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Dificuldades de aprendizado estão cada vez mais  frequentes no 

mundo contemporâneo;

Portanto é necessário identificar com precisão o  problema de cada

criança para, só então,  desenvolver estratégias que tornem 

possível  ajudar a criança a resolver seu problema.
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Porque Crianças e Adolescentes

Não Conseguem Aprender?



VIOLÊNCIA

SOCIAL

VIOLÊNCIA

SEXUAL

EXPLORAÇÃO

COMERCIAL

ESTRESSE

PÓS-TRAUMÁTICO

CRIANÇAS   E
ADOLESCENTES

 abandono,

 desnutrição,

 meninos na rua,

 balas perdidas,

 bullying,

 violência armada 

 abuso corporal,

 abuso emocional,

 assédio sexual,

 incesto, pedofilia,

 violência intrafamiliar

 problemas de aprendizado,

 depressão,

 dissociação,

 abuso de drogas/álcool,

 sintomas corporais,

 auto-agressão e gestos 

suicidas,

 comportamentos de risco

 pornografia

 turismo sexual,

 tráfico sexual,

 trabalho ilegal,

 abuso na internet



Alguns dos maiores fatores que comprometem

o aprendizado de uma criança são:

bloqueios cognitivos;

 falhas na alfabetização;

 traumas constantes;

baixa velocidade cerebral;

 saúde fraca;

dependência digital;

 contexto social e familiar complicados.
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Porque Crianças e Adolescentes

Não Conseguem Aprender?



Crianças com problemas de aprendizado devido a  causas 

externas, como traumas constantes,  necessitam de métodos 

especiais para recuperar  completamente a memória.
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Porque Crianças e Adolescentes

Não Conseguem Aprender?



É uma tensão, um conflito grave ou uma ameaça à vida, 

liberdade ou integridade física, mental, sexual ou social.

É vivenciado quando a pessoa tem uma perda 

importante do valor afetivo humano (morte de pai/mãe), 

ou a perda de possessões importantes como a casa 

onde vive, ou quando ocorre a ruptura de uma conexão 

de confiança, afeto ou amor que são valiosas e 

importantes. 

O que é Estresse?



É a angústia da desesperança.

É o medo intenso, com a perda do controle e a ameaça 

de morte / aniquilamento

É a atrocidade que não se consegue expressar em 

palavras e permanece em “segredo” do silêncio e em 

comportamentos “estressantes”

Ameaça à vida / integridade corporal, violência / abuso 

sexual/ dissociação mental

Trauma



Traumas e Memória

 Memória: armazenamento de informação aprendida

 Memória elétrica ou de curta duração = até 24 hs (recente)

 Memória química (modificação proteica) ou de longa duração (permanente) e fixação do 

trauma que ocorre na infância (sistema límbico = emocional e hipocampo

 Memória explícita: atenção consciente para ser recuperada, lembranças descritas em 

palavras (declarativa) 

 Memória implícita: hábitos, estratégias perceptivas ou motoras e condicionamento 

associativo (ou não) 

 Memória epigenética (história de modificação dos gens e mutações ambientais)

 Memória ancestral ou comunal (traumas causando doenças mentais que cruzam gerações)

FONTE: Eric Kandel, Em Busca da Memória , Ed. Cia das Letras (2006)
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A memória é a reprodução mental das  experiências capturadas pelo 

corpo através de  movimento e sentidos.

O ideal para termos em sala de aula é a memória  de curto prazo 

alimentando a memória de longo prazo.

Porque a Memória é Importante?



Do ponto de vista neurobiológico, o estresse  contínuo provoca 

reações pós-traumáticas que  podem ser reduzidas com uma 

intervenção  precoce.

© 2012 :: Projeto UERÊ :: Rio de Janeiro, Brasil

Funcionamento Cerebral



Velocidade cerebral ideal

Para aprender:

30 segundos

45 segundos

Exercícios

Só é possível quando os 

dois hemisférios funcionam 

em equilíbrio

Funcionamento Cerebral





Cada nova descoberta é transformada pelo cérebro

em descarga elétrica e transmitida neurônio a

neurônio até ser armazenada.
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Funcionamento Cerebral



© 2012 :: Projeto UERÊ :: Rio de Janeiro, Brasil

Exercícios orais e lúdicos incentivam o cérebro a  

fazer essas novas ligações chamadas sinapses

entre as células nervosas.

Os exercícios orais estimulam a criatividade e

favorecem a memória, retardam o envelhecimento e

contribuem para a inteligência.

Funcionamento Cerebral



© 2012 :: Projeto UERÊ :: Rio de Janeiro, Brasil

Temos que ter em aula uma irrigação cerebral  

entre 60% e 70% para um bom aprendizado.

A cada instante, nosso cérebro é exposto a uma

carga excessiva de informações, que devem ser

dosadas e divididas em sala de aula entre

oralidade, interação e exercícios escritos.

Funcionamento Cerebral
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VELOCIDADE DA TECNOLOGIA x ESCOLA

Dependentes digitais: 

Neurocientistas descobriram que o uso excessivo  do 

computador também bloqueia a cognição, atingindo a 

memória longa. Isso tem se mostrado, na prática, em 

crianças que se concentram cada vez menos na leitura e 

não conseguem  desenvolver raciocínio lógico quando

escrevem um texto ou uma redação.

Funcionamento Cerebral
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O passo mais difícil para fazer com que o cérebro aprenda

é tentar captar atenção desse aluno.

Nesse aspecto cabe ao professor tornar os conteúdos mais

lúdicos, conceituais, sempre apresentando uma âncora 

antes de algo interessante e novo.

Funcionamento Cerebral
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Biológicamente crianças e jovens no ensino 

fundamental tem até 15  minutos de

concentração. No ensino médio não há

modificação;

O professor levando em conta isso vai

inovar na sua gestão de sala de aula.

Funcionamento Cerebral



Funcionamento Cerebral

O vocabulário é de extrema importância para o 

aprendizado:

6 anos – 4.000 palavras

9 anos – 15.000 palavras

12 anos – 25.000 palavras

15 anos – 40..000 palavras

18 anos em diante: 50.000 palavras
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Os contatos de interação e interdependência são 

vivenciados no dia a dia, através da voz e da fala, do olhar, 

do toque, do abraço, do aperto de mão, do olfato, do 

paladar e do “calor” da comunicação entre pessoas.

Dificuldades de Aprendizado



A Universidade reserva a menor parcela do curso a lições 

de como ensinar. A bibliografia sobre o assunto é 

desproporcional à demanda.
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Dificuldades de Aprendizado
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A pedagogia UERÊ-MELLO atua:

1. Escola Modelo UERÊ no complexo da Maré – RJ, com 430 alunos.

2. Redes Públicas de Ensino.

3. Capacitação de Educadores.

Pedagogia UERÊ-MELLO



A Capacitação na Pedagogia UERÊ-MELLO 

é composta pelos os seguintes módulos:

 O Contexto Social Brasileiro

 Bases Neurofisiológicas do Aprendizado

 A Pedagogia UERÊ-MELLO I

 A Pedagogia UERÊ-MELLO II

 6º ao 9º ano – Trabalho com Jovens

 Estudos de Casos

 Monitoramento e Avaliação

Capacitação Pedagógica UERÊ-MELLO



 Método de Ensino especialmente elaborado para alunos com transtornos de 

aprendizado;

 Funciona em todas as classes sociais;

 Aplicada com sucesso no Brasil e em Países em conflito armado;

 Elaborada com base na neurociência e na compreensão às reações de crianças e 

jovens em seu processo de aprendizagem.

O que é a Pedagogia UERÊ-MELLO



GESTÃO DE SALA DE AULA

 Construir o conhecimento e pré-conhecimento;

 Ter atividades criativas e produtivas;

 Manter vivo o interesse em sala de aula;

 Aumentar a plasticidade cerebral;

 Ter a comunicação e afetividade presentes em todo o ensinamento;

 Entender (e não decorar) a informação e diminuir o tempo de cópia;

 Desenvolver análise e síntese de raciocínio;

 Flexibilizar a sala de aula.

Pontos Essenciais da Pedagogia UERÊ-MELLO



RECIFE - PE
600 professores capacitados

(2011 / 2013)

RIO DE JANEIRO - RJ
+ de 6.000 professores 

capacitados (2009 / 2015)

ILHA DE MARAJÓ - PA
400 professores capacitados 

(2013 / 2014)

SÃO PAULO –SP
400 professores

Capacitados (2011/2013)

MINAS GERAIS – MG
150 professores

Capacitados (2011/2015)

BELEM –PARÁ
100 professores

Capacitados  (2013/2015) 

Presença Pedagógica UERÊ-MELLO no Brasil



REDE PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO

 Focado nas “Escolas do Amanhã” (150 escolas em zonas conflitantes) entre o 1º e o 9º ano 

do ensino fundamental;

 100 escolas atendidas com 3.000 professores e 1.200 estagiários capacitados (25 escolas 

por ano – mais de 60.000 alunos);

 Todas faziam parte das 25 piores entre 2008 e 2011 (aumento de 52% em desempenho);

 Em 2010/2011 – 4 das escolas Uerê-Mello entre as 10 primeiras da rede;

 Entre 2008/2011 – só três das 100 escolas continuaram entre as 25 piores;

 Em 2014 a escola com o maior IDEB do Estado do Rio de Janeiro, Haydea Vianna, é uma 

escola que aplica a UERÊ-MELLO. 

Resultados (1998 a 2015)



REDE PÚBLICA DE RECIFE

 30 escolas do 1º ao 5º ano atendidas com + de 600 professores 

capacitados;

 + de 20.000 alunos beneficiados;

REDE PÚBLICA DA ILHA DE MARAJÓ

 Capacitação de + de 400 professores em Agosto.2013;

Resultados (1998 a 2015)



FORA DAS REDES PÚBLICAS

(Centro de Treinamento UERÊ – MELLO)

 Mais de 1.500 professores capacitados;

ESCOLA PROJETO UERÊ

 Mais de 6.000 alunos entre 1998 a 2012. 85% de sucesso no desbloqueio cognitivo de 

crianças e jovens e ótimo desempenho escolar. 

EAD

 Plataforma de Ensino Online (à distância), para capacitação de professores em interessados 

em qualquer área do Brasil.

Resultados (1998 a 2015)



Prêmio Nacional de Direitos Humanos, em 1995.

Prêmio Jabuti, em 1995, pelo livro As Ovelhas Desgarradas e Seus 

Algozes, sobre crianças de rua.

Prêmio Mulheres Que Mudam o Mundo, da ONU, em 1996.

Prêmio Cidadania Mundial, em 1996.

Prêmio Cidadania, em 2006 e 2007.

Prêmio Paz no Mundo e Cidadania, da União Européia, em 2007.

Finalista do Prêmio Empreendedor Social – Folha de São Paulo, em 

2008.

Prêmio Atitude Carioca – Categoria Educação, em 2010.

Reconhecimento da Pedagogia UERÊ-MELLO



300 escolas capacitadas no Brasil

3 escolas no exterior

Reconhecida pela UNICEF como uma das 

seis melhores pedagogias para alunos com 

problemas de aprendizado

Reconhecimento da Pedagogia UERÊ-MELLO



Reconhecimento da Pedagogia UERÊ-MELLO






