
ALFABETIZAÇÃO E NEUROCIÊNCIA 
 
 



  O QUE É NECESSÁRIO PARA O ENSINO DA 

LEITURA E ESCRITA? 

- Desconstruir. 

- Compreender que existem estruturas neuronais que 

podem ser estimuladas para esta aquisição. 

- Compreender  que a alfabetização é um processo e que 

precisa ser estimulado adequadamente. 

- Compreender que a alfabetização está relacionada aos 

segmentos sonoros das palavras.  



     NEUROCIÊNCIA DA APRENDIZAGEM 

• É o estudo de como o cérebro trabalha com as 
memórias, como elas se consolidam, como se dá o 
acesso ás informações e como elas são armazenadas. 

 

• Quando falamos e pensamos em Educação e 
Aprendizagem, falamos em processos neurais, redes 
que estabelecem conexões e que realizam sinapses. 

 



COMO O CÉREBRO APRENDE? 

- Pelas sensações. 

- Através do que é significativo. 

- Através das vivências e experiências. 

- Através da imitação 

- ... 



A NEUROCIÊNCIA DA APRENDIZAGEM 

• A Neurociência contribui para compreendermos que: 

- O cérebro funciona como uma orquestra, em que o 
trabalho de cada parte deve ser visto como um todo.  

 

- Assim, usamos diferentes áreas anatômicas, que executam 

tarefas diferentes visando um objetivo comum. 

     



REGIÕES DO CÉREBRO 
• Cada regiões do cérebro tem sua função e sua 

importância no trabalho conjunto: 

- Sistema límbico (responsável por nossas emoções) 

- Hipocampo (consolidação de nossas memórias) 

- Região pré-frontal (sede da cognição, Atenção e 
memória de curto prazo) 



    PORTANTO... 
 

• Uso de estratégias adequadas  

       ensino prazeroso        provoca alterações na 
quantidade e qualidade das conexões sinápticas 
melhora do funcionamento cerebral e os resultados. 

 

 

 

 

 

 

-ÁREAS DO SISTEMA LÍMBICO (PRAZER) quando 
ativadas, ativam o hipocampo (ÁREA DA MEMÓRIA) 
 
-ATIVIDADES PRAZEROSAS E DESAFIADORAS fortalece 
as sinapses e as redes neurais se estabelecem mais 
rápido  



                   PROFESSOR ATUAL 

• O professor precisa identificar o individuo como ser 
único, pensante, atuante, que aprende de uma 
maneira pessoal, única e especial.  

• Desvendar os segredos que envolvem o cérebro no 
momento do Aprender. 

“Ensinar da maneira como o aluno aprende”! 



FATORES QUE VIABILIZA A 
EFETIVAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

- Conhecer e usar os conhecimentos trazidos pela 
neurociência. 

- Envolver a família  como facilitadora dessa 
aprendizagem. 

- Respeitar as características do cérebro do aluno. 

- Estar bem definido o papel do educador, como mediador 
e o aluno como participante ativo do pensar e aprender. 

- Método de ensino adequado. 

 



 
SISTEMA NEURONAL DE LEITURA /HE  
(SHAYWITZ ET AL., 2002; BOETS ET AL.; 2007; JARDINI, 2010, DEHAENE, 2012)  

 
 Giro Frontal Inferior (Broca): 

atenção, nomeação, memória de 

curta duração e articulação; 

 

 Parietotemporal (Wernicke): 

processos fonológicos e 

compreensão; 

 

Occipitotemporal: processos 

visuoespaciais  

e formas da escrita. 

TRABALHO CONJUNTO 



 



                   A LEITURA (DEHAENE, 2012)  

 • Nosso cérebro aprendeu a ler a partir de uma reciclagem 
dos neurônios (esses neurônios eram usados para outras 
atividades). 

• A  leitura despertou em nosso cérebro a capacidade de 
perceber diferenças sutis e aumentou nossa capacidade de 
memorizar informações.  

• O cérebro mobiliza a mesma área para a leitura de qualquer 
idioma 



 APRENDIZAGEM DA LEITURA E ESCRITA 
(DEHAENE, 2012) 

         
• A alfabetização é muito mais rápida quando se ensina: 

 

 - Que as letras representam diferentes sons. 

 

 - A combinação das letras ou dos grafemas.  

 

 - A direção da leitura, que deve ser da esquerda para a 
direita 

 

 - Mesma forma gráfica pode representar letras e sons 
diferentes dependendo da posição.  

 

 



  

• Parte do ensino das letras e da correspondência 
fonética de cada uma delas. 

 

• Estudos mostraram que a criança alfabetizada desta 
forma aprende a ler mais rápido e eficiente. 

 

• Desenvolver a consciência fonológica é a chave do 
processo. 

 

• Quanto mais próxima for a correspondência da letra 
com o som, mais fácil para um indivíduo 
automatizar a ação de ler. 
 

  



 SOBRE ALFABETIZAÇÃO  
(Jardini, 2003; Morais, 2012)  

• Sistema notacional de escrita alfabética e ortográfica:  
    sistema de regras com influência entre os símbolos; 
           
      dívida                                        divida 

 
 
 

Ex.: tipos de letras, quantidade, posição, grafia, acentuação, ortografia.  
 

 

• Difere de código = regras fixas e transmissão de conhecimento;  

                                                      

                                                     

 

• SEA aprendido pela = criação de hipóteses; 

• Necessita também de um ensino direto, metodológico. 



FESTA

 SOBRE ALFABETIZAÇÃO - SEA 
(Cardoso-Martins et al, 2005; Jardini, 2003)  

 

   Consciência fonológica e fonêmica = SUCESSO para a alfabetização 

• O SEA não é inato! 
• A fala é silábica e a escrita alfabética  

FETA ; FESATA; FETASA 

• O educador deve dominar o SEA para  
        instrumentalizar a construção do aluno;  



O SEA NECESSITA 
 DE PROCESSOS MENTAIS COMO: 

 
 

 

• O desenvolvimento da Consciência Fonológica e Fonêmica 

 

• Compreender que, para cada fonema existe, no mínimo, uma 
letra para representá-lo.  

 

• Conhecer as letras, associá-las a seus fonemas e ser capaz de 
grafá-las 

 

• Ser capaz de codificar e decodificar 

 

 



 fonovísuoarticuatório,  

 

ou seja,  

 

som/letra/articulação 

Enfoque multissensorial 



ESTIMULAÇÃO ANTECEDENTE 
      

Educação Infantil:   
•  H. Direito: área corporal, sinestésica, criativa, gestual. 

= atividades não verbais. 
 

Alfabetização:   
•  H. Esquerdo: área da linguagem. 

= atividades das palavras, fala, leitura e escrita. 

Mudança neuronal 



SISTEMA FUNCIONAL (Lúria) 
 
 É um todo integrado pelas suas funções. Suas funções 
específicas são toda a forma de aprendizagem do cérebro, como a 
fala, a leitura, a escrita, o movimento, as habilidades espaciais, 
temporais, memória, análise e síntese, percepções visual, auditiva, 
cinestésica, consciência fonológica, fonêmica etc., desenvolvidas 
ao longo da vida como um esforço adaptativo. 



"Mais importante do que saber  
é aprender como usar esse saber." 

Reuven Feuerstein 
 


