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Onde começam os entraves?

Jargão

Comunicação
Formação

Referenciação
Investigação



Mitos

Factos bem estabelecidos

(Tokuhama-Espinosa, 2018)

• Inteligência

• Estrutura e arquitetura do cérebro

• Ensino e aprendizagem

• Desenvolvimento humano

• Ambientes de aprendizagem

• Relação mente-corpo

• Memória e atenção

• Linguagem



Aprendemos melhor se recebermos a informação de acordo com o 
nosso estilo de aprendizagem preferencial?

(modelo VAK)

Modelos que evocam que aprendemos por modalidades sensoriais preferenciais 
• Learning Style Inventory - Dunn, Dunn & Price (1984)

• VARK model - Fleming & Mills (1992)

O que sabemos:

- Inexistência de evidência científica (e.g., Rogowsky, Calhoun, & Tallal, 2020)

- Não há correlação entre os estilos de aprendizagem e as capacidades cognitivas (Massa & Mayer, 2006)

?



U.K. 
(n=137)

Holanda
(n=105)

Turquia
(n=278)

Grécia
(n=174)

China
(n=238)

Portugal
(n=583)

93% 96% 97% 96% 97% 52%

Prevalência do mito em seis contextos internacionais diferentes 

Rato, Abreu & Castro-Caldas 
(2013) Educational Research                                     

* 41% “não sei”

Dekker, et al.(2012) Frontiers in Psychology
Howard-Jones (2014) Nature Reviews Neuroscience



Ciências da 
Aprendizagem

(Tokuhama-Espinosa, 2011 )

Currículo

Práticas pedagógicas

Diferenciação pedagógica

Avaliação

Circuitos cerebrais

Sistema nervoso

Sinapses

Neurotransmissores

Consciência

Cognição

Comportamento 

Personalidade



• O que envolve aprender?



A atenção: Será que temos de fazer magia na sala de aula?

Petersen & Posner (2012) Annu Rev Neurosci



!! Resolução natural aos 8-9A em crianças que inicialmente tinham baixa 
memória de trabalho aos 6-7A

Estudo com 1802 crianças australianas seleccionadas aleatoriamente

A memória: Será que também temos de treiná-la?



- Representação do problema, em que é necessário conhecê-lo e entendê-lo de modo a 
conceber um plano para o resolver; 

- Planeamento e selecção das acções mais indicadas para uma maior eficiência; 

- Execução, em que é preciso que a sequência dos passos possa ser mantida na memória 
para resultar em acções indicadas e comportamentos;

- Avaliação, envolve a detecção de erros e a sua correcção, correspondendo ao 
comportamento do indivíduo tal como a monitorização da solução final. (Zelazo et al., 1997) 

As funções executivas: Não será o que permite aprender?



não há uma pedagogia específica

crianças com NE diferem amplamente, 
ainda que com o mesmo diagnóstico 

práticas sob medida para cada criança

Modelo de resposta à intervenção 



Obrigada pela atenção!!


