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MÉTODO

INTRODUÇÃO / OBJETIVO
* Assim como os pais e cuidadores, os professores
são agentes importantes. Sendo assim, ressalta-se a
necessidade de estarem à frente dos processos de
desenvolvimento

cognitivo

e

emocional

das

crianças (DIAS, 2013).
* O uso de estratégias Neuroeducacionais têm sido
cada

vez

mais

estimulado,

já

que

quando

conhecemos como o cérebro aprende, intervenções
apropriadas

podem

ser

realizadas

com

maior

chance de sucesso. Assim, esses profissionais terão
novas possibilidades de intervenções pedagógicas
e,

também,

um

novo

olhar

sobre

o

desenvolvimento cognitivo e emocional de seus
atuais e futuros alunos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
* Os dados fornecidos possibilitaram conhecer melhor os docentes e suas percepção sobre a Neuroeducação.
*

Foram

elaboradas

a

posteriori

cinco

categorias

temáticas,

que

contemplaram

os

achados

da

pré

e

pós-capacitação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
* Professores e educadores estão ansiosos para colher os benefícios do "século da neurociência" para seus alunos
(GOSWAMI, 2006).
* Aproveitar o conhecimento já consolidado sobre as mudanças neuronais durante o aprendizado, técnicas, métodos
de observação e documentação dos comportamentos observáveis, pode-se fundamentar de forma consistente e
verificável a eficácia de tais práticas (ZARO et al, 2010).
* Algo satisfatório e esperado foi perceber que os docentes compreendem as modificações no cotidiano escolar ao
aplicar

as

estratégias

passadas,

maximizando

potenciais

e

minimizando

dificuldades,

gerando

um

processo

facilitado e mais efetivo.
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