
EDUCADORES DO FUTURO 

 

A Ciência tem natureza plástica, divisível, multiplicadora e essencialmente inter e transdisciplinar. 

Quando ela amplia seus achados, acaba gerando subdivisões, subdisciplinas que posteriormente, com 

aprofundamentos e pesquisas, transformam-se em campos de especialidades.  

A Educação, concebida como Ciência, teve suas bases e metodologias ao longo da história, 

fundamentadas no saber transdisciplinar de muitas outras ciências. Para educar um ser é preciso que tais 

fundamentações sejam abrangentes e multímodas, unindo o que há de melhor das demais áreas de 

conhecimento.  

Neste contexto, exemplifiquemos aqui, um apanhado crescente de contributos à Educação: a 

Psicologia fundamentou a Psicologia Educacional e esta, a Psicopedagogia, adotando saberes e práticas 

inerentes ao ensino-aprendizagem e as dificuldades do aprendizado. 

Seguindo a mesma propensão, temos a Neurociência. A Neurociência estuda o cérebro, o 

sistema nervoso, sua estrutura, seu desenvolvimento, funcionamento, evolução, relação com o 

comportamento e a mente, bem como suas alterações.  

Seu escopo é amplamente empregado em dezenas de áreas e trouxe muitos contributos à 

Educação: A NEUROAPRENDIZAGEM E A NEUROEDUCAÇÃO. Essas novas especialidades nasceram 

da fusão interdisciplinar das Neurociências - notadamente as Cognitivas - as quais aplicam o 

conhecimento funcional do cérebro à Educação.  

Sua importância destacou-se quando em 2000, o austríaco Eric Kandel ganhou o Prêmio Nobel 

de Medicina e Fisiologia - juntamente com mais outros dois pesquisadores da Universidade de Colúmbia - 

ao tornar público suas pesquisas acerca do aprendizado e memória, ganhando relevo nesta década, 

considerada como "a década do cérebro". 

Os avanços tecnológicos possibilitaram grandes descobertas e múltiplas possibilidades de 

pesquisas educacionais. Um bom exemplo dessa ascensão é o equipamento de neuroimagem, que 

permitiu o mapeamento funcional do cérebro, diagnosticando como exemplo, áreas da memória, seu 

funcionamento e disfunções.  

A proposta da Neuroeducação é trazer à luz do conhecimento, as possibilidades de melhoria, 

aperfeiçoamento e autonomia da cognoscibilidade humana, ou seja; da qualidade cognitiva do ser 

aprendente e seus infindos atributos como percepção, atenção, acuidade, concentração, módulos de 

inteligências, talentos, memória, capacitações; articulando o uso e a melhor aplicabilidade desses 

atributos em suas manifestações psicossociais. 

Sua expansão já se explicita através da Neuropedagogia, da Neurodidática e das Neurotécnicas 

de Ensinagem Cerebral. Estes outros subcampos auxiliam o desenvolvimento da capacidade cerebral; 

promovem intervenções profiláticas; respeita as características cognitivas de cada indivíduo; identifica e 

trabalha individualmente os estilos e canais modais de aprendizagem; auxiliam na superação de suas 

disfunções, distúrbios e dificuldades, chancelando a importância da Neuroaprendizagem e da 

Neuroeducação como promissoras especialidades. 

Não há como segurar a força de uma tendência. Essas Especialidades chegaram para ficar e 

revolucionar as políticas de ensino – públicas e particulares - os currículos acadêmicos – básico-

fundamentais e superiores - revelando, promovendo e catalisando o novo perfil dos Educadores do 

Futuro: OS NEUROEDUCADORES - Neoensinadores Neurodesenvolvimentais. 
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