aprendizagem, do ponto de vista do cérebro, é 
a aprendizagem que temos a partir dessas experiências. 
A procura por significado acontece por padronização - que se refere 
à organização e categorização das informações. O cérebro tem 
resistências quanto à imposição de padrões sem significado, ou seja, de 
informações isoladas e não relacionadas. Ele tenta tirar sentido delas 
reduzindo-as a padrões familiares, podendo absorver enormes 
quantidades de informações quando elas se relacionam de uma 
maneira que possa padronizar apropriadamente. As ideias que estão 
por trás do ensino temático e do currículo integrado baseiam-se nesse 
princípio. Um tópico pode estar relacionado a diferentes outros tipos, e 
quando agimos assim, ele tende a lembrar de muito mais coisas. 
As emoções têm importância crítica na padronização - o cérebro 
não separa emoção da cognição. As duas fazem parte de uma rede de 
fatores que interagem. São as emoções que nos motivam a aprender, a 
criar. Elas fazem parte de nossos estados de espírito. Precisamos 
entendê-las e aceitá-las. 
Todo cérebro simultaneamente cria partes e todos - enquanto 
educadores, queremos que os alunos usem o hemisfério esquerdo e o 
direito; queremos estratégias para a totalidade do cérebro. Assim a 
doutrina do cérebro direito/esquerdo tem algum significado, mas ela é 
mais útil como uma metáfora para o fato de que o cérebro processa 
partes e todos simultaneamente. 
A aprendizagem envolve tanto a atenção concentrada como a 
percepção periférica - o ambiente é muito importante, e se os alunos 
aprenderem alguma coisa em sala de aula e nunca a utilizarem fora 
dela, esse aprendizado, essas conexões, param por aí. Em algumas 
sociedades os estudantes são imersos na aprendizagem nas escolas, 
em casa, na comunidade. Seu conhecimento é usado e expandido. Eles 
interagem entre si nesse rico meio ambiente e isso consolida a 
aprendizagem. 
 

A aprendizagem sempre envolve processos conscientes e 
inconscientes - Nós aprendemos muito mais do que 
conscientemente entendemos.  A maioria dos sinais que são 
percebidos perifericamente, ou seja, entram no cérebro sem que 
estejamos conscientes e interagem em níveis inconscientes. Quase 
sempre o significado acontece intuitivamente, de maneiras que não 
compreendemos. Ao ensinar, você pode não alcançar o aluno 
imediatamente, mas dois anos depois ele pode estar em outra série 
e dizer: "Agora entendi". Você faz parte disso, mas não está mais 
presente. 
Temos diferentes tipos de memória - a aprendizagem, enquanto 
expansão do conhecimento natural, não significa apenas 
informações que memorizamos; significa algo que podemos 
utilizar. Não há problemas em que o aluno memorize certas coisas, 
mas, até que elas se conectem com seu significado e sua 
predisposição, a verdadeira guinada para a aprendizagem não 
ocorre, e você não poderá generalizar a partir delas para alcançar 
outras experiências. 
O cérebro entende e lembra melhor quando os fatos e as 
habilidades estão interconectados - a solução é conectar o 
aprendizado classificatório através da imersão dos alunos em 
ambientes de aprendizagem bem orquestrados, vivos, de baixo 
conteúdo ameaçador, e altamente desafiadores. Precisamos tirar as 
informações do quadro-negro, fazê-la viver nas mentes dos alunos, 
e ajudá-los a fazerem conexões. 
A aprendizagem é melhorada com desafios e inibida com 
ameaças - em sala de aula, "reduzir a marcha" é visto como uma 
ameaça relacionada a uma sensação de desproteção. Tem 
implicações nas provas e na passagem de uma série para outra, na 
noção do professor como um controlador, na investidura de poder, 
nos objetivos de desempenho. O aluno deve se preocupar em 
aprender. Não que deixemos de lado objetivos de desempenho ou 
provas, mas precisamos entender o que estamos fazendo ao 
cérebro humano sob essas condições. O hipocampo, fundamental 
na formação de novas memórias, proporcionalmente, tem mais 
receptores de hormônios de estresse do que qualquer outra porção 
do cérebro, e está ligado à função de indexação do cérebro. 
Permite que façamos conexões, liguemos novos conhecimentos aos 
que já estão no cérebro. É como a lente de uma câmera, e sob 
ameaça relacionada à desproteção, fecha-se. Voltamo-nos então 
para comportamentos bem entrincheirados. Abre-se quando somos 
desafiados e estamos em estado de "alerta relaxado". Quando 
aquele que aprende recebe poder e é desafiado, você começa a 
obter a possibilidade máxima de conexões. Por isso é que o cérebro 
precisa tanto de estabilidade quanto de desafio. Se a estabilidade 
de curto prazo for perdida, então a estabilidade de longo prazo 
deve ser substituída. 
Atentar para estilos de aprendizagem e modos singulares de 
padronização - Nós temos muito em comum, mas somos também 
muito, muito diferentes. Precisamos entender como aprendemos e 
como percebemos o mundo, e saber como os homens e mulheres 
veem o mundo de maneira diferente. 
            Não precisamos ser expertos  em funcionamento e 

anatomia cerebral, mas podemos nos valer das pesquisas em 

neurociência para entendermos um pouco melhor como 

nossos alunos aprendem. Assim organizaremos nosso 

planejamento e prática de forma a alcançar ainda mais 

sucesso na prática docente. 

 

        O livro Making Connections: Teaching 

and the Human Brain (CAINE & CAINE, 

1991), escrito por dois peritos da 

neuropsicologia, examina como o cérebro 

funciona durante as experiências de 

aprendizagem e como esse conhecimento 

pode influenciar estratégias de ensino. 

Dele, extraímos alguns excertos que podem 

dar algumas dicas para a prática docente: 
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A internet tem se tornado uma ferramenta indispensável no 
ambiente escolar, principalmente na busca de informações para 
realização de trabalhos. No entanto, ela pode ser utilizada de 
forma inadequada ao copiar, por exemplo, conteúdos na íntegra. 
Diante desse panorama, surge um novo desafio aos docentes: 
como identificar o plágio? Pensando nisso, listamos cinco 
ferramentas que permitem ao professor identificar esta prática. 
  

Distribuição Gratuita 

Produção: DEPE/Coord. Pedagógica 

 

Falando sobre tecnologias!                Gilberto Vicente 

Na Matemática há várias técnicas de resolução de 
problemas pautadas em regras, e o desconhecimento delas torna 
inviável sua resolução. Os alunos precisam dedicar, portanto, certo 
tempo para aprender aplicar essas regras e para entender a 
utilização das técnicas de resolução em determinados contextos. 
Para auxiliar nesse sentido, utilizei a seguinte estratégia didática 
com o 2º ano da Agroindústria: 
Dirigimo-nos à biblioteca em pequenos grupos; 
Os grupos foram selecionados de forma que cada um tivesse um 
“bom aluno” em Matemática para poder assessorá-lo; 
Cada grupo escolheu um livro que tinha o assunto estudado e 
selecionou 4 questões contextualizadas, resolvendo-as, em 
seguida; 
Fotografaram os enunciados e enviaram a todos da turma via 
Whatsapp; 
Depois, socializaram suas resoluções em sala para que todos 
compreendessem. 

Apesar de esta prática parecer bem simples, ainda assim, 
alguns tiveram dificuldades na escolha e na resolução das questões. 
Além disso, puderam perceber como é difícil escolher uma questão  
e como o fácil ou o difícil é algo relativo, pois depende de vários 
fatores, e que  tornar algo fácil pode estar diretamente relacionado 
à postura que o aluno adota diante do estudo de cada tema. 

Fala, professor!                                             Bruno Peruchi                 

DE OLHO NO PLÁGIO 
 

Correndo atrás do conhecimento! 
 

Após constatar que alguns alunos não buscam 
novos caminhos para entender os conteúdos 
escolares, não copiam do quadro, desconhecem o 
assunto que estão estudando e, às vezes, nem se 
quer abrem o caderno até a próxima aula, pensei 
em uma maneira de chamar a atenção deles para 
uma mudança de postura, pois diante de tanto 
acesso a informação, precisamos saber selecioná-
las para termos uma compreensão  real dos fatos 
e conseguirmos construir uma opinião coerente. 

 VIPER: permite detectar plágio em documentos  
armazenados no computador, rede ou internet, 
compatíveis com vários formatos. O software faz um 
link das páginas que tenham sido detectadas como 
possíveis originários do texto. 

         http://www.scanmyessay.com 
 
 ANTIPLAGIARIST: compara múltiplos documentos 

rapidamente, procurando por trechos de textos que 
foram copiados e colados. 

          http://www.anticutandpaste.com/download 
 

COPYSPIDER:  ágil e preciso na identificação de 
documentos semelhantes disponíveis na internet. 
http://www.copyspider.com.br/main/ 
 
PLAGIUM (online): permite a busca online, com 
uso limitado, bastando apenas informar um trecho 
do texto ou um endereço (URL) para análise. O 
resultado é instantâneo, inclusive com uma linha do 
tempo, para saber quando cada informação foi 
publicada.  http://www.plagium.com 

PLAGIARISMA (online): suporta mais de 190 
idiomas. Ao incluir um trecho do conteúdo, emite, 
em segundos, um relatório com todas as páginas 
que contém o texto plagiado. Mas, cuidado! O 
resultado também inclui textos semelhantes, que 
podem não ser, necessariamente, plágio, apenas 
considerados suspeitos.   http://plagiarisma.net   

Fonte: 
Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC. (disponível na biblioteca). 
Portal da escrita científica – USP São Carlos, disponível em: 
<http://www.escritacientifica.sc.usp.br/anti-plagio/#tabs-380-0-0> Acesso em 06/04/2016. 

Pessoas com deficiência intelectual ou cognitiva costumam 
apresentar dificuldades para resolver problemas, compreender 
ideias abstratas (como as metáforas, a noção de tempo e os 
valores monetários), estabelecer relações sociais, compreender e 
obedecer a regras, e realizar atividades cotidianas - como, por 
exemplo, as ações de autocuidado. 
As causas são variadas e complexas, sendo a genética a mais 
comum, assim como as complicações perinatais, a má-formação 
fetal ou problemas durante a gravidez. A desnutrição severa e o 
envenenamento por metais pesados durante a infância também 
podem acarretar problemas graves para o desenvolvimento 
intelectual. Quem tem deficiência é capaz de muita coisa: ler, 
escrever, fazer contas, correr, brincar e até ser independente. O 
diferencial está na estimulação desde cedo, ou seja, ela precisa 
de novos desafios para aprender a viver cada vez com mais 
autonomia. 

O diagnóstico de deficiência mental não determina o potencial da 
criança/adolescente. Por exemplo, uma criança não consegue 
desenvolver a fala se a família não conversa com ela. E na escola? Qual 
o papel do professor nessa história?  Alguns princípios para o trabalho 
com alunos portadores de deficiência intelectual: 
 É preciso conhecer bem o nível de competência de cada aluno em 
um determinado âmbito de tarefas antes de propô-las e de fazê-lo 
enfrentar outras. 
Pessoas com deficiência dificilmente aprendem mais de uma coisa 
ao mesmo tempo. É preciso um ensino gradual. 
Para ensinar atividades complexas é importante separá-las em 
pequenas partes mais simples. 
Ao abordar um assunto, ensine de diferentes formas, com variados 
exemplos, por meio de canais sensoriais e ações distintas. 
(redundância) 
Além da redundância, para a fixação, é conveniente usar a 
repetição. Tais alunos preferem um ambiente estável, seguro e 
previsível. 
Conforme sua aprendizagem vai se consolidando, o nível de 
complexidade pode ser superior ao dominado, observando suas 
capacidades.  
Você pode ter na sala de aula alunos nesta condição e não saber, pois, 
nem todos vão possuir um laudo ou diagnóstico médico.  
  

http://revistaescola.abril.com.br/formacao/tempo-cada-424559.shtml 
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/deficiencia-intelectual-inclusao-636414.shtml 
Livro: Desenvolvimento Psicológico e educação volume 3 – Transtornos do desenvolvimento e 
necessidades educativas especiais. Cesar Coll & Colaboradores. Artmed, 2004. 

No divã                                                     Aline Pickler 

Como ensinar um aluno com deficiência intelectual? 
Você parou pra pensar? 
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