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E X P O S I Ç Ã O

GUIA DO PROFESSOR 3º CICLO e 
SECUNDÁRIOPROGRAMA EDUCATIVO



Caro Professor, 

Este pacote de atividades é uma proposta de preparação 

para uma visita à exposição Cérebro – mais vasto que 

o céu que inaugura a 15 de Março de 2019 na Fundação 

Calouste Gulbenkian, em Lisboa. 

Tal como os temas tratados na exposição, as propostas rel-

acionam-se directamente com tópicos do 3º Ciclo do Ensi-

no Básico e do Ensino Secundário, possibilitando ainda a 

construção de pontes entre disciplinas.

Os tópicos do 3º Ciclo abordados de forma directa são das 

disciplinas de Ciências da Natureza e Educação Visual. Os 

temas da exposição possibilitam interdisciplinaridade, in-

cluindo, com Técnicas de Informação e Comunicação, Ciências 

Físico-Químicas e História. Os tópicos do Secundário aborda-

dos de forma directa são das disciplinas de Biologia, Desen-

ho e Aplicações Informáticas, relacionando-se ainda com as 

metas curriculares de Filosofia, Psicologia, Física-Química, 

História e Antropologia.

As atividades podem ser desenvolvidas em sala de aula ou 

extra-curricularmente. A informação reunida para as ativi-

dades propostas está organizada conforme os três módulos 

da exposição: Módulo 1 – Evolução do cérebro (das redes 

neurais ao cérebro; células do cérebro; funções motora e 

sensorial); Módulo 2 – O cérebro como órgão da mente 

(história do conhecimento – do Paleolítico ao século XXI; 

funções cognitivas complexas: memória, percepção, lin-

guagem; emoções); Módulo 3 – Mentes Artificiais (Interface 

cérebro-máquina; inteligência artificial e robótica.  

• CIÊNCIAS DA NATUREZA: Célula e biodiversidade. O papel 

do sistema nervosa: neurónio, transmissão do impulso ner-

voso, reacção do organismo a estímulos, doenças do sistema 

nervosa.

• EDUCAÇÃO VISUAL: Compreender processos de con-

strução da imagem no âmbito dos mecanismos da visão. 

• CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS: Transferência de energia. 

Propagação de som e de luz. Som, luz e ondas. Electricidade, 

corrente eléctrica e circuitos eléctricos. 

• CIÊNCIAS DA NATUREZA: Analisar o papel do sistema ner-

voso (doenças do sistema nervoso)

• EDUCAÇÃO VISUAL: Fenómeno luz-color, importância da 

luz-cor na percepção do meio. Relacionar processos de con-

strução da imagem no âmbito da percepção visual (ilusões de 

ótica bi e/ou tri dimensionais).

• HISTÓRIA: Características das sociedades e vivências reli-

giosas do Neolítico. Filosofia e ciência na Antiquidade Clássica 

e na Europa Medieval. Filosofia e ciência na Europa Renascen-

tista e no Antigo Regime. Impactos da ciência nas transfor-

mações do século XIX e XX.

• CIÊNCIAS DA NATUREZA: Ciência e tecnologia.

• TÉCNICAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: O com-

putador e outros dispositivos digitais como ferramentas de 

investigação e pesquisa. Adequar utilização tecnológica a 

problemas (imagem, som, vídeo, modelação e simulação). 

Diferenciar as potencialidades e os constrangimentos de 

diferentes estratégias e aplicações para a criatividade e in-

ovação. Impacto das tecnologias emergentes (realidade vir-

tual, realidade aumentada e inteligência artificial). 

Módulo 1 – Diversidade de cérebros. O neuró-

nio. A sinapse. Transformação de estímu-

los (radiação electromagnética, ondas de 

pressão, moléculas) em impulsos neurais. 

- sentidos da espécie humana e doutras es-

pécies. Sistemas motor e sensorial – do es-

tímulo à acção. Doenças neurológicas.

Módulo 2 – O cérebro e as funções cognitivas 

complexas: memória, linguagem, emoções e 

percepção. Doenças neurológicas. Técnicas 

de visualização da actividade do cérebro. 

Cronologia do cérebro enquanto órgão da 

mente: Final neolítico - crânio trepanado; 

Civilização egípcia - Papiro de Edwin Smith; 

Antiguidade Clássica; Idade Média; Renasci-

mento, Dualismo -Descartes; Frenologia; Séc. 

XIX - Funções cogntivas complexas, células 

do cérebro, impulsos eléctricos; Séc. XX - 

Neurotransmissores e visualização da activ-

idade cerebral. 

Módulo 3 –Interface cérebro- máquina.  

Inteligência Artificial. Robótica.

Conteúdos programáticos: 3º ciclo Temas na exposição

G
U

IA
 P

A
RA

 P
RO

FE
SS

O
RE

S
3.

º 
C

IC
LO

 e
 S

EC
U

N
D

Á
RI

O

mais vasto
que o céu

15 mar — 10 jun 2019
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
Galeria Principal – Edifício Sede



• BIOLOGIA: Processos de evolução divergente/convergente. 

Diversidade biológica. Caracterização e comparação células. 

Conceitos de transporte transmembranar (transporte ativo, 

difusão, exocitose e endocitose) para explicar a propagação 

do impulso nervoso ao longo do neurónio e na sinapse. De-

siquilíbrios e doenças.

• FÍSICA-QUÍMICA: Fenómenos eléctricos, radiação. Ondas, 

electromagnetismo. Sinapse química.

• ANTROPOLOGIA: O animal humano, evolução humana.

    

• BIOLOGIA: Explorar acontecimentos, atuais ou históricos, 

que documentem a natureza do conhecimento científico. De-

siquilíbrios e doenças.

• FÍSICA-QUÍMICA: Ondas, electromagnetismo.

• DESENHO: Percepção visual: transformação dos estímulos 

em percepção: papel dos olhos, papel do cérebro. História da 

Cultura e das Artes.

• ANTROPOLOGIA: Comportamento e desenvolvimento tec-

nológico e cognitivo.

• PSICOLOGIA: O cérebro. A mente e os processos mentais.

• FILOSOFIA: Conhecimento e racionalidade científica e tec-

nológica – descrição e interpretação da actividade cognosciti-

va, estatuto do conhecimento científico.

• FILOSOFIA: A acção e os valores humanos: temas e prob-

lemas do mundo contemporâneo. Temas e problemas da cul-

tura científica-tecnológica.

• BIOLOGIA: Biotecnologia no diagnóstico e terapêutica

• ANTROPOLOGIA: Comportamento e desenvolvimento tec-

nológico e cognitivo.

• APLICAÇÕES INFORMÁTICAS: Princípios básicos da IA. 

Aimportância da investigação e das soluções em IA. Desen-

volver o interesse pela pesquisa, descoberta e inovação. Sa-

beres sobre Tecnologias da Informação e Comunicação em 

tarefas de construção do conhecimento no contexto da socie-

dade do conhecimento. Análise crítica da função e do poder 

das novas tecnologias.

• HISTÓRIA: Transformações socio-culturais do mundo atual.

Módulo 1 – Evolução do cérebro. Diversi-

dade de cérebros. O neurónio. A sinapse. 

Transformação de estímulos (radiação elec-

tromagnética, ondas de pressão, moléculas) 

em impulsos neurais. Sentidos da espécie 

humana e doutras espécies. Sistemas motor 

e sensorial – do estímulo à acção. Doenças 

neurológicas.

Módulo 2 O cérebro e as funções cognitivas 

complexas: memória, linguagem, emoções e 

percepção. Doenças neurológicas. Técnicas 

de visualização do cérebro vivo (ressonância 

magnética, electroencefalografia). Crono-

logia do cérebro enquanto órgão da mente: 

Final neolítico - crânio trepanado; Civilização 

egípcia - Papiro de Edwin Smith; Antigui-

dade Clássica; Idade Média; Renasciamento, 

Dualismo -Descartes; Frenologia; Séc. XIX 

- Funções cogntivas complexas, células do 

cérebro, impulsos eléctricos; Séc. XX - Neu-

rotransmissores e visualização da actividade 

cerebral. 

Módulo 3 –Interface cérebro- máquina.  

Inteligência Artificial. Robótica.

Conteúdos programáticos: Secundário Temas na exposição
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TEMA: BIODIVERSIDADE - 
ORGANIZAÇÃO DOS CÉREBROS

A evolução do cérebro em vertebrados (peixes, anfíbi-

os, reptéis, aves e mamíferos) é um tema abordado 

na 1ª parte (Módulo 1) da exposição. Mostramos, com 

modelos tridimensionais e com uma árvore evoluti-

va, que os vertebrados têm cérebros com tamanhos e 

formas muito diferentes mas constituídos pelas mes-

mas partes. Apresentamos a existência de um ances-

tral comum como razão principal da continuidade ob-

servada entre os cérebros destes animais, e os modos 

de vida diferentes destes grupos como a razão princi-

pal da diversidade observada. Exibimos um fóssil de 

Fuxianhuia protensa um artrópode que viveu há cerca 

de 500 milhões de anos. As estruturas neuronais da 

visão, do olfato e sistemas de navegação do animal 

foram preservadas e são incrívelmente semelhantes 

às de um lagostim moderno, indicando que a organi-

zação neuronal complexa surgiu mais cedo do que se 

pensava.

Para trabalhar as ideias de diversidade e de continui-

dade nos cérebros dos vertebrados, propomos dividir 

a turma em grupos. Cada grupo fica com um animal 

e deve, primeiro, caracterizar o seu modo de vida 

pesquisando. Depois, pode reconstruir o cérebro do 

animal, com base nas partes fornecidas - que podem 

ser recortadas ou trabalhadas digitalmente. Os difer-

entes grupos comparam os cérebros, identificando as 

partes que os constituem. 

• Apoio à atividade “A cada animal o seu cérebro” 

(3.º ciclo): Professor(a) apresenta a diversidade de 

vertebrados apoiando-se na árvore filogenética forne-

cida (Ficha 1a), fazendo notar as partes que compõem 

os diferentes cérebros e as suas diferentes funções. 

Após realizar a atividade, os alunos apresentam uns 

aos outros o animal que trataram: o seu modo de vida 

e o seu cerébro.
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• Materiais por grupo: Cola branca; Tesoura; 

Papel; Canetas; Cartolina.  Ou processador 

de texto; software de tratamento de imagem; 

powerpoint ou equivalente para apresen-

tação dos trabalhos.
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TEMA: BIODIVERSIDADE - SENTIDOS

Outro tema que permite tratar biodiversidade do 

ponto de vista evolutivo, é a diversidade dos sentidos 

enquanto característica adaptativa: a diversidade de 

sentidos no mundo animal e a sua relação com o meio 

e modo de vida dos animais. 

O ambiente é constituído por energia e compostos 

químicos. Os animais detetam as propriedades do 

mundo para as quais têm receptores, que estão local-

izados em órgãos específicos. Neurónios receptores 

transformam o estímulo — som, luz, campos eléc-

tricos, moléculas — numa mensagem que o cérebro 

compreende: um impulso elétrico. Diferentes animais 

experienciam o mundo de forma diferente porque 

têm diferentes receptores sensoriais. Os tubarões 

distinguem o campo elétrico das presas, permitin-

do-lhes caçar mesmo em águas turvas – mas estes 

campos elétricos são impercetíveis para os humanos. 

Da mesma forma, as cobras detectam, à distância, in-

fravermelhos – temperatura – mas os humanos, não. 

Tanto humanos como morcegos detectam ondas de 

pressão como som, utilizando um órgão que funcio-

na essencialmente da mesma maneira em todos os 

mamíferos: a cóclea. No entanto, os morcegos ouvem 

ultrasons – que utilizam para ecolocação – e muitas 

espécies de cetáceos ouvem (e produzem) infrasons. 

Os adultos humanos não ouvem nem infra, nem ultra 

sons. 

Na exposição, além, da relação entre sistema sen-

sorial e sistema motor, abordamos a transdução – a 

maneira como um estímulo é transformado num 

impulso eléctrico – explorando a variedade dos senti-

dos em vertebrados. No entanto, e para fins de activ-

idade de preparação, podem explorar-se os sentidos 

no mundo animal, incluindo a enorme variedade que 

existe nos invertebrados (insectos, crustáceos e ce-

falópodes) e, mesmo entre mamíferos, para detecção 

de radiação do espectro electromagnético (luz visível, 

ultravioleta, luz polarizada...).

• Apoio à atividade “Diferentes animais, difer-

entes sentidos”: Propomos que se elabore, de 

forma individual ou colectiva, trabalhos que ex-

plorem os sentidos no mundo animal. Utilizando 

a informação da ficha, o Professor(a) apresenta a 

função e estrutura base do sistema de detecção de 

ondas de pressão – som – nos mamíferos, além de 

dois exemplos de sentidos que não possuímos (in-

fravermelhos e campos eléctricos). Cada trabalho 

focaria sentidos diferentes – ou espectros de de-

tecção diferentes para o mesmo sentido. Os alunos 

apresentam os seus trabalhos uns aos outros. As 

ilustrações de apoio estão na Ficha 1b.

• Materiais por grupo: Computador com ligação à 

rede para pesquisa; processador de texto e pow-

erpoint ou equivalente, para elaboração dos tra-

balhos.
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TEMA: AS CÉLULAS DO CÉREBRO 

As células são a unidade base de organização dos 

organismos e diferentes células são especializadas 

em diferentes funções. A atividade que propomos 

relaciona-se com a anatomia e funcão dos neu-

ronónios. Os neurónios transmitem informação: 

são como instrumentos elétricos, mas que utilizam 

substâncias químicas para comunicar entre si – os 

neurotransmissores. Um só neurónio pode receber 

até 100 mil sinais de outros neurónios, formando 

intrincadas redes de comunicação. Estas redes re-

cebem e processam informação vinda do corpo e 

coordenam as ações deste.

Na exposição, a diversidade anatómica dos neuró-

nios é explorada mostrando modelos tridimen-

sionais de diferentes tipos de neurónio e com um 

“museu” digital de diversidade neural.. Além disso, a 

peça central do módulo 1 é uma escultura interativa 

representado uma sinapse entre dois neurónios gi-

gantes: a peça é interativa porque é o movimento 

dos visitantes junto das dendrites que faz o neuró-

nio emissor acumular carga e “disparar”, passando 

informação ao neurónio seguinte.

Como actividade propomos colaborar numa 

atividade online de ciência cidadã. 

Apoio à atividade “Reconstruir neurónios”: UO Profes-

sor(a) apresenta a função e estrutura base de um neurónio e a 

sinapse. A atividae de ciência cidadã proposta é realizada on-

line e consistem em ajudar cientistas a reconstruir neurónios e 

foi desenvolvida por um laboratório de Princeton. Ver Ficha 1c.

Materiais por grupo: Computador com ligação à rede

Daniela Gamba & Amy Sterling
Cortex block

2017
eyewire.org
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TEMA: AS CÉLULAS DO CÉREBRO 

Além dos neurónios, o outro tipo celular mais comum 

no cérebro são as células da Glia. Os neurónios trans-

mitem informação e as células da glia são a equipa de 

apoio aos neurónios: aceleram a comunicação entre 

eles, alimentam-nos e limpam-nos. A sua função é 

muito importante: os cérebros humanos têm aprox-

imadamente o mesmo número de células da glia e de 

neurónios. 

Na exposição, além dos tipos de célula do cérebro e 

as suas funções, abordamos as doenças decorrentes 

dos seu mau funcionamento. Uma função da glia é 

acelerar a propagação dos impulsos elétricos: deposi-

tam mielina, uma substância isolante que aumenta 

a condutividade. A esclerose múltipla é uma doença 

associada à mielina que afeta o cérebro e a espinal 

medula: a camada protetora de mielina reduz-se, 

comprometendo a comunicação entre neurónios. 

Os neurónios transmitem sinais elétricos usando in-

termediários químicos — os neurotransmissores. A 

doença de Parkinson afeta principalmente neurónios 

que utilizam dopamina, causando a sua morte. Os 

gânglios basais, uma área do cérebro rica em neuró-

nios dopaminérgicos e crucial no controlo do movi-

mento, é particularmente afetada — a doença de Par-

kinson inclui tremores e, mais tarde, rigidez.

• Apoio à atividade “Células do cérebro e doenças“: 

O professor apresenta a estrutura base de um neuró-

nio, da  sinapse e das células da glia.  Ver ficha 1c.  Pro-

pomos uma atividade de pesquisa online, individual ou 

colectiva, sobre a relação entre o funcionamento do 

sistema, a doença de Parkinson ou a esclerose múlti-

pla. Os alunos apresentam os seus trabalhos uns aos 

outros. 
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• Materiais por grupo: Computador com ligação à rede, 

processador de texto e power point ou equivalente.



TEMA: PERCEÇÃO VISUAL

Neste módulo da exposição trabalhamos a mente 

como produto da atividade do cérebro, abordando 

algumas funções cognitivas complexas – memória, 

linguagem, emoções e perceção. Como atividade 

preparatória, propomos ligar o sentido da visão à 

ideia de perceção. A pergunta/debate que propomos 

promover é: Será que o que vemos é a realidade ou é 

uma interpretação que o cérebro faz da informação 

que lhe chega dos olhos? 

Propomos utilizar ilusões de ótica simples de repro-

duzir em contexto de aula, para lançar a discussão, 

mostrando que o que “vemos” é a interpretação que 

o cérebro faz da informação que recebe – e que, por 

isso, às vezes vemos coisas que sabemos que não 

são assim. Na exposição, o tema é tratado explo-

rando ilusões de ótica e a expressão artística – em 

particular, a pintura. Temos em exibição, um quadro 

de Bridget Riley, artista OpArt, um movimento que 

explicitamente explora a questão da perceção visu-

al. Além das demonstrações que propomos para o(a)

Professor(a), a atividade proposta para o conjunto 

da turma explora a forma como o cérebro interpreta 

informação sobre contraste. As ilustrações de apoio 

estão na Ficha 2a.

Bridget Riley
Metamorphosis
1964
Wood,Liquid suspension

• Apoio à atividade “Um cérebro que 

interpreta”: Partindo do sentido da visão, 

o(a) professor(a) coloca à turma questão: 

“Será que o que vemos é a realidade ou é 

a interpretação que o cérebro faz da infor-

mação que lhe chega através dos olhos?” 

Para ilustrar a razão de ser da pergunta, 

faz duas demonstrações de ilusões de ótica 

simples: comprimento de reta e distorção de 

retas paralelas. Parece magia, mas não é: 

o que vemos resulta de regras de interpre-

tação que o cérebro utiliza (e que as ilusões 

de ótica exploram para o enganar!) 

A atividade “São a mesma cor?” pode ser 

desenvolvida e debatida em conjunto pela 

turma: a perceção de cor é influenciada pelo 

fundo em que a cor está representada. 

MÓDULO 2
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• “O mistério dos comprimentos de reta”: Desen-

ham-se três retas de comprimento igual no quadro, 

umas por cima das outras, com régua, para que todos 

possam ver que têm o mesmo comprimento. Depois, 

nas extremidades de uma das retas desenham-se “se-

tas” para dentro; nas extremidades de outra reta de-

senham-se “setas” para fora; deixando a terceira reta 

como está. Ao adicionar as “setas” a reta com setas 

para for a parece mais curta que a reta com setas para 

dentro. 

• “O mistério das linhas paralelas”: Desenham-se 

duas retas paralelas verticais no quadro, com régua, 

para que todos possam ver que são paralelas. Depois, 

adicione uma linha mais fina e perpendicular que 

passe no centro, e continue a adicionar mais linhas  

oblíquas, espaçadas igualmente entre si (ex: 8 linhas, 

espaçadas em 20o ), que passem sempre pelo mes-

mo ponto, localizado ao centro das retas paralelas. 

Atenção, não crie nenhuma linha paralela às linhas 

centrais. As linhas centrais que eram (e são) paralelas 

parecem agora ser ligeiramente curvas.

• “São a mesma cor?”: Nesta atividade mostra-se que 

a nossa perceção de cor é influenciada pelo contexto. 

Duas cartolinas, uma branca e uma preta servirão de 

quadros. Recortam-se círculos de diferentes cores: 

dois círculos por cada cor. Dividem-se os círculos em 

dois grupos: uns são colados na cartolina branca, out-

ros na preta. Compara-se a perceção de cada cor entre 

os diferentes fundos: o cinzento em fundo branco e o 

cinzento em fundo preto parecem o mesmo cinzento? 

Colando os círculos coloridos em cada cartolina com 

fita-cola, é possível comparar a perceção de cor entre 

fundos e depois descolar e colar círculos lado-a-lado, 

no mesmo fundo, para verificação da cor. (Ver vídeo de 
apoio sugerido).1 1

1

2 2

2

• Materiais para a atividade de grupo: Uma cartolina 

branca e uma cartolina  preta; Fita-cola; Tesoura; Car-

tolinas ou papeis de diferentes cores, cobrindo sempre 

dois tons aproximados de cada cor (exemplo: cinzento 

claro e cinzento escuro), para realçar o efeito do fundo 

na perceção.
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TEMA: MEMÓRIA

Aprendizagem e memória estão relacionadoas. Po-

demos definir aprendizagem como aquisição de novo 

conhecimento ou procedimentos e memória como o 

processo pelo qual se retém – e se pode convocar - o 

que foi aprendido. Começamos a andar de bicicleta 

sem ter que pensar naquilo que o nosso corpo está 

a fazer. Este tipo de memória chama-se implícita. 

Mas memórias de acontecimentos da nossa vida, ou 

de factos que aprendemos, são explícitas: Podemos 

construir uma narrativa baseada nessa informação. 

Muito por causa do paciente H.M., sabemos hoje que 

o cérebro trata estes tipos de memória de forma dif-

erente. Finalmente, a memória não é um processo es-

tático, é dinâmico: sempre que nos recordamos de um 

acontecimento da nossa vida podemos, por exemplo, 

bloquear ou adicionar informação acerca dele.

Na exposição apoiamos-nos no caso do Paciente 

H.M. (memória implícita ou procedural e memória 

explícita – semântica e episódica) e no Chimpanzé 

Ayumu (memória de trabalho) para distinguir tipos de 

memória e o seu substrato neural. As atividades que 

propomos exploram também estes casos de estudo. 

Uma das actividades é online, a outra é uma activi-

dade de pesquisa que pode ser efectuada individual-

mente ou em grupo

• Apoio à atividade “O Paciente H.M.”: A infor-

mação da ficha 2b pode ser utilizada como intro-

dução ao tema. A ideia é pedir aos alunos que 

fizessem uma curta biografia do paciente H.M. 

para, a partir dela, explicar a relevância deste pa-

ciente para a compreensão do substrato neural da 

memória

• Materiais por grupo: Computador com ligação 

à rede, processador de texto e power point ou 

equivalente.

• Apoio à atividade “O Jogo de Ayumu”: Utilizando 

a informação da ficha 2c, o Professor(a) apresenta 

a história de Ayumu e os tipos de memória envolvi-

dos na tarefa que este chimpanzé desempenha. 

É possível que os alunos pensem que a tarefa é 

fácil – nessa altura, poderão experimentar jogar: 

http://www.crazygames.com/game/ayumu-chimp

• Materiais por grupo: Computador com ligação à 

rede.

MÓDULO 2

G
U

IA
 D

O
 P

RO
FE

SS
O

R

mais vasto
que o céu

15 mar — 10 jun 2019
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
Galeria Principal – Edifício Sede

3.
º 

C
IC

LO
 e

 S
EC

U
N

D
Á

RI
O

Paciente H.M.

http://www.crazygames.com/game/ayumu-chimp 
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TEMA: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL   
E ROBÓTICA

Criámos máquinas cada vez mais complexas. Do software 

de fotografia capaz de reconhecer rostos, a smartphones 

que avisam sobre engarrafamentos e a robots capazes de 

montar carros quase sem supervisão humana. O interesse 

em criar máquinas que possam fazer coisas semelhantes 

aos seres humanos cresceu, e a área divide-se em duas 

componentes: Inteligência Artificial (IA) e Robótica. A IA 

pode ser pensada como tentativa de dar “cérebro” a uma 

máquina: a ciência da computação visa criar máquinas in-

teligentes que resolvam problemas complexos, geralmente 

associados ao intelecto humano. A palavra inteligência, 

aqui, não serve tanto enquanto réplica de inteligência hu-

mana, mas antes no sentido de “autonomia”: ser capaz de 

processar informação e tomar decisões. A autonomia não 

é total: os programadores pré-definem as regras e oper-

ações que o computador realiza através de algoritmos. 

Já a robótica pode ser pensada como a tentativa de dar 

“corpo” a uma máquina. É um campo de tecnologia focado 

no design: máquinas capazes de realizar ações (incluindo 

movimentos) complexas. Robótica e IA têm como objetivo 

substituir seres humanos em tarefas pesadas, perigosas e 

tediosas, replicando e/ou superando decisões e ações hu-

manas. Mas o que acontecerá se o cérebro biológico criar 

um cérebro artificial?

O tema que sugerimos explorar é como poderíamos 

reconhecer um cérebro artificial e que consequências 

teria a sua existência. Estas questões podem ser tratadas 

sob a forma de ensaios ou de apresentações no Secundário.

Havendo oportunidade, poderia começar-se pelo vision-

amento de Blade Runner (Ridley Scott, 1982). Blade Run-

ner levanta, no contexto desta reflexão, duas questões que 

podem ser debatidas: o reconhecimento de características 

que temos como humanas e as questões éticas levantadas 

pela sua existência em entidades artificiais. 

À medida que o filme progride, a linha que separa Repli-

cants (robots andróides altamente sofisticados) de person-

agens humanos, incluindo Deckard, o personagem principal, 

atenua-se. Tanto Rachel como Roy salvam a vida a Deckard, 

sugerindo que ambos têm emoções complexas e empatia 

por humanos. Uma questão do filme é então saber o que 

nos torna humanos. Por outro lado, há questões éticas rel-

acionadas com o nível de sofisticação dos Replicants: tendo 

adquirido um nível cognitivo (incluindo emocional) para 

perceber que são oprimidos, têm ou não o direito de ser 

livres e é ou não legítima a sua luta por maior longevidade? 

No contexto da exposição, estes temas poderão ser ligados 

a  BeBot, uma peça de Leonel Moura. Os robots-pintores 

de Leonel Moura executam a função para a qual foram 

programados, mas produzem sempre desenhos diferentes: 

será que podemos dizer que são “criativos”?  (Ficha 3c).

A outra atividade que propomos reflete sobre como po-

deremos identificar um cérebro artificial. Em Blade 

Runner os Replicants são identificados com o teste de 

“Voigt-Kampf”, mas o problema de identificação de 

inteligência artificial não é pura ficção: Alan Turing 

propôs, em 1951, um teste com exactamente esse objeti-

vo – e que continua ser debatido até hoje. Na exposição, 

uma atividade interativa trabalha este tema, partindo 

de vencedores do Loebner Prize. Que tipo de pergun-

tas, e em que sequência, poderão servir para distinguir 

um cérebro artificial de um cérebro humano numa chat 

box? 

• Materiais para as atividades “Questões éticas“ 
e “Identificação de inteligência artificial”  
(Secundário): Computador com internet, proces-
sador de texto e/ou powerpoint ou equivalente, 
para ensaios e apresentações (Fichas 3a e 3b).

• Apoio à atividade “Se eu criasse um robot”  
(3º Ciclo): A atividade pode ser desenvolvida indi-
vidualmente ou em grupo. Se fossem convidados a 
inventar um robot, que função(ões) gostariam os 
alunos que ele tivesse? Primeiro, os alunos devem 
escrever as funções que gostariam que o robot 
tivesse – incluindo, os sensores que precisa de ter 
para as executar e o tipo de movimentos que tem 
de executar. Uma vez acordada a funcionalidade, 
o robot deve receber um nome e, finalmente, têm 
que o desenhar (Ficha 3d).

• Materiais para atividade (3º Ciclo): Material de 
desenho, computador com internet e processador 
de texto. 
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TEMA: BIODIVERSIDADE - 
ORGANIZAÇÃO DOS CÉREBROS 

• A informação olfativa é canalizada para os  

bulbos olfativos.

• As informações visuais e auditivas são canali-

zadas para o tectum. Nos mamíferos, o tectum 

está “escondido” sob o córtex.

• O córtex, parte do cerebrum, está envolvido em 

funções cognitivas complexas: associa e integra 

informação.

• O cerebelo recebe informação sensorial e infor-

mações de outras partes do cérebro. É impor-

tante para a aprendizagem por tentativa e erro.

• As porções restantes desempenham um papel 

na manutenção das funções vitais, como respirar. 

A CADA ANIMAL O SEU CÉREBRO 

Recorta as partes do cérebro e a sombra 

chinesa do animal. 

Na cartolina, cola a sombra chinesa do ani-

mal. Pesquisa sobre o modo de vida do an-

imal escolhido e compila essa informação 

num texto, para o colar também na cartolina. 

Cola as partes do cérebro do teu animal, re-

constituindo a sua forma original. Compara 

o cérebro do teu animal com os cérebros dos 

animais dos teus colegas.

Sapo

Cérebro do Sapo

Cérebro de Humano

córtex

porções restantes

cerebelo
tectum

bulbos
olfactivos
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Peixes

Anfíbios

Mamíferos

Répteis

Aves

500
milhões 
de anos

400
milhões 
de anos

300
milhões 
de anos

200
milhões 
de anos

100
milhões 
de anos

actualmente

A ÁRVORE EVOLUTIVA
DOS ANIMAIS
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TEMA: BIODIVERSIDADE – SENTIDOS

AUDIÇÃO HUMANA 

Identificamos algumas ondas de pressão como som 

— mas também as podemos sentir como vibração ao 

colocar a mão sobre uma coluna de som. A vibração 

associada a uma onda de pressão é exatamente o que 

os ouvidos dos mamíferos usam para detetar som. O 

som que entra pelos ouvidos atinge três ossículos (uns 

ossos pequeninos), fazendo-os vibrar. Esta vibração é 

transmitida à cóclea. A cóclea está preenchida com 

liquido e é atravessada ao centro por uma membrana: 

a vibração do ossículo estribo é transmitida ao liqui-

do fazendo-o ondular, o que provoca ondulações na 

membrana. Integrados na membrana, existem neuró-

nios sensoriais com cílios (pelos pequeníssimos) de 

diferentes comprimentos. Quando a membrana ondu-

la, os cílios movem-se — e o receptor dispara: uma 

onda de pressão foi transformada num impulso elétri-

co! Os cílios têm diferentes comprimentos de forma 

que diferentes alturas da onda provocam a ondulação 

de diferentes cílios: isto dá-nos a amplitude, o nosso 

sentido de “volume”. O comprimento de onda — on-

dulação mais rápida ou mais lenta — dá-nos o tom: 

distinguimos frequências mais altas (ondulação mais 

rápida), como nos os sopranos, e frequências mais 

baixas (ondulação mais lenta), como nos baixos. 
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SECOLOCALIZAÇÃO DOS MORCEGOS

Os morcegos usam o eco de sons por eles produzi-

dos para caçar e navegar — como os sistemas sonares 

dos navios e aviões. A ecolocação utiliza o som re-

fletido (o eco) para detetar a forma e o movimento 

de objetos. Durante a aproximação à presa, a veloci-

dade da vocalização do morcego pode aumentar até 

120 guinchos por segundo. Nós vemos os morcegos 

a caçar mas não ouvimos nada deste chimfrim! Os 

morcegos usam ultrassons, ondas de pressão com 

frequências superiores a 20 mil Hertz, e que podem 

chegar aos 150 mil Hertz. Os receptores nos ouvidos 

humanos não têm uma “afinação” suficientemente 

alta (“aguda”) para detetar ultrassons: captamos al-

gumas frequências como som, mas os morcegos (e os 

golfinhos) captam ainda mais. Dependendo da espé-

cie, os morcegos produzem ultrassons com a língua, 

com uma laringe modificada, ou com as narinas. As 

suas vocalizações chegam a atingir 120 decibéis — um 

guincho que nos causaria dores de ouvidos se o con-

seguíssemos ouvir. Os morcegos “fecham” os ouvidos 

enquanto vocalizam, e “abrem-nos” imediatamente a 

seguir para ouvirem o eco.

Audição humana

Ecolocalização dos morcegos

Cóclea

Orelha

Tímpano

Ossículos

Som

Morcego

Presa

Som emitido
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ELETRORRECEÇÃO EM TUBARÕES 

Os animais, as plantas, e até o próprio planeta, pro-

duzem campos elétricos. Os tubarões sentem os cam-

pos elétricos, um sentido que utilizam para localizar 

e caçar as suas presas, e para navegar. As diferenças 

nos campos elétricos são captadas por eletrorrecep-

tores localizados no focinho do tubarão, dentro de 

órgãos especializados chamados Ampolas de Loren-

zini. São poros cheios de uma substância gelatinosa 

e estão ligados aos neurónios, sob a pele. A gelatina 

altera-se em resposta aos campos elétricos e ativa os 

neurónios receptores.  

DETEÇÂO DE PERFIS TÉRMICOS POR COBRAS

As cobras distinguem as diferenças de temperatu-

ra com uma precisão muito superior aos humanos 

— e até à distância! Isto acontece porque as cobras 

sentem a radiação infravermelha: a radiação eletro-

magnética com comprimentos de onda superiores a 

700 nanómetros (nm). Nós sentimos a radiação com 

comprimentos de onda entre 380 e 700 nm como dif-

erentes cores  — acima destes valores apenas “sen-

timos” alguma radiação como temperatura. Mas as 

cobras sentem os infravermelhos e isto permite-lhes 

detetar presas no escuro por sentirem os seus perfis 

térmicos. As fossetas loreais são duas pequenas cavi-

dades localizadas na cabeça da cobra, ao lado das na-

rinas. Estes órgãos contém uma membrana extrema-

mente sensível à radiação infravermelha. Quando as 

membranas aquecem, as células nervosas na fosseta 

loreal são ativadas. 

DIFERENTES ANIMAIS, DIFERENTES 
SENTIDOS

Pesquisa um animal com um sentido que 

a nossa espécie não tenha. Estrutura num 

powerpoint, para apresentares aos teus co-

legas, uma apresentação sobre esse animal 

e esse sentido: qual o nome científico e nome 

comum do animal, qual o sentido  que tem 

(por exemplo: visão ultravioleta), porque é 

que esse sentido é útil na sua forma de vida e 

a estrutura básica do órgão que lhe permite 

ter esse sentido.

Ampolas de 

Lorenzini

Campo eléctrico

Fosseta 

loreal

Radiação
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TEMA: AS CÉLULAS DO CÉREBRO  

Um cérebro humano tem cerca de 86 mil milhões de 

neurónios! Como é formado um neurónio?

As dendrites são a sua extremidade receptora. A 

ramificação das dendrites de um neurónio reflete o 

número de fontes das quais este recebe sinais. 

Os impulsos elétricos partem da dendrite e viajam até 

ao corpo celular. A informação elétrica de todas as 

dendrites acumula-se e, uma vez atingido um deter-

minado limiar, é produzido um sinal elétrico efetivo 

ou, como dizem os cientistas, o neurónio “dispara”.

Este sinal elétrico é então propagado através do 

axónio, a parte do neurónio especializada na con-

dução elétrica. A velocidade do sinal chega a atingir 

150 metros por segundo. 

Na extremidade do axónio, o sinal elétrico é converti-

do num sinal químico. O sinal químico — o neurotrans-

missor — é libertado no espaço minúsculo de junção 

entre a extremidade do axónio de um neurónio e a 

dendrite de outro neurónio. Esta junção é a sinapse
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dendrites

corpo 
celular

axónio

 mielinainformação 
eléctrica

núcleo

microglia

oligodendrócito

astrócitosinapse

Os astrócitos são células da glia que mantém um 
ambiente limpo para que a comunicação química nas 
sinapses ocorra eficazmente. Eles também absorvem 
nutrientes dos vasos sanguíneos para alimentar os 
neurónios. 

As células da microglia removem detritos celulares 
contribuindo para um ambiente limpo. Depois de uma 
lesão, há um aumento de células da microglia no local 
lesionado. 

Os oligodendrócitos são células da glia que auxil-
iam a comunicação entre neurónios no cérebro. De-
positam mielina ao longo dos axónios, melhorando a 
propagação do sinal elétrico.

mais vasto
que o céu

15 mar — 10 jun 2019
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
Galeria Principal – Edifício Sede

MÓDULO 1



FI
C

H
A

 D
E 

TR
A

B
A

LH
O

 -
 1

c
A

S 
C

ÉL
U

LA
S 

D
O

 C
ÉR

EB
RO

RECONSTRUIR NEURÓNIOS

Um grupo de cientistas teve a ideia de cri-

ar um jogo para reconstruir neurónios da 

retina do ratinho, permitindo identificar as 

ligações que definem as redes neurais na 

retina (conectoma da retina).

Vários jogadores trabalham simultane-

amente sobre imagens de microscopia 

eletrónica do mesmo neurónio, ajudando a 

identificar a sua forma. Desde que foi criado 

mais de 250 mil pessoas de 150 países par-

ticiparam neste projecto de “ciência cidadã”:

O JOGO

•  https://eyewire.org/explore

COMO JOGAR

• https://www.youtube.com/watch?v=zMmjGExpDP8
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Células danificadas 
em pacientes com Parkinson

PARKINSON E ESCLEROSE MÚLTIPLA

A doença de Parkinson e a esclerose múl-

tipla são doenças relacionadas com o mau 

funcionamento de células cerebrais. Escolhe 

uma das duas doenças e elabora uma apre-

sentação sobre ela para apresentar aos teus 

colegas, indicando: como funciona o sistema 

normalmente, o que corre mal na doença 

que escolheste apresentar, quais os sinto-

mas associados à doença.

Daniela Gamba & Amy Sterling
Cortex block

2017
eyewire.org
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TEMA: PERCEPÇÃO VISUAL 

UM CÉREBRO QUE INTERPRETA

A perceção que temos de cor é influenciada 

pelo contexto? As cartolinas branca e pre-

ta vão servir de quadros a uma experiência 

visual. Recorta círculos de diferentes cores: 

dois círculos por cada cor (incluindo os dif-

erentes tons de cada cor). Divide os círculos 

em dois grupos: uns são colados na cartoli-

na branca, outros na preta. Agora compara 

a perceção de cada cor entre os diferentes 

fundos: o cinzento com fundo branco e o 

cinzento no fundo preto parecem o mesmo 

cinzento? Se tens dúvidas coloca os círculos 

lado-a-lado, no mesmo fundo, para verificar 

a cor

cartolina branca

círculos da 
mesma côr

círculos de cores diferentes
e tons diferentes

cartolina preta
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TEMA: MEMÓRIA IMPLÍCITA  
E MEMÓRIA EXPLÍCITA 

Uma vez sentados, começamos a andar de bicicleta 

sem ter que pensar naquilo que o nosso corpo está 

a fazer. Este tipo de memória chama-se memória 

implícita (ou procedural). Às memórias de acontec-

imentos da nossa vida, ou de factos que aprendemos, 

chamamos memória explícita: podemos construir 

uma narrativa baseada nessa informação. 

Dentro da memória explícita distinguimos: as 

memórias de eventos da nossa vida - como o nosso 

primeiro dia de escola - a que se chama memória 

episódica; e a memória de factos que conhecemos - 

como 25 de Dezembro ser o dia de Natal - que chama-

mos memória semântica. Muito por causa do paciente 

H.M., sabemos hoje que o cérebro trata estes tipos de 

memória de forma diferente.

O PACIENTE H.M

Quem foi o Paciente H.M e porque foi o 

seu caso tão relevante para o conheci-

mento que temos hoje das estruturas 

cerebrais com um papel na formação 

de memória? Estrutura num powerpoint, 

para apresentares aos teus colegas, ou 

num texto uma apresentação sobre o Paci-

ente H.M. que explique: primeiro, quando 

ele viveu, o que lhe aconteceu, que sinto-

mas teve a partir daí; qual foi a solução en-

contrada e o que aconteceu a H.M. depois 

da operação; baseado nas estruturas re-

movidas pela operação, explica que partes 

do cérebro estão – e que partes não estão 

- envolvidas em que tipo de memória. 
Paciente H.M.
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TEMA: MEMÓRIA DE TRABALHO 

Ayumu é um chimpanzé de 18 anos que vive no Insti-

tuto de Investigação de Primatas da Universidade de 

Kyoto e que foi treinado para jogar um jogo. Ayumu 

aprendeu a indicar, tocando com o dedo no ecrãn, uma 

sequência numérica. Primeiro aprendeu a indicar por 

ordem crescente os números de 1 a 9. A posição dos 

números no ecrãn variava e cada vez que os indicava 

na ordem correcta, Ayumu recebia um doce. 

Depois os investigadores tornaram a tarefa mais difí-

cil: os números eram mostrados no ecrãn durante um 

curto intervalo e depois escondidos por rectângulos 

brancos. Para indicar correctamente a ordem, Ayumu 

tinha, em alguns segundos, de memorizar o local de 

cada número.

Para aprender a jogar, o cérebro de Ayumu utilizou 

memória de longo-prazo: indicar a sequência de 1 a 

9 pela ordem correcta é recompensado. Mas sempre 

que Ayumu joga, utiliza memória de curto-prazo: re-

cordar a localização espacial dos números no ecrã – 

que podem ser esquecidos logo depois de jogar.

O JOGO DE AYUMU

Se achas que o que Ayumu aprendeu é 

fácil, podes experimentar jogar (avis-

amos já que poucos humanos conseguem 

bater os seus resultados!): 

http://www.crazygames.com/game/
ayumu-chimp

A este tipo de memória chama-se memória de tra-

balho. É o mesmo tipo de memória que utilizamos 

quando nos tentamos lembrar de um número de 

telefone, ou do nome de um médico, só até encontrar 

uma caneta para os poder escrever num papel.

Neurónios de uma região específica do córtex são im-

portantes na memória de trabalho: estes neurónios 

mantém-se ativos enquanto “seguramos” informação 

na cabeça até encontrar a caneta – ou indicar uma 

sequência de números num ecrãn.

i9 Gizmodo
Ayumu 

“I WIN“ meme



TEMA: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Inteligência Artificial (IA) é a capacidade de uma 

máquina mostrar ações e/ou decisões inteligentes. A 

IA é definida em ciência da computação de um modo 

ligeiramente diferente da “inteligência natural” que 

atribuímos a seres humanos e animais.

Na IA, inteligência relaciona-se com a capacidade 

de uma máquina de resolver um problema específi-

co, como o reconhecimento facial. A “inteligência” é 

uma avaliação da capacidade da máquina de execu-

tar a tarefa específica que foi criada para resolver. 

Sendo semelhante, não é exatamente o mesmo que 

“inteligência natural”: a capacidade de um agente 

natural resolver tarefas complexas definidas pelo seu 

ambiente natural. 

No primeiro caso falamos da quantificação da capaci-

dade de execução de uma máquina pré-programa-

da para um objetivo; no segundo, da capacidade de 

resolver tarefas complexas dum agente que evoluiu 

para sobreviver na multiplicidade de desafios do seu 

ambiente.
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Um princípio fundamental da IA é o conceito de al-

goritmo: a implementação de um conjunto de regras 

que seguem estados específicos predefinidos por um 

programador. Da sua natureza - enquanto implemen-

tação de uma sequência de regras - decorre que o 

programa é geralmente definido para resolver um 

problema muito específico. Para isso o algoritmo não 

pode ser totalmente autónomo. Atualmente as únicas 

exceções a esta regra são os códigos de autodigitação 

com capacidade para alterar os seus próprios algorit-

mos de aprendizagem – no entanto, presentemente, 

a sua utilização é quase inexistente.

O que não quer dizer que não venha a deixar de ser 

assim…

QUESTÕES ÉTICAS

Que questões éticas colocaria a existên-

cia de máquinas suficientemente sofisti-

cada do ponto de vista da inteligência? O 

monólogo final de Roy, em Blade Runner, 

aponta para uma série de questões que o 

filme trabalha: a aquisição de capacidade 

cognitiva (incluindo emocional) suficien-

temente sofisticadas para serem recon-

hecidas como humanas. Roy identifica a 

situação de Deckard (prestes cair) com a 

da sua própria vida (viver com medo), au-

todefine a sua condição como escravidão, 

e relata o fim da sua existência não como 

“desativação” mas como “morte” (perda 

de um legado – experiências, memórias, 

conhecimento – como acontece com agen-

tes naturais). 

A agentes com este tipo de sofisticação 

devem ou não ser reconhecidos direitos?  

Ridley Scott
Blade Runner 

1982

https://www.youtube.com/watch?v=nIDlTGd7Y9U


TEMA: IDENTIFICAÇÃO DE 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Alan Turing foi um matemático inglês famoso pelo seu 

trabalho em ciência da computação e criptografia - 

o estudo de comunicações codificadas. Turing é mais 

conhecido por ter descodificado o código da Enigma 

Machine usada pelos alemães durante a Segunda 

Guerra Mundial.

Durante a década de 1940, com os primeiros algo-

ritmos computacionais, surgiu a questão de saber 

se as máquinas poderiam “pensar”. Em 1950, Turing 

propôs um teste para resolver esta questão. Um júri 

teria uma conversa com dois interlocutores através 

de uma tela. Após 15 minutos de conversa, o júri vo-

taria qual dos dois seria um computador. Se mais de 

30% dos júris fossem enganados, o computador teria 

passado no teste.

Turing sugeriu este teste como uma forma de avaliar 

um computador “inteligente”. Para ele, embora “pen-

sar” fosse difícil de definir, o teste diria o quão bom 

o computador seria a “imitar” um humano pensante.
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O Prémio Loebner é o mais antigo concurso de tes-

tes de Turing. Para o prémio, os “chatbots” (IAs que 

conduzem conversas por texto) competem para ver 

quem tem a conversa mais “humana”.

IDENTIFICAÇÃO DE INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL

Se fosses um júri do prémio Loebner, que 

tipo de perguntas, e em que sequência, 

usarias para distinguir um cérebro ar-

tificial de um cérebro humano numa 

chatbox?

Foto de passaporte de 
Alan Turing

1928



TEMA: ROBÓTICA 

Os robots são máquinas programadas para 

fazer tarefas específicas, sendo capazes de 

imitar algumas das capacidades que são 

próprias dos seres humanos. Alguns robots 

são parecidos com os humanos  e chamam-se 

andróides. Os drones são robots voadores.

Os robots fazem as tarefas para que foram 

programados de forma eficiente e muito ráp-

ida. Atualmente, alguns robots são capazes 

de aprender e tomar decisões. Mas o prin-

cipal desafio continua a ser conseguir exe-

cutar movimentos complexos num ambiente 

natural e reagir a obstáculos imprevistos.

Actualmente, estes são provavelmente os 

exemplos de robots com maior sucesso no 

desafio motores:

https://www.youtube.com/watch?v=hSjKoEva5bg

https://www.youtube.com/watch?v=tf7IEVTDjng

ADIVINHA QUEM FEZ ESTA PINTURA
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Foram robots-pintores 

criados por Leonel Moura. 

Serão estes robots 

“criativos”?

Leonel Moura
Bebot, 050517

2017
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QUAL É A CONSTITUIÇÃO BÁSICA  
DE UM ROBOT?

• Sensores: permitem percecionar aspetos do 

mundo exterior como os nossos órgãos dos senti-

dos. Por exemplo, alguns robots podem localizar 

obstáculos graças a câmaras de filmar. 

• Efetores:  são as partes responsáveis pelo mov-

imento do robot, seja para manipular objetos, 

seja para se movimentar. Nos humanos são os 

músculos que desempenham este papel. 

• Centro de controlo: cada robot é dotado de um 

software e um processador que o controla, e que 

lhe permite identificar objetos e situações, resol-

vendo vários problemas 

• Fonte de energia: para os manter em funciona-

mento são necessárias baterias ou equivalente. A 

fonte de energia humana provém dos alimentos. 

SE EU CRIASSE UM ROBOT

Se te pedissem para inventar um robot, 

que funções gostarias que ele tivesse? 

Descreve as funções do robot – incluindo, os 

sensores que precisa de ter para as executar; 

o tipo de movimentos que tem de fazer. De-

pois esquematiza-o e finalmente dá-lhe um 

nome.

Sensores

Efectores

Centro de
controlo

Fonte de
energia
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ONLINE

Sobre evolução de vertebrados:
https://www.ucl.ac.uk/museums-static/obl4he/vertebratediversity/

index.html

Sobre a evolução dos sistemas neuronais nos 

diferentes grupos animais:
https://www.youtube.com/watch?v=vsspcnRRBcI

Sobre neurónios e ciência cidadã:
https://eyewire.org/explore

Sobre perceção e ilusões de ótica:
https://www.ted.com/talks/beau_lotto_optical_illusions_show_how_we_

see#t-76644

Brain Facts Online Book
https://www.brainfacts.org/the-brain-facts-book
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Sobre o Turing test:
https://www.youtube.com/watch?v=sXx-PpEBR7k

Sobre os últimos avanços na robótica:
https://www.youtube.com/watch?v=hSjKoEva5bg

https://www.youtube.com/watch?v=tf7IEVTDjng
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