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1. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

A principal característica do desenvolvimento humano, indiscutivelmente, 

está relacionada com o seu crescimento orgânico e pelo seu desenvolvimento 

mental, seja pela maturação biológica, sua interação com o ambiente físico ou 

pelos relacionamentos interpessoais. 

Para os teóricos Ambientalistas (Skinner e Watson. 1913), as crianças 

nascem como tábulas rasas, que vão aprendendo tudo do ambiente por processos 

de imitação ou reforço. O Inatista (Chomsky. 1998), defende que as crianças já 

nascem com tudo que precisam na sua estrutura biológica para se desenvolver. 

Nada é aprendido no ambiente, e sim apenas disparado por este. No caso do 

Construcionista (Piaget. 1991), ele acredita que o desenvolvimento é construído a 

partir de uma interação entre o desenvolvimento biológico e as aquisições da 

criança com o meio.  Destaca-se, ainda, uma abordagem Sociointeracionista, de 

Vygotsky, onde o desenvolvimento humano se dá em função da interação social. 

Sob a ótica Evolucionista, o teórico Fodor (1975) prega que a evolução se dá no 

desenvolvimento das características humanas e variações individuais como 

produto de uma interação de mecanismos genéticos e ecológicos, envolvendo 

experiências únicas de cada indivíduo desde antes do nascimento. Ainda, 

pensadores como Freud, Winnicott, Klein e Erikson procuram entender o 

desenvolvimento humano a partir de motivações conscientes e inconscientes da 

criança. Focando seus conflitos internos durante a infância e pelo resto do ciclo 

vital, sob a ótica da Psicanalítica. 

 



A criação e construção de padrões e estruturas mentais caracterizam o 

desenvolvimento mental e, ao longo de muito tempo, acreditava-se que após o 

desenvolvimento total do Sistema Nervoso Central (SNC), o mesmo se tornava 

uma estrutura rígida e imutável. Dessa forma, qualquer dano relacionado com a 

atividade neural seria permanente, pois as células não poderiam ser reconstituídas 

ou reorganizadas. Todavia, sabe-se, hoje, que o SNC tem grande capacidade de 

mutação, reestruturação e reorganização para responder a estímulos, gerando 

novas aprendizagens e memórias. 

A neuroplasticidade ou plasticidade neural se refere a capacidade que o 

SNC possui em modificar algumas propriedades morfológicas e funcionais em 

resposta aos estímulos do ambiente.  

Ferrari, Toyoda e Faleiros (2001) mostram que as relações entre os eventos 

ambientais e o repertório de respostas comportamentais são produto da história 

filogenética, ontogenética e cultural de cada indivíduo e resultam em alterações 

na forma, tamanho e funções do sistema nervoso. Portanto, trata-se de uma 

estrutura adaptável, passível de sofrer mudanças e transformações e por isso 

recebe o adjetivo “plástico”. Este termo visa enaltecer sua alta capacidade de 

adaptação e resposta a estímulos, e, destoa de ideias antigas de que o cérebro seria 

imutável. 

Ainda, esse processo neurobiológico pode ser entendido como a adaptação 

funcional/estrutural que minimiza ou reverte os efeitos das alterações estruturais 

(lesionais) ou funcionais do sistema nervoso e que também permite a aquisição 

do conhecimento. Este processo envolve a (1) reparação, (Derby, 2007; 

Donoghue, 1995; Hensch, 2005; Ide et al., 1996; Seil and Drake-Baumann, 1995) 



a (2) reorganização ou rearranjo estrutural (Donoghue, 1995; Hensch, 2005; Seil 

and Drake-Baumann, 1995), a (3) sinaptogênese reativa como o denominado 

“brotamento” dos terminais axônicos (Babb, 1997; Coulter, 2000) e (4) a 

neurogênese (Derby, 2007; Jellinger, 2007; Mezey, 2005; Namba et al., 2007; 

Sullivan et al., 2007; Yamashima et al., 2007). Paralelamente a este processo de 

reorganização morfofuncional ocorrem modificações nas sinapses químicas, por 

períodos curtos ou longos (plasticidade sináptica) para o qual concorrem 

modificações moleculares intraneuronais e processos extrínsecos (ambientais) 

que também podem modificar a funcionalidade neuronal (Beaumont and Zucker, 

2000; Bliss and Lomo, 1973; C. Bernard, 1995) 

Todo o processo de aquisição de qualquer informação pelo cérebro passa 

pelos caminhos sensoriais que permitem “captar” as qualidades do mundo externo 

e transmiti-las ao sistema nervoso central. O processamento central ocorre em 

vários níveis de integração, mas, certamente a integração sensóriomotora cortical 

é fundamental para os mecanismos perceptuais. A extensa área cortical humana 

responsável pela associação de informações sensitivosensoriais permite dar 

sentido às informações que recebemos do ambiente ou que geramos internamente. 

É o “cérebro” podendo pensar, conhecer, comunicar e decidir (Babb, 1997; Da 

Costa, 2007). 

O cérebro humano é estruturado por sistemas complexos bem organizados 

e, metaforicamente, pode ser entendido como um dispositivo que funciona a 

semelhança de um computador que processa a informação de entrada (input) e 

emite respostas adequadas (output). Entretanto esta simplória concepção não 

contempla as complexas conexões corticocorticais e cortico-subcorticais bem 



como as vias de associação inter-hemisféricas e o processamento paralelo multi e 

intersegmentar.  

 

2. RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

Paulo Vieira (2017), em seu livro “Poder e Alta Performance”, defende 

que o ser humano aprende por tudo aquilo que ele vê, ouve e sente, repetidas vezes 

ou por forte impacto emocional, ao longo de toda a sua vida, mas, principalmente 

durante a infância, do nascimento até 12 anos de idade. 

A fase de adolescência, é caracterizada por um período de mudança de 

comportamentos e interesses em busca de relacionamentos fora do convívio 

familiar. 

Com o passar dos anos, agora na fase adulta, a capacidade de conexões 

sinápticas diminui, todavia a capacidade dos neurônios se dividirem e formarem 

novas células, conhecida como neurogênese, embora exista, passa a ficar 

debilitada. 

Na terceira idade a ocorre a perda de sinapses devido a não utilização das 

informações armazenadas. Porém a aprendizagem ainda pode ocorrer. Damasceno 

(2009) afirma que com o passar da idade verifica-se atrofia cerebral e dilatação 

dos sulcos e ventrículos, causados pela perda de neurônios. Porém, ressalta que 

ao mesmo tempo ocorrem processos regenerativos com aumento dos dendritos 

dos neurônios remanescente promovendo a reorganização funcional mesmo na 

velhice, ou seja, plasticidade neural.  

Sendo assim, a relevância deste projeto reside no fato de que existe 

atividade cerebral intensa em todas as fases da vida e, estímulos inadequados ou 



a falta deles, podem gerar problemas e até mesmo desenvolver doenças. Por outro 

lado, estímulos adequados, quando proporcionados, servem para manter a 

neuroplasticidade, o desenvolvimento do intelecto, o treinamento da memória e a 

melhora das funções cognitivas, pois a aprendizagem nunca cessa e sempre haverá 

algo novo para estimular e desafiar o cérebro para ativar seus neurônios. 

Dessa forma, esta obra justifica-se, na medida em que, conhecer o 

funcionamento do cérebro, relacionado as bases neurobiológicas da 

aprendizagem, torna-se fundamental para se desenvolver e manter uma mente 

saudável, e por consequência, uma vida equilibrada e produtiva. 

 

3. OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é clarificar como as estruturas neurais podem ser 

criadas, adaptadas e modificadas para facilitar a aprendizagem, com base em 

princípios teóricos de renomados pesquisadores e obras científicas de autoridades 

acadêmicas, a fim de contribuir para um aprofundamento das fundamentações 

neurobiológicas e a ampliação da base teórica nacional relacionada à 

neurobiologia da aprendizagem. 

 

 

4. MÉTODO 

 

Merriam (1998) define três orientações básicas para conduzir uma 

investigação científica, quais sejam: positivista, interpretativa ou pesquisa 

qualitativa e crítica. Na pesquisa positivista o conhecimento é obtido pela pesquisa 

científica e experimental, é também objetivo e quantificável. A realidade nesta 

perspectiva é estável, observável e mensurável. O conhecimento na pesquisa 

interpretativa resulta da compreensão do significado do processo ou experiência 



vivida a partir do método indutivo. Realidades múltiplas são construídas 

socialmente pelos indivíduos. Por fim, o conhecimento gerado na terceira 

orientação traz uma crítica ideológica de poder, privilégios e opressão. Dentre as 

tradições filosóficas, Merriam (1998) esclarece que as raízes da pesquisa 

qualitativa estão na fenomenologia e na interação simbólica, enquanto que a 

pesquisa quantitativa é relacionada comumente ao positivismo. 

Portanto, esse projeto consistirá de uma pesquisa do tipo qualitativa 

bibliográfica e documental, utilizando-se como fundamentos teóricos básicos, os 

preceitos constantes dos principais Teóricos do Desenvolvimento Humano, como 

Vygotsky, Piaget, Chomsky, Fodor, Freud e outros, como também, a investigação 

de livros e obras acadêmicas relacionadas à Neurociência. Serão analisados, ainda, 

como objeto deste estudo, publicações científicas que servirão de base para a 

contextualização do cenário, afirmação da relevância do assunto e elucidação das 

questões relativas ao tema. 

 

5. ANÁLISE CRÍTICA DA VIABILIDADE PRÁTICA DO PROJETO EM 

TERMOS ÉTICOS E DE RECURSOS TÉCNICOS, HUMANOS E 

FINANCEIROS 

 

Nos dias de hoje, percebem-se que muitos pais cometem erros na formação 

de seus filhos durante a infância. Professores e educadores prosseguem 

proporcionando estímulos inadequados durante a juventude. Adultos e idosos, por 

suas vezes, desconhecem o funcionamento do cérebro para se autoproporcionarem 

estímulos adequados. Toda essa caminhada biológica pode gerar e desenvolver 

estruturas neurobiológicos indesejáveis, com consequências emocionais 

debilitadas. Sendo assim, sob o ponto de vista ético, este projeto vai ao encontro 

de uma necessidade do ensino, sob a ótica da aprendizagem, no sentido de que 



proporcionará subsídios para melhoria das técnicas de educação de uma forma 

geral. 

Com relação aos recursos técnicos, as práticas de Magnetoencefalografia, 

Tomografia por Emissão de Pósitrons e Ressonância Magnética Funcional 

permitirão a construção de imagens tomográficas detalhadas do cérebro e para 

avaliar o fluxo sanguíneo associado ao aumento de atividade neural. Isso 

possibilitará a investigação dos componentes químicos e ultraestruturais do 

cérebro de maneira específica 

Os recursos humanos servirão como referencial teórico para este projeto e 

também para pesquisas qualitativas, ao fornecerem subsídios para embasamento 

do referido trabalho, permitindo um importante progresso nos conhecimentos 

científicos dos processos de aprendizagem. 

Os recursos financeiros serão basicamente alocados para as viagens de 

estudos, a fim de permitirem um aperfeiçoamento científico-tecnológico deste 

projeto e um aprofundamento dos conhecimentos da área de neurobiologia da 

aprendizagem. 

 

 

6. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

 
ATIVIDADE ANO 2020 2021 2022 2023 

TRIMESTRES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisão bibliográfica                 

Desenvolvimento da pesquisa de 

campo 

                

Coleta de dados                 

Tratamento dos dados                 

Redação da tese                 

Revisão final da tese                 

Entrega da tese                  

Apresentação da tese                 

 

 

 

 

 



7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BORELLA, M.P.; SACCHELLI, T. Os efeitos da prática de atividades motoras 

sobre a neuroplasticidade. Rev. Neurocienc., v.17, n.2, 161-9, 2009. 

DAMASCENO, B. P. Inteligência, aprendizagem e memória na velhice. In. 

VALLE, L.E.L.R.; ZAREBSKI, G.; VALLE, E.L.R. Neurociências na melhor idade. 

Ribeirão Preto: Novo Conceito Editora, 2009. 

DOMINGUES, M.A. Desenvolvimento em aprendizagem. O que o cérebro tem 

a ver com isso? Canoas: Editora da ULBRA, 2007. 

FERRARI, E.A.M.; TOYODA, M.S.S.; FALEIROS, L. Plasticidade neural: 

relações com o comportamento e abordagens experimentais. Psicologia: teoria 

e pesquisa. V.17, n.2, pp 187-194, 2001. 

FLOR, D.; CARVALHO, T.A.P. Neurociência para educador. Coletânea de 

subsídios para “alfabetização neurocientífica”. São Paulo: Baraúna, 2011. 

HERCULANO-HOUSSEL, S. Fique de bem com seu cérebro. São Paulo: 

Sextante, 2007. 

KATS, L.C.; RUBIN, M. Mantenha seu cérebro vivo. São Paulo: Sextante, 2000. 

KOLB, B.; GIBB, R.; ROBINSON, T.E. Brain Plasticity and Behavior. Current 

directions in psychological science. V.12, n.1, 2003. 

GREENING, Thomas C. Psicologia Existencial-Humanista. RJ: Zahar, 1975. 

 HAASE, V. G.; LACERDA, S. S. Neuroplasticidade, variação interindividual e 

recuperação funcional em neuropsicologia. Temas em Psicologia da SBP. Vol. 12, 

no 1, 28– 42, 2004. 



 

KANDRATAVICIUS, Ludmyla et al . Neurogênese no cérebro adulto e na 

condição epiléptica. J. epilepsy clin. neurophysiol. Porto Alegre,  v. 13,  n. 

3, set.  2007. 

NEVES, M. A. O.; CUPTI, K.; JUNIOR, E. S. C.; BASTOS, V. H. Reabilitação 

motora e plasticidade neural: fundamentação teórico-conceitual para a 

recuperação funcional após lesões no sistema nervoso central. Neurociências 

Volume III Nº 1: Revisões. 

PASCUAL-LEONE, A.; AMEDI, A.; FREGNI, F.;  MERABET, L. B. The Plastic 

Human Brain Córtex. Annual Review of Neuroscience. Vol. 28: 377-401, 2005. 

PENNA, A Introdução à História da Psicologia Contemporânea. Rio de Janeiro, 

Zahar,1980. 

SOUZA, Lirani Firmo Da Costa et al. A Neurociências E Suas Interfaces Com A 

Educação: A Neurobiologia Das Emoções E Sua Importância No Processo De 

Ensino. 09 out. 2019. 

TEIXEIRA, I. N. D. O. O envelhecimento cortical e a reorganização neural após 

o acidente vascular encefálico (AVE): implicações para a reabilitação. Ciênc. 

saúde coletiva.  Rio de Janeiro, 2009. 

 


