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Qual a sua posição relativamente à ligação entre as neurociências e a educação? 

Judith Willis - Ao longo da última década, novas técnicas de pesquisa na área das neurociências, 
como a neuroimagiologia, têm apresentado cada vez mais provas do nosso cérebro em ação. Podemos ver 
quais as áreas do cérebro que estão ativas durante diferentes fases da nossa aprendizagem e perceber a 
correlação que existe entre a extensão da ativação do cérebro e a construção de memórias, com diferentes 
estratégias de ensino e diferentes ambientes emocionais. 

Novas técnicas baseadas na tradicional Ressonância Magnética têm mostrado ainda mais 
informações sobre a rede neurológica onde os neurónios comunicam e se coativam. Esta informação tem 
chegado até nós com uma grande precisão, e uma grande quantidade refere-se às dificuldades de 
aprendizagem de muitos alunos. Com este aumento de informação disponível, é necessário a existência de 
professores treinados que façam a correlação entre a pesquisa e o seu significado na sala de aula e nas 
necessidades especiais dos nossos alunos. Não serão os neurocientistas a estabelecer esta ligação, uma vez 
que não são profissionais de educação formados. 

O meu maior prazer em ensinar outros professores é o seu momento “aha!”, quando percebem 
que as suas melhores estratégias educativas vão ao encontro da nossa pesquisa. Será responsabilidade 
destes professores de, juntamente com os neurocientistas avaliar a pesquisa em termos de precisão, 
validade e aplicabilidade em termos de estratégias pedagógicas, planeamento do curriculum e organização 
escolar. 

Com este conhecimento, os professores possuirão um maior número de ferramentas para ajudar 
todos os educandos a aprender da melhor forma, atingindo o seu maior potencial de forma a, ao saírem da 
escola, enfrentarem os desafios e oportunidades que os esperam no século XXI. 

 
Renato Paiva - As evoluções, a qualquer nível e em qualquer tema, devem suscitar interesse nas 

mais diversas áreas. Na educação, assim o sinto também. Nas últimas duas décadas, muito se tem 
descoberto e investigado sobre como o nosso cérebro funciona. O que antigamente era epenas investigado 
pelo observável a olho nu, ou em casos de sobreviventes a traumatismos graves, passou a ser passível de 
observar com a evolução da ciência. Evolução essa fundamental e que nos desvendou muitas das 
interrogações sobre como aprendemos. 

Sendo o docente um especialista em aprendiagem em geral, e numa determinada área de 
conhecimento em particular, estar alheado e desinteressado destas constatações parece-me grave. É tão 
importante que um professor saiba como o cerebro aprende, como um médico saber como funciona o 
corpo humano.  

  

Neurologista, 

professora na 

Universidade da 

Califórnia – Stª Bárbara 

Diretor da Clínica da 

Educação e da Academia 

wowstudy, licencido em prof. 

1ºCEB, mestre em 

Multimédia na Educação 



Nesse sentido parece pertinente ir acompanhando as constatações e evidências para que 
possamos adequar as práticas pedagógicas de forma assertiva. É esta articulação que fundamentam as 
práticas que tendencialmente se tornam mais eficientes em termos educacionai 
 
Que linhas de investigação considera serem mais prementes ou promissoras nesta 
articulação? 
 

Judith Willis - Particularmente urgente e bastante promissor é a ligação entre o estado emocional 
de um aluno e o seu sucesso escolar. Constatamos que um envolvimento positivo se encontra intimamente 
ligado a um processamento neuronal positivo. Experiências de aprendizagem nas quais os alunos são 
capazes de se envolver, recorrendo às suas forças e interesses, promovem um estado emocional positivo. 

Podemos observar, através das técnicas de neuroimagiologia, como é que a amígdala, uma 
“estação” de troca emocional, é afetada significativamente pelo stress. O stress, visto como aborrecimento 
ou frustração sustentada, para alunos que já tenham aprendido aquilo que está a ser ensinado, bloqueia o 
fluxo de informação na amígdala. Durante um ambiente de elevado stress, tal como aborrecimento 
contínuo ou a incapacidade do aluno para atribuir relevância, a atividade metabólica da amígdala aumenta. 
Quando esta atividade está aumentada, a informação que provem dos órgãos dos sentidos – apresentada 
visualmente ou verbalmente – não consegue atingir a zona superior do cérebro. É apenas no córtex pré-
frontal, na zona superior do cérebro, que esta informação poderá ser transformada numa memória 
duradoura.  

Com o reconhecimento de que o stress bloqueia a construção de memórias, pesquisas mais 
recentes têm guiado ao desenvolvimento de estratégias para reduzir os níveis de stress na amígdala. Um 
exemplo são atividades de mindfulness (atenção plena) que têm como resultado a redução do impacto do 
stress na amígdala, em alunos de todas as idades. 

Aprendemos também como reduzir o stress e a negatividade durante a aprendizagem, ao 
incorporar elementos que fomentem a elevada perseverança que é encontrada em jogadores de 
videojogos dedicados. Nestes jogadores, mantém-se a perseverança mesmo após variadas derrotas ou 
mesmo quando os desafios são demasiado complexos. O que acontece é que os seus cérebros estão a 
responder a uma resposta-recompensa de dopamina sempre que completam um desafio, o que se traduz 
em prazer. Os jogos de sucesso são estruturados de forma a que o progresso seja incrementalmente 
construído através da perfeição, sendo esta atingida pela prática. 

Esta resposta-recompensa de dopamina pode reduzir o stress e promover a perseverança nos 
estudantes que se encontram envolvidos em atividades de aprendizagem adequadas ao seu nível, que 
recebem feedback positivo e que se encontram cientes do seu progresso individual face ao objetivo de 
aprendizagem final. 

Quando os professores percebem a neurociência que está por detrás do aumento ou diminuição da 
atenção ou do fluxo de informação através do filtro emocional da amígdala, encontram-se habilitados a 
estruturar estratégias que facilitem um melhor processamento cerebral. A aprendizagem baseada em 
projetos é um tipo de aprendizagem que oferece oportunidades para alunos com diferentes forças, 
habilidades e conhecimentos, de progredirem com sucesso na aquisição de conhecimentos ao seu próprio 
ritmo, de forma a atingirem os objetivos que criamos para eles. Projetos de sucesso são criados de forma a 
serem um desafio alcançável para todos os alunos, de maneira que as barreiras sejam menores mas a 
fasquia continue alta. 

A maioria dos professores consegue recordar momentos em que ofereceram estas oportunidades 
de aprendizagem aos seus alunos e puderam comprovar o sucesso dos seus resultados. Lembro-me de uma 
altura, enquanto ensinava o segundo ano, em que os alunos estavam envolvidos num projeto de grupo, de 
trabalho colaborativo, que eu tinha criado sobre frações. Numa tarde, enquanto me movia pela sala de 
aula, observando os alunos envolvidos nos seus grupos, cada um tendo oportunidade para contribuir com 
os seus pontos-fortes, tive a sensação que poderia sair da sala que os alunos continuariam com a sua 
aprendizagem e com o prazer que estavam a retirar da mesma. 

Nós, professores, sabemos como a aprendizagem é poderosa e positiva. Agora existe a pesquisa na 
área das neurociências que correlaciona um estado emocional positivo e uma otimização da cognição. 
Precisamos de continuar a seguir estas diretrizes da ciência e as nossas experiências com os alunos, de 



forma a garantir que todos os alunos tenham as condições necessárias para atingir resultados positivos na 
escola e na vida. 

 
Renato Paiva - As que me parecem envolver maior interesse são sobretudo as que abordam as 

dificuldades de aprendizagem específicas. Nestas questões que envolvem um maior sofrimento do aluno, 
parece-me mais urgente chegar a algumas respostas para que se possa intervir ainda melhor.  

Muito já se investigou e descobriu, mas ainda pouco efeito trouxeram para sala de aula. A 
resistência de fazer diferente para este universo ainda é uma batalha que temos de travar. O conhecimento 
parece-me ser já geral, a compreensão já não é tão generaizada mas a intervenção ainda fica muito àquem 
do desejável.  

Parece pertinente não só dar respostas ao  nível da formação inicial dos docentes, mas que lhes 
suscitemos necessidade de actualização ao longo da sua vida profissional.  

Não é a fazer mais do mesmo que conseguiremos, e as neurociencias têm dado um importante 
contributo nesse esclarecimento. 

Outras linhas de investigação que me interessam são as que possam trazer evidências para que se 
sustentem politicas educativas de médio / longo prazo, e não politicas educativas economissistas ou 
partidárias que se alternam a um ritmo fernético. 

 
 
Que progressos considera mais pertinentes no âmbito da neuroeducação que 
possam contribuir para melhorar as práticas educativas em contexto de sala de 
aula? 
 

Judith Willis - O progresso que eu considero particularmente relevante, à luz das recentes 
pesquisas, é incluir esta informação (os resultados destas pesquisas) na formação dos atuais e futuros 
professores. Quando a formação de professores englobar conhecimentos de neurociência sobre como o 
cérebro funciona, os futuros professores estarão aptos para incorporar estratégias que enriqueçam as 
práticas educacionais em sala de aula. 

O motivo pelo qual eu deixei a Neurologia para me tornar professora, foi para incorporar o meu 
conhecimento em Neurociências na arte de ensinar, de forma a melhorar as crescentes reações de stress 
por parte das crianças, relacionadas com mudanças que ocorrem na escola. 

Há 15 anos, fiquei espantada pela mudança no número de crianças que me eram reencaminhadas 
pelos seus professores, para ser feita uma avaliação neurológica para detetar possíveis anormalidades a 
nível cerebral. Os professores estavam preocupados com o facto de estas crianças poderem ter deficits de 
atenção, transtornos de oposição ou epilepsia tipo pequeno mal ou ausência. Apesar do número de 
reencaminhamentos terem tido um grande aumento, poucas destas crianças apresentaram alterações ao 
nível do seu funcionamento neurológico. 

Falei com professores e observei várias aulas e tudo começou a fazer sentido. Também observei 
que havia crianças com comportamentos sugestivos de epilepsia tipo pequeno mal ou ausência, uma vez 
que olhavam para o vazio, sempre a piscar os olhos, não reagindo às instruções que lhes eram dadas. 
Outras crianças eram muito distraídas, hiperativas, desatentas e até mesmo desafiadoras. As mudanças 
que originaram estes comportamentos nas crianças, tinham a sua raiz num problema que afetava os alunos 
e professores globalmente. 

Estávamos na altura em que os E.U.A. estavam a aumentar a quantidade de matéria a ser lecionada 
no Ensino Primário. A globalização e o aumento da informação é cada vez maior a cada ano que passa, 
devido ao progresso da tecnologia e dos meios de comunicação. Em resposta, os sistemas de educação de 
todo o mundo têm incorporado este acréscimo de informação nos manuais e no currículo escolares. O 
problema que se levanta é que este aumento de matéria que tem de ser assimilada, torna-se um grande 
“fardo” a nível neuronal modificando o comportamento. 

A qualidade do ensino tornou-se mais focada na memorização em detrimento da compreensão. Tal 
sucedeu, não porque os professores pensassem que fosse a melhor forma das crianças aprenderem, mas 
porque parecia ser a única forma de se conseguir lecionar tanta matéria. O resultado que eu estava a 



constatar na minha prática, foi a existência de crianças com sinais de stress, particularmente dentro da sala 
de aula e a realizar os trabalhos de casa. 

A frustração e o aborrecimento em resposta ao ensino de uma quantidade demasiado grande de 
matéria estava a direcionar os seus cérebros para um estado reativo de stress, levando ao 
desaparecimento da alegria de aprender. As crianças já não estavam a aprender por curiosidade e 
interesse. A memorização forçada da matéria tinha substituído as atividades de grupo, música, arte, 
desporto e ensino baseado em projetos. 

O meu pensamento era que, enquanto neurologista, eu poderia aplicar o meu conhecimento sobre 
o funcionamento da memória, e a forma como o cérebro processa a informação, de forma a ajudar as 
crianças da minha sala de aula a serem mais eficientes naquilo que precisavam de se lembrar, através da 
reintegração dos elementos positivos que enriquecem a experiência que é aprender, quer a nível cognitivo 
quer emocional. Para o fazer, parei a minha prática de Neurologia, que já contava com 15 anos de carreira, 
e voltei à universidade, onde obtive um mestrado em educação e ensinei ao longo dos10 anos seguintes, 
matemática ao 2.º ano, 5.º ano e, mais para o fim, ao 7.º ano. 

Enquanto incorporava estratégias baseadas nas pesquisas na área das neurociências, fiquei 
encantada com o aumento da motivação, do envolvimento, da curiosidade e do sucesso dos meus alunos. 
Ali estava, como eu pensava, a redução da “desatenção” e do desinteresse que os professores pensavam 
advir de disfunções neuronais. 

Estas estratégias eram baseadas naquilo que a minha pesquisa tinha revelado, especialmente 
através da neuroimagiologia, sobre quais as condições que melhor (ou pior) conduzem ao processamento 
bem-sucedido da informação e ao comportamento reflexivo.  

Consegui partilhar estas estratégias com os meus colegas e, mais tarde com o resto do mundo, 
através dos sete livros que escrevi para professores e pais sobre a forma de como o cérebro melhor 
processa a informação em conhecimento e quais as atividades que mais se relacionam com a Neurociência 
e que promovem esse melhor processamento. 

Após 10 anos de lecionação, aceitei relutantemente deixar as salas de aula para aceitar convites 
para presidir a palestras, apresentações e workshops nos E. U. A. e internacionalmente, para ensinar 
outros, como aumentar o sucesso dos alunos através destas estratégia que tenho mencionado. É a 
introdução da Neurociência da Aprendizagem na formação de professores que contribuirá para melhores 
práticas no Ensino e que unirá a arte de ensinar com a ciência do cérebro. Com este conhecimento, os 
professores podem usar a sua própria criatividade e paixão para inflamar em todos os alunos, experiências 
de aprendizagem alegres e bem sucedidas. 

 

Renato Paiva - Parece-me que as evidências de como se processam as aprendizagens dos alunos, 
foram dos mais pertinentes nos últimos tempos, a par da perceção sobre o que condiciona e justifica as 
dificuldades de aprendizagem específicas.  

O olhar para as neurociências com efeitos educativos, não implica apenas perceber, mas atuar. A 
diferentes níveis, as descobertas da influencia do sono, como se processa e influi na atenção/concentração, 
estratégias de controlo comportamental, tecnicas de estudo, motivação, organização, multisensorialidade, 
o envolvimento activo, entre outros, são evidências que os professores devem procurar ter em conta na 
sua prática profissional. 

Comunicar melhor, envolver melhor, cativar e motivar melhor, explicar melhor, gerir melhor e ter 
aprendizagens mais efectivas é o que ambicionam todos os professores. É importante que os profissionais 
conheçam e tirem as suas próprias reflexões que adequam o seu perfil e ao contexto, que concretizam 
atrvés das diferentes didáticas. Porque há evidências das neurociências para professores mais eficientes e 
não regras para professores perfeitos. 

 
 

Que estratégias pedagógicas em contexto de sala de aula, sugeriria aos 
professores, para fomentar o sucesso escolar dos seus alunos? 
 

Judith Willis - Pesquisas no âmbito da neuroplasticidade têm demonstrado que, sob certas 
condições, as redes neuronais que suportam a memória a longo prazo e as redes cognitivas superiores das 



funções executivas podem ser fortalecidas em todos os alunos, independentemente da genética, 
malnutrição, danos precoces decorrentes do consumo materno de substâncias, mau ambiente familiar ou 
sucesso escolar passado. Sabemos agora que o cérebro tem um potencial ilimitado para o aumento do 
conhecimento ou de habilidades, porque o que o dita não é o número de neurónios que uma pessoa tem, 
mas sim as ligações comunicativas que se estabelecem entre eles. Estas conexões entre neurónios, 
construídas por dendrites e axónios, determinam a eficiência, poder e durabilidade das redes neuronais 
que suportam todas as memórias. 

Isto significa, tanto para estratégias de ensino em geral como para pais, que ativar a resposta 
neuroplástica, resulta em cérebros mais desenvolvidos. O funcionamento da neuroplasticidade resume-se 
do seguinte modo: quando um circuito neuronal é usado e ativado, o cérebro torna esse circuito muito 
mais forte. Com mais treino, estas ligações ganham um maior número de dendrites, um aumento da 
cobertura dos axónios por bainhas de mielina e um maior número de sinapses. O espantoso da 
neuroplasticidade é que o cérebro de todas as pessoas pode ser alterado e que os resultados do futuro não 
são dependentes dos resultados no passado. Todos nós temos o potencial de crescer em habilidades, 
conhecimento e sabedoria – claro que a diferentes ritmos – mas com o poder ilimitado de desenvolver 
redes neuronais de conhecimento e habilidade mais fortes e poderosas sempre que o cérebro (ou seja, o 
aprendiz) tem a oportunidade de treinar, aplicar e ativar estas ligações. E mais, a eficácia destas ligações 
aumenta através do acompanhamento por professores que forneçam um feedback positivo, corretivo e 
frequente, feedback este baseado no conhecimento individual de cada aluno. 

Correlações com as pesquisas neurocientíficas também aprovam estratégias que utilizam a 
curiosidade e a previsibilidade para captar a atenção dos alunos e abrir o influxo de informação através do 
sistema de ativação reticular (um filtro primitivo de atenção, localizado na zona inferior do cérebro), que é 
mais recetivo a informação sensorial quando algo é invulgar ou curioso. Quando os professores iniciam 
novas aulas com uma fonte de curiosidade, tal como uma fotografia, um vídeo, uma música ou uma 
demonstração invulgar os filtros de atenção dos alunos ficam mais recetivos a deixar entrar informação 
sensorial da aula, que esteja relacionada com a fonte de curiosidade. Aprendemos que através de um 
neurotransmissor - a dopamina - ligada à satisfação intrínseca, o cérebro vivencia uma resposta de prazer 
sempre que faz predições e recebe o feedback de que as mesmas são certas. Dar aos alunos oportunidades 
de formular e MODIFICAR predições, enquanto aprendem sobre um novo tema, manterá o cérebro 
motivado, uma vez que os alunos sabem que receberão todo o suporte e orientação necessários para 
entender e alcançar a predição correta. 

Estes são tempos de mudança, com o estabelecimento de crescentes correlações entre a 
Neurociência e a Sala de Aula. Anseio por estudos que forneçam uma maior orientação de forma a 
proporcionar a todos os alunos a equidade para construir habilidades e atingir os maiores níveis possíveis 
de compreensão com a sabedoria para aplicar o que aprendem, como solucionadores de problemas e 
inovadores criativos, muito além do seu percurso escolar. 

 
Renato Paiva - Não só aos professores mas também aos educadores. Eles fazem um trabalho de 

base importantíssimo na consolidação de competências essenciais à estruturação base das aprendizagens. 
Um olhar sério para as questões da educação cognitiva parece urgente. Um brincar orientado para uma 
aspectos cognitivos e funcionais é um facilitador de uma aprendizagem formal bem consistente, mas 
ressalvo que não me refiro em antecipar as aprendizagens da leitura ou escrita! 

Em sala de aula ter a percepção dos períodos de maior atenção ajuda a organizar a aula para que 
recaiam as explicações mais teóricas nesses momentos. Olhar para a pedagogia activa para efectivar a 
aprendizagem e em que os alunos têm papel activo e participativo an sua aprendizagem e não somente 
passivos a receber informação, como o All Brain Learning. Utilização de processos de escuta activa para 
efectiva certificação das compreensões dos alunos. Envolver um maior número de exlicações com maior 
número de recursos de outputs e materiais. Ter percepção de estratégias de comunicação eficiente. Mas o 
que me parece ainda mais pertinente é devolver o entusiasmo pela aprendizagem e motivar os alunos a 
quererem e gostarem de aprender. 


