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RESUMO

RESUMO:

Edwin Luxor descobriu em 1982 um antigo papiro, datado do séc. XVII a.C. que tratava de alguns casos de lesões na medula espinhal e na cabeça e as sequelas resultantes

desses traumas. Esse foi apenas um dos indícios de que o estudo a cerca do cérebro é algo antigo e que remonta vários séculos. Apesar disso, o termo neurociência cognitiva é

algo recente, seu uso surgiu no fim da década de 1970 através de um debate num táxi em Nova York entre o psicólogo e neurocientista Michael Gazzaniga e o psicólogo

cognitivo George Miller “Neurociência cognitiva (...) seria a denominação adequada para descrever como as funções do cérebro físico possibilitam os pensamentos e idéias da

mente intangível” (FERREIRA, 2014, p. 26) 

Precisamos entender como se aprende, para sabermos como se ensinar. Este foi um dos pretextos levantados para a realização desta pesquisa. O objetivo desse trabalho em

primeira instância é relacionar o processo de aprendizagem com o funcionamento do cérebro, e para tal esmiuçamos os fatores biológicos que regem a aprendizagem. São eles:

O próprio sistema nervoso, a atenção, a memória, a motivação e a emoção. Com base nos livros de Gazzaniga fizemos o estudo teórico e através da aplicação de questionários

para professores e alunos do ensino médio da Escola Estadual Emília Esteves Marques, turno matutino, o grupo irá realizar a coleta de dados a fim de perceber quais são as

maiores dificuldades no ensino da matemática e avaliar como a neurociência cognitiva pode contribuir para a correção desses déficits. 

A neurociência, no estudo da cognição não nos traz um modelo certo do que devemos ensinar nem como devemos fazê-lo, tal qual uma receita de culinária faria. Porém, através

do estudo dela, podemos perceber que práticas podem ser mais vantajosas ao ensino e quais são as menos proveitosas no que tange a educação.    

Referência: FERREIRA, M. G. R. Neuropsicologia e Aprendizagem. Curitiba: Intersaberes, 2014.
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