
Nascida da interface entre a Neurociência e a Edu-
cação, a Neuroeducação auxilia o ser humano a
modificar suas estruturas funcionais limitantes e a
aperfeiçoar as operações das matrizes de inteligên-
cia do seu mapa holográfico cerebral, possibilitando
a expressão máxima da sua potencialidade: a genia-
lidade pessoal.

Esta nova área do conhecimento tem auxiliado
pessoas a eliminar incapacidades de aprendiza-
gem e a expandir conhecimentos específicos. Os
estudos da Neuroeducação partem da mecânica
quântica da tríade Consciência, Mente e Cérebro
e tem como foco de trabalho tanto os conteúdos
como as estruturas funcionais das construções ló-
gicas do sistema mental.

"A Neuroeducação pode tornar o ato de estudar,
freqüentar a escola, ler livros, prestar atenção às
aulas, pensar, aprender coisas novas, algo muito in-
teressante, fácil, prazeroso e ao alcance de todos. O
neuroeducador é o especialista que trabalhará nas
construções lógicas do sistema mental das pessoas,
eliminando dificuldades, modificando conteúdos e
estruturas, com o objetivo de corrigir eficazmente os
fatores que limitam o seu sucesso no desempenho
escolar", explica a diretora do Instituto de Pesquisas
em Neuroeducação, Dra. Susan Leibig, criadora desta
metodologia de intervenções.

Para chegar a esta metodologia de sucesso, ela de-
dicou anos de estudos e pesquisas, aplicando, ex-
perimentalmente, as técnicas nos alunos de uma



escola paulista. "Os estudantes de 5a a 8a série que
apresentavam baixo rendimento escolar, e aceita-
ram participar da experiência, foram encaminha-
dos para terem seu sistema cerebral reestruturado.
Os resultados obtidos foram muito bons. Apenas
quatro adolescentes desistiram logo nas primeiras
sessões de atendimento. Todos os demais, hoje,
têm uma história de sucesso para contar. É muito
gratificante verificar as mudanças ocorridas, como
o prazer em estudar, a vontade de aprender, facili-
dade de entendimento e raciocínio, concentração,
senso de responsabilidade, proatividade, interesse
e curiosidade", explica a Dra. Susan.

A Neuroeducação pode atuar também nas dificulda-
des humanas de aprender línguas estrangeiras, ma-
térias de conteúdos complexos, como Matemática,
Física, Química, tocar instrumentos musicais, memo-
rizar muitas informações ao mesmo tempo, falta de
atenção e concentração, além de preguiça e falta de
motivação.

Esta nova área do conhecimento é o objeto de estu-
do do Instituto de Pesquisas em Neuroeducação, que
tem sede em São Paulo e, há dois anos, desenvolveu
um curso de pós-graduação lato sensu. Com forma-
ção voltada à prática clínica, essa especialização, com
360 horas de duração, é credenciada pelo Uniítalo
(Centro Universitário Ítalo-Brasileiro) e reconhecida
pelo MEC. Além disso, conta com o apoio institucio-
nal do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do
Estado de São Paulo (SIEEESP).

0 objetivo dessa pós-graduação é capacitar especia-
listas na superação das dificuldades de aprendiza-
gem, utilizando a metodologia de intervenções da
Neuroeducação. Para participar, é necessário ter cur-
so superior concluído (seja regular ou de tecnólogo)
em qualquer área e interesse em desenvolver uma
nova carreira profissional no universo da Educação.
A sexta turma do curso terá início em 30 de maio. *

1 Simpósio Brasileiro de Neuroeducação

No dia 3 de maio, o Instituto de Pesquisas em Neu-
roeducação realizará o l Simpósio Brasileiro de Neu-
roeducação, um evento que irá apresentar esta nova
área do conhecimento, sua atuação, metodologia e
eficiência, com uma palestra da Dra. Susan Leibig.

Depois, serão apresentados estudos de casos por
neuroeducadores, formados pelo Instituto, inclusive
com a descrição das intervenções realizadas e os re-
sultados obtidos com as técnicas.

O evento também oferecerá um curso pré-simpósio
de dois dias, que capacitará educadores e profissio-
nais interessados em diagnosticar a Síndrome da
Sensibilidade Escotópica ou Síndrome de Irlen - um
tipo de dislexia de leitura -, que afeta pessoas de to-
das as idades, com inteligência normal ou superior à
média, e está relacionada à desorganização no pro-
cessamento cerebral das informações recebidas pelo
sistema visual,

Trata-se de uma sensibilidade a certos comprimentos
de onda de luz, que provoca distorções no proces-
samento pós-retiniano, com impulsos elétricos che-
gando ao córtex cerebral em momentos distintos,
causando menor qualidade da interpretação visual.
Estudos sugerem que 46% das pessoas com dificul-
dades escolares têm essa síndrome.

O curso será ministrado pela Dra. Márcia Reis Guima-
rães, oftalmologista e especialista em Visão Funcio-
nal, Qualidade de Visão, Medicina Clínica, Medicina
Forense e Medicina do Trabalho do Hospital dos
Olhos de Minas Gerais e profissional especializada na
disfunção. Os participantes terão direito ao material
e certificado de screnner, reconhecido pela única en-
tidade na América do Sul licenciada, a Fundação Hos-
pital de Olhos (Fundação HOlhos) de Minas Gerais, e
também pelo Instituto Internacional Irlen - fundado
pela Dra. Helen Irlen, descobridora da síndrome. O
participante sairá apto a identificar a síndrome no
paciente e encaminhá-lo para o tratamento mais
adequado.

"Uma das grandes contribuições da Neuroeducação
para o universo da Educação é o auxílio que ela pode
oferecer, em curto prazo, à superação das dificulda-
des de aprendizagem dos seres humanos", conclui a
Dra. Susan Leibig.

Wania Torres é jornalista, educomunicadora, pós-
graduada em Gestão da Comunicação.
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