
er uma pessoa 
mais culta ou bem 
informada não o 
torna um "bom 
papo", da mesma 
forma que possuir 

títulos acadêmicos não o torna um 
bom professor. 
Mas qual será o segredo do sucesso 
das pessoas que todos gostam de 
conversar e dos professores cujas 
aulas todos apreciam? 
Lecionar em grandes salas para as 
novas gerações de alunos e dispu
tar a sua atenção com celulares e 
tablets não é tarefa simples. E quem 
nos dera que estas fossem as únicas 
dificuldades e desafios dos profes
sores no Brasil. 
No ensino superior um dos proble
mas encontrados é a falta de prepa
ração do professor para dar aulas. 
Isso ocorre por que muitos professo
res trabalham em organizações, são 
empresários, consultores ou autô
nomos e de noite tornam-se profes
sores. Assim, embora possuam um 

vasto conhecimento em sua área, 
muitas vezes faltam-lhes técnicas e 
ferramentas para compartilhar o seu 
conhecimento. Até mesmo os profes
sores formados em pedagogia, me
todologia e didática podem melho
rar as suas aulas, porque ninguém é 
tão bom que não possa melhorar! 
Como as pessoas aprendem? Como 
agem os professores mais eficazes? 
Como alterar estados e comporta
mentos nos alunos? Como se co
municar, gerar recursos possibilita-
dores, motivar os alunos, dar-lhes 
feedbacks de suas ações e avaliações, 
enfrentar desafios... Enfim, como 
agir no dia a dia da sala de aula? 
As respostas para estas e outras 
questões podem estar na neuroe-
ducação! Porém, antes de abordar 
a neuroeducação, faz-se necessário 
tecer algumas considerações sobre 
didática e neurociência. 

D I D Á T I C A 
A didática e a metodologia no ensi
no têm sido amplamente tratadas e 

discutidas e são fundamentais para 
que ocorra um processo de ensino/ 
aprendizagem eficiente e eficaz. 
Uma das críticas mais comuns d i 
rigidas às escolas diz respeito à 
didática dos professores, ou a fal
ta dela. São constantes os debates 
entre professores e coordenadores 
discutindo e buscando maneiras de 
se trabalhar eficaz e eficientemente 
com o contingente de alunos cada 
vez maior que nos deparamos. 
Cada vez mais, a didática busca 
comprometer-se com a qualida
de cognitiva das aprendizagens e 
esta, por sua vez, está associada à 
aprendizagem do pensar. O ensino-
-aprendizagem deveria ocorrer de 
forma compartilhada entre profes
sor e aluno por meio de uma relação 
social afetiva na qual se pode ajudar 
os alunos a se tornarem seres pen
santes capazes de lidar com concei
tos, argumentar, resolver proble
mas, para se defrontarem com d i 
lemas e problemas da vida prática. 
Uma vertente de estudo está apro-
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ximando a pedagogia e a didática à neurociência, a qual 
vem apresentando contribuições valiosas para o processo 
de ensino. A neurociência aplicada à educação é chamada 
por alguns autores de Neuropedagogia, Neurodidática 
ou Neuroeducação e trata como o estudo da estrutura, 
do desenvolvimento, da evolução e do funcionamento 
do sistema cognitivo, pode auxiliar com conhecimentos 
que possibilitem novas metodologias que potencializem 
o ensino e a aprendizagem. A neurodidática ajuda pro
fessores e pedagogos a estudar como o cérebro se reor
ganiza no processo de adquirir e manter informações. As 
ferramentas e recursos inovadores da neurociência para 
se trabalhar melhor o processo/ensino-aprendizagem po
dem ser encontrados na Programação Neurolinguística 
ou PNL, como é mais conhecida. 

PNL - Programação Neurolinguística 
Programação Neurolinguística, ou PNL, estuda como nosso 
cérebro e mente funcionam, como os pensamentos são cria
dos e, como podemos reprogramar o conteúdo de nossos 
sentimentos, estados emocionais e comportamentos. 
A Programação Neurolinguística consiste n u m modelo 
que nos permite entender a estrutura da experiência sub
jetiva humana com a finalidade de definir, modificar ou 
reproduzir qualquer objetivo comportamental. 
É uma ciência que proporciona ao ser humano uma ma
neira efetiva de util izar o cérebro para alcançar os resulta

dos desejados. Ela faz o estudo de experiências internas, 
que desencadeia o autoconhecimente e proporciona o de
senvolvimento do potencial criativo. 
A PNL tem uma abordagem prática que dá resultados e 
é cada vez mais usada em várias áreas no mundo inteiro. 
De acordo com Richard Bandler, um dos criadores da 
PNL, "a Programação Neurolinguística é um processo 
educacional de como usar melhor o nosso cérebro". 

Surgimento da PNL 
A PNL foi criada nos EUA na década de 70, por John 
Grinder e Richard Bandler, os quais publicaram em 1975 
aquele que é considerado por muitos o primeiro l ivro de 
PNL, A Estrutura da Magia, (publicado no Brasil pela 
Editora Guanabara-Koogan em 1977). 
Grinder é linguista e especialista em Gramática Trans
formacional. Bandler estudou matemática, ciência da 
computação e psicologia. Criaram a PNL juntos a partir 
de um processo chamado modelagem. Este processo se 
baseia na observação detalhada de uma determinada ha
bilidade ou comportamento com o intuito de codificá-lo 
e torná-lo acessível a qualquer pessoa. Assim, Grinder 
e Bandler descobriram que nossa experiência é fruto da 
maneira como ouvimos, vemos e sentimos as coisas, o 
que comumente chamamos de pensamento. Se aprender
mos a pensar e agir como outra pessoa poderemos con
seguir os mesmos resultados que ela. A PNL nos indica, 
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portanto, como reproduzir a competência humana. 
Desde sua criação, a PNL vem estudando e codificando várias estratégias de 
pessoas que se destacam em suas áreas de atuação. São estratégias de auto-
-estima, de comunicação, de criatividade, de flexibilidade e muitas outras que 
vêm sendo aplicadas com sucesso em pessoas que desejam possuí-las. 
Atualmente, a PNL vem sendo utilizada praticamente em todas as áreas da 
nossa vida: em terapia, na educação, nas artes, esportes, em organizações, ven
das, no tratamento de doenças psicossomáticas, no tratamento de compulsões 
(comer em excesso, fumar etc) fobias (altura, bichos, falar em público, dir igir 
etc) e as pesquisas continuam. 
Hoje, as pessoas interessadas em conhecer e aprender mais sobre PNL têm dispo
níveis boas opções de livros, cursos e informações disponíveis na Internet. No meu 
blog você pode saber mais sobre este tema, obter indicações de livros e cursos. 

A Programação Neurolinguística aplicada ao ensino e aprendizagem 
A PNL apresenta um modelo inovador de como as pessoas aprendem. A clara 
compreensão da maneira como o cérebro trabalha pode ser comparada a um 
"Manual do Usuário" de um computador. 
Um leigo sabe que o computador tem uma memória vasta e pode fazer coisas 
incríveis, mas não sabe exatamente o que e nem como. Mas com o manual po
de-se escolher exatamente o que pode ser feito e ter o computador funcionando 
perfeitamente sempre. 
Na PNL, considera-se que o processo de aprendizagem ocorre por meio de pro
gramas neurolinguísticos, ou seja, o indivíduo elabora mapas cognitivos dentro 
do seu sistema nervoso, conectando-os com observações do ambiente e respos
tas comportamentais. Estes mapas são elaborados por influência da linguagem 
e de outras representações que ativam padrões coerentes no sistema nervoso. A 
aprendizagem ocorre por meio de um ciclo "orgânico" no qual mapas cognitivos 
e experiências de referência de comportamento são juntados para formar siste
mas maiores de programas ordenados que produzem desempenho competente. 

O professor neuroeducador 
O professor que se utiliza das ferramentas da neurociência no seu dia para, por 
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Text Box
Fonte: Ser Mais, São Paulo, ano 3, n. 33, p. 12-15, 2012.




