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RESUMO !
Esta monografia é um ínfimo contributo para ressaltar a importância 

crucial da Biodanza na renovação orgânica, que ocorre de uma forma tão 

profunda, mas tão subtil «a um olhar superficial» do humano. 

Muitas das nossas emoções têm, efetivamente, manifestações 

fisiológicas, mas como elas ocorrem dentro desse universo alargado que é o 

nosso corpo, os nossos órgãos, nem sempre nos apercebemos que elas estão a 

acontecer. Exemplo disso são atos simples como o respirar e o bater do 

coração. 

Não discutimos já os efeitos psicológicos da Biodanza, de bem-estar, 

alegria, mas eles não estão dissociados dos efeitos fisiológicos que ocorrem 

em simultâneo. Somos um ser uno, em que nada está separado, somos um 

sistema bem complexo e, ao mesmo tempo, tão simples porque concorre 

simplesmente para o mandato da vida. 

Por isso, a Biodanza convida-nos a habitar essa caixa mágica que é o 

nosso corpo e a viver com ele, projetando-nos no encontro com o outro e com 

a totalidade. E o nosso corpo é um holograma onde a sua menor parte, que é 

a célula, é também o holograma de todo o organismo. 

Aqui, mergulharemos no neurónio como um dos elementos mais ínfimos 

do nosso sistema e que recebe, em Biodanza, tantas informações, que 

conduzem o indivíduo a uma vida mais saudável. 

Sendo a proposta de Rolando Toro proporcionar uma contínua atenção 

aos fatores que preservam, estimulam, mantêm e nutrem a vida, dar-se-á, 

neste trabalho, ênfase aos potenciais dos neurónios relacionando-os com os 

potenciais da Biodanza.  

 Sabemos que o cérebro é um órgão complexo do nosso corpo, mas nele 

reside uma sabedoria ancestral que permite a capacidade de aprendizagem e 

memória indispensável à nossa evolução como espécie.  

!
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ABSTRACT !
This monograph is a lowest contribution to emphasize the crucial 

importance of Biodanza in organic renewal, which occurs in such a profound 

way, but so subtle 'at a superficial glance "of the human. 

Many of our emotions have effectively physiological manifestations, but 

as they occur within this wide universe that is our body, our organs, not 

always we realize that they are happening. Examples of this are simple acts 

such as breathing and heartbeat. 

We have discussed the psychological effects of Biodanza, wellness, joy, 

but they aree coupled to the physiological effects that occur simultaneously. 

We're human one, where nothing is separated, are a very complex system and 

at the same time, as simple which competes for life to succeed. 

So Biodanza invites us to indwell this magic box that is our body and to 

live with it, projecting us in the encounter with the other and with the whole. 

And our body is a hologram where its lower part, which is the cell, is also na 

hologram of the whole organism. 

Here we will dive into the neuron as one of the finest element of our 

system that receives, while we practice Biodanza, so much information, 

leading each one to a healthier life. 

And the proposal of Rolando Toro provides continuous attention to the 

factors that preserve, stimulate, maintain and nourish life. So emphasis on 

the potentials of neurons will be given in this work,  linking them with the 

potentials of Biodanza. 

We know that the brain is a complex organ of our body, but it lies on an 

ancient wisdom that allows us the ability of learning and memory essential to 

our evolution as a species. 

!
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POEMA 
!
 

!
!

!
A força que nos conduz 

É a mesma que acende o sol 

Que anima os mares 

E faz florescer a cerejeira. 

A força que nos move 

É a mesma que se agita nas sementes 

Com a sua mensagem imemorial de vida. 

A dança gera o destino 

Sob as mesmas leis que vinculam a flor e a brisa 

Sob o girassol da harmonia 

Todos somos um. 

!
Rolando Toro Araneda 

!
!

!!
!
!
!
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!
!
!
INTRODUÇÃO 

!
Fruto do sistema em que vivemos, é comum, nos nossos dias, o 

desinteresse das pessoas em relação aos cuidados que devem ter consigo 

próprias, com as relações com os outros e mesmo o desinteresse pela 

preservação do ambiente em que vivem. O nosso sistema humano, como um 
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todo, precisa ser respeitado e cuidado, de forma a nos permitirmos ao 

desenvolvimento da nossa saúde integral, afirmação das nossas escolhas 

saudáveis e à grandeza da nossa presença no universo. 

 A Biodanza tem como princípio a integração humana, a partir da 

estimulação da função primordial de conexão com a vida, renovação orgânica, 

como forma de induzir a regulação das funções biológicas, diminuindo os 

fatores de desorganização e stress. 

 Assim, o presente trabalho surge de uma grande curiosidade em 

perceber os efeitos neurofisiológicos da Biodanza no ser humano. Para isso 

decidi iniciar o meu estudo pela compreensão da anatomia e fisiologia do 

sistema nervoso. Mas quando comecei o estudo percebi que era um campo 

muito complexo, e que exige muito tempo. Por isso, este presente trabalho 

apresenta uma pequena parte desse estudo. O caminho que escolhi para 

compreender um sistema biológico complexo como o sistema nervoso, foi 

primeiro compreender as células que o constituem. 

!
 “ A célula nervosa não é apenas uma peça fascinante da biologia. Ela é a chave para 
a compreensão do modo como o cérebro funciona.”  

Kandel, 2010 

 Os organismos criam mentes a partir da atividade de células especiais, conhecidas 

como neurónios. Os neurónios partilham a maioria das características de outras células do 

nosso corpo e, contudo, o seu funcionamento é distinto. (...) O número de neurónios em cada 

cérebro humano é da ordem dos milhares de milhões, e os contactos sinápticos que os 

neurónios estabelecem entre si chegam aos triliões. Os neurónios organizam-se em pequenos 

circuitos microscópicos, cuja combinação forma circuitos cada vez maiores, os quais por sua 

vez forma redes ou sistemas.  

Damásio, 2010 !
 A proposta de Rolando Toro com a Biodanza é proporcionar uma 
contínua atenção aos factores que preservam, estimulam, mantêm e nutrem a 
vida. Na construção deste trabalho a ênfase foi dada aos potenciais dos 
neurónios relacionando-os com os potenciais da Biodanza.  

 Sabemos que o cérebro é um órgão complexo do nosso corpo, mas nele 
reside uma sabedoria ancestral que permite a capacidade de aprendizagem e 
memória indispensável à nossa evolução como espécie.  
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!  

!
!
 “Somos quem somos por obra daquilo que aprendemos e de que 

lembramos.”  
Kandel 2010.  !!

 “ Como conseguem milhares de milhões de neurónios de um cérebro 
humano, e os triliões de sinapses que eles formam, produzir não só as acções 
que constituem os comportamentos, mas também as mentes – mentes das 
quais cada possuidor tem consciência e mentes que podem dar origem a 
culturas? ” 

Damásio (2010:367) !
!
CAPÍTULO I –  BIODANZA - UM POTENCIAL DE AÇÃO PARA A 

VIDA 

1. Conceito de Biodanza !
!  12!
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Segundo as palavras de Rolando Toro, a Biodanza é um sistema de 

integração humana, renovação orgânica, reeducação afetiva e 

reaprendizagem das funções originárias da vida. A sua metodologia consiste 

em induzir vivências integradoras por meio da música, do canto, do 

movimento e de situações de encontro em grupo. Por isso, tendo nascido de 

uma pura e inspirada meditação sobre a vida, a Biodanza é uma proposta 

metodológica que se propõe restaurar no ser humano o vínculo original com a 

espécie como totalidade biológica, e com o universo como totalidade cósmica 

(Toro, 2002). 

O convite à dança é, na sessão de Biodanza, um convite à partilha 

humana, à participação na dança cósmica (Toro, 2002), a partir dos gestos 

naturais e da comunicação entre os seres humanos.  

Ao investir no sentido antropológico da dança, Rolando Toro concebeu 

uma forma de resgatar as manifestações ancestrais da dança, quando elas 

representavam para o ser humano veículos de conexão consigo próprio, com o 

outro e com o cosmos. Assim, na Biodanza, propõe-se ao ser humano resgatar 

esses vínculos, tornando-os mais afetivos, nutridores e religados à sua 

essência vivencial. As diversas dimensões da dança emergem, despertando no 

ser humano uma ressonância profunda com a vida. A dança vem a ser o 

pensamento do universo incorporado na existência humana (Toro, 2002). 

Contudo, mais do que dançar, Rolando Toro propôs ao ser humano «ser 

a dança» e, nesse sentido, ampliou o conceito de dança para uma interação 

plena entre o ser humano e tudo o que o rodeia. Daí que a Biodanza não possa 

ser praticada invidualmente, ela carece desse conjunto estruturado- o grupo- 

que, afetivamente ligado, permitirá, a todos, múltiplas possibilidades de 

comunicação que se caracteriza pela aceitação da diversidade e pela 

integração plena do ser humano (Silva, 2014). 

2. Princípio Biocêntrico !
A base de todo o modelo teórico da Biodanza é o Princípio Biocêntrico. 
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O Princípio Biocêntrico “ tem como referência imediata a vida, e se inspira 

nas leis universais que conservam os sistemas vivos e que tornam possivel a 

sua evolução” (Toro, 2002).  

 O Princípio Biocêntrico tem como ponto de partida a vivência de um 

universo organizado em função da vida. Tudo o que existe no universo sejam 

elementos, astros, plantas ou animais, incluindo o homem, são componentes 

de um sistema vivente maior. O universo existe porque existe a vida. E não o 

inverso. A evolução do universo é, na verdade, a evolução da vida. Há, por 

conseguinte, uma inteligência organizadora da vida. 

 A Biodanza, empregando uma metodologia vivencial, dando ênfase à 

experiência vivida, mais que a informação verbal, permite começar a 

transformação interna sem a intervenção dos processos mentais de repressão.  

 O Princípio Biocêntrico situa o respeito pela vida como centro e ponto 

de partida de todas as disciplinas e comportamentos humanos: restabelece a 

noção de sacralidade da vida. Este princípio ajuda o ser humano a sentir o seu 

tamanho diante do cosmo: a sua pequenez e a sua grandeza, ao mesmo 

tempo, fá-lo reverenciar e celebrar a vida. O sagrado dá-se em qualquer 

circunstância em que a vida se faz presente. Toda a vida é sagrada. 

 O Princípio Biocêntrico é inspirado na intuição de um universo 

organizado em função da vida e consiste numa proposta de reformulação dos 

nossos valores culturais que toma como referencial o respeito pela vida. 

 Há, assim, uma inteligência organizadora da vida, e o nosso organismo 

humano reflete essa inteligência.  

!
António Damásio (2010:41), nos seus estudos, revela-nos que o cérebro 

não começa a edificar a mente consciente ao nível do córtex cerebral, mas 

sim ao nível do tronco cerebral. É nesta área que se encontram um 

aglomerado de núcleos essenciais à regulação vital, e à consciência.  

!
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Gerir e proteger a vida de forma eficiente são duas proezas reconhecíveis da 
consciência: os pacientes neurológicos cuja consciência esteja comprometida não são capazes 
de gerir a vida com independência, mesmo quando as funções básicas operam normalmente. 
No entanto, os mecanismos, para a gestão e para a manutenção da vida não são uma 
novidade na evolução biológica, nem dependem necessariamente da consciência. Tais 
mecanismos já existem em células isoladas e estão codificados no seu genoma. Encontram-se 
também largamente replicados em antigos e humildes circuitos neurais sem mente e sem 
consciência, e marcam presença muito forte no cérebro humano. Veremos que gerir e 
proteger a vida é a premissa fundamental do valor biológico. O valor biológico influenciou a 
evolução das estruturas cerebrais e influencia, em qualquer cérebro, a grande maioria das 
operações cerebrais. Manifesta-se de forma tão simples como na libertação de moléculas 
químicas ligadas à recompensa e ao castigo, ou de forma tão elaborada como as nossas 
emoções sociais e o raciocínio sofisticado. O valor biológico guia naturalmente e dá cor, por 
assim dizer, a quase tudo o que acontece no interior do nosso cérebro consciente. O valor 
biológico tem o estatuto de um princípio.   

António Damásio (2010:44).   

!
 Assim podemos dizer que dentro cada um de nós, em cada célula do 

nosso corpo, existe um mandato biológico pró-vida.   

 “ Ao estar centrada no princípio Biocêntrico,a Biodanza procura 

promover um modo de estar, sentir e viver mais próximo das leis universais 

da vida que conferem saúde e felicidade ao ser humano”  Silva (2014). 

3. Vivência !
“O  mundo não é  aquilo que penso, é o que  vivo” 

 (Merleau Ponty) 

!
A importância do conceito de vivência surge plenamente na Teoria da 

Biodanza de Rolando Toro, que definiu suas características essenciais e propôs 

um método preciso para provocar "vivências integradoras", capazes de 

expressar a identidade, modificar o estilo de vida e restabelecer a ordem 

biológica. 

A descrição das vivências possui um valor científico, apesar de 

acontecer no interior de um indivíduo e, em Biodanza, utiliza-se o "Relato de 

Vivências" para ter acesso ao conhecimento fenomenológico das vivências. 

!  15!
Monografia de Titulação EBP III / Ana Maria Nogueira Alves 



O Neurónio: a humanidade dentro da célula

Segundo Toro (2002) a Vivência é "uma experiência vivida com grande 

intensidade por um indivíduo num lapso de tempo aqui-agora (“génese 

actual"), abarcando as funções emocionais, cenestésicas e orgânicas".  

Efetivamente, o primeiro autor a investigar o sentido das vivências foi 

Wilhelm Dilthey (1833 - 1911), para quem a vivência era "algo revelado no 

complexo anímico dado na experiência interna de um modo de existir a 

realidade para um certo sujeito" (Dilthey, 1883). 

Dilthey estabeleceu uma diferença entre as Ciências da Natureza e 

Ciências do Espírito. As ciências do espírito teriam como objeto o homem e 

o comportamento humano; para Dilthey é possível, diante do mundo humano, 

adotar uma atitude de "compreensão pelo interior", ao passo que, diante do 

mundo da natureza, essa via de compreensão estaria completamente fechada. 

Os meios necessários à compreensão do mundo histórico-social podem ser, 

dessa maneira, tirados da própria experiência psicológica, e a  psicologia, 

deste ponto de vista, é a primeira e mais elementar das ciências do espírito. A 

experiência imediata e vivida na qualidade de realidade unitária (Erlebnis  - 

Vivência;  Experiência) seria o meio a permitir a apreensão da realidade 

histórica e humana sob as suas formas concreta e viva. 

Em Biodanza dá-se prioridade à vivência sobre a consciência e a 

indução de vivências constitui a sua base metodológica. As vivências geram a 

sensação global de "sentir-se vivo", evocam a intensa percepção de ser quem 

se é. Por isso, os exercícios de Biodanza têm um efeito revitalizante e 

permitem a expressão dos potenciais  da identidade, através da deflagração 

das vivências (Toro, 2011). 

A Biodanza diferencia-se radicalmente das terapias que dão prioridade 

à consciência e à linguagem já que um século de experiências 

psicoterapêuticas demonstrou que tornar conscientes os conflitos 

inconscientes não modifica os comportamentos. São as vivências que induzem 

efeitos modificadores profundos. 

Rolando Toro aponta as seguintes características das Vivências: 
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1. São subjetivas. São expressas a partir da identidade de cada indivíduo. 

As vivências experimentadas por cada pessoa  são únicas. Pertencem à 

intimidade e muitas vezes são incomunicáveis. 

2. Intensidade variável.  A intensidade das vivências é variável segundo a 

sensibilidade de cada um e o tipo específico de vivência experimentada. 

3. São anteriores à consciência. As vivências podem chegar à consciência 

de forma imediata ou tardiamente.   

4. Temporalidade. São produzidas no lapso temporal "aqui-agora". São 

passageiras, constituem experiências de "génese atual" no sentido de 

Alfred Auersperg. 

5. Dimensão cenestésica. As vivências são sempre acompanhadas de 

sensações cenestésicas, proporcionam sensações de prazer, alegria, 

bem-estar, erotismo e comprometem todo o organismo. 

6. A raiz geradora das vivências é o substrato orgânico do inconsciente  

vital. 

7. As vivências, como reconheceu Heidegger, têm um valor ontológico, 

quer dizer, comprometem a realidade do ser. 

8. Expressão da identidade.  As vivências comprometem a identidade 

como um todo; isto significa  que têm influência em todos os estratos 

orgânicos, emocionais e existenciais. 

!
9. Têm consequências neuroendócrinas e imunológicas. A vivência é a 

encruzilhada psico - somática, é o processo de transmutação do 

psíquico em orgânico. 

Vivências desorganizadoras podem produzir transtornos orgânicos; 

vivências integradoras conduzem a uma elevação da vitalidade e da saúde. 
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10.  Emocionalidade. É comum que as vivências se combinem dando origem 

às emoções. 

11.  Influência sobre o inconsciente vital. As vivências integradoras são o 

maior factor de regulação do inconsciente vital. 

12. As v ivências podem ser descritas mediante o método 

fenomenológico. Não necessitam ser analisadas ao nível  da 

consciência. 

13. Espontaneidade. Como a água de um manancial, as vivências surgem 

com espontaneidade e frescura; possuem a qualidade do originário e 

têm uma "força de realidade" que compromete todo o corpo. As 

vivências não estão sob o controle da consciência; podem ser 

"evocadas", mas não dirigidas pela vontade. 

14. Originária expressão de nós mesmos. O poder reorganizador que 

possuem as vivências,  deve-se ao fato de constituir a originária 

expressão de nós mesmos, anterior a toda elaboração simbólica ou 

racional. As vivências são o dado primário da identidade. 

O mais importante é que as as vivências integradoras possuem um valor 

organizador em si mesmas. Ativam e harmonizam as funções límbico-

hipotalâmicas. As vivências têm a sua representação fisiológica no sistema 

límbico, centro regulador da conduta flexível, dos instintos e emoções. O 

sistema límbico abarca as funções do hipocampo, amígdala cerebral, e 

hipotálamo. O hipotálamo regula a hipófise, que por sua vez, influi sobre o 

sistema endócrino. 

4. Inversão Epistemológica 
 “ O corpo é o alicerce da mente consciente” 

António Damásio , O Livro da Consciência, 2010 !!
Compreender a profundidade e a seriedade da proposta de “celebração 

da vida” e de “resgate da natureza em nós”, como diria o criador da 

Biodanza, requer ampliar horizontes para além dos nossos parâmetros 
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culturais de racionalidade instrumental, requer recuperar concepções 

originais sobre a arte e a dança, sobre o seu significado antropológico, 

psicológico e vital. Mais ainda, como ressalta Góis (2002), no âmbito da 

psicologia, implica resgatar aspectos que  constituem e forjam o psiquismo 

tais como a dimensão corporal, o contacto, a interação grupal, o movimento, 

a música e a arte. No âmbito das ciências humanas requer resgatar a vivência 

como uma categoria epistemológica, como um fundamento psíquico 

estruturante da saúde psíquica, dos processos de aprendizagem, 

desenvolvimento e realização humana. Sobretudo, para Toro, a teoria da 

Biodanza busca recuperar um posicionamento ético- político frente à 

realidade humana e da vida. 

!  

Fig. 1 Inversão Epistemológica 

!
CAPÍTULO II - ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL DO TECIDO 

NERVOSO !
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 O sistema nervoso humano é, sem dúvida, o sistema mais complexo, 

amplamente investigado e ao mesmo tempo o sistema menos conhecido do 

homem. A sua estrutura e atividades estão inseparavelmente interligados com 

cada aspeto da nossa vida.   

 A homeostase é mantida em nível elevado pelas atividades reguladoras 

e coordenadoras do sistema nervoso, que depende da sua capacidade para 

detetar, interpretar e responder a mudanças. Os recetores sensoriais 

monitorizam a temperatura, tato, olfato, dor, som, luz, pressão arterial, pH 

dos líquidos corporais, posição relativa das partes do corpo e outras situações. 

Esta informação é transmitida pelos nervos, dos recetores sensoriais ao 

encéfalo e medula espinal. Assim, podemos dizer que o encéfalo e a medula 

espinal avaliam as condições dentro e fora do corpo.  

 O sistema nervoso é também responsável pela atividade mental, 

incluindo a consciência, a memória, o pensamento, assim como pelas nossas 

emoções, sentimentos e ações.  

1. Divisões do Sistema Nervoso !
 O sistema nervoso é um todo. A sua divisão em partes tem um 

significado exclusivamente didático, pois as várias partes estão intimamente 

relacionadas do ponto de vista morfológico e funcional. De acordo com Seeley 

(2001) o sistema nervoso possui dois componentes principais, o sistema 

nervoso central (SNC) e o sistema nervoso periférico (SNP). O sistema 

nervoso central localiza-se dentro do esqueleto axial (cavidade craniana e 

canal vertebral); o sistema nervoso periférico localiza-se fora deste 

esqueleto. 
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Fig. 2 Sistema Nervoso 

!
O SNC inclui o encéfalo composto pelo cérebro, o tronco cerebral e o 

cerebelo e pela medula espinal. Dentro das cavidades craniana e vertebral, o 

SNC é envolvido por três camadas protetoras de tecido conjuntivo fibroso, as 

meninges (dura-máter, aracnóide e pia-máter). 
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!  

Fig. 3 Encéfalo e nervos cranianos 

!
 O SNP inclui as raízes nervosas espinhais, os gânglios e os nervos 

periféricos. Estes nervos podem ter origem no encéfalo, quase todos no 

tronco cerebral, os nervos cranianos, ou então na medula espinal, os nervos 

raquidianos. Os nervos cranianos têm origem em núcleos celulares situados a 

diferentes níveis do tronco cerebral, constituídos pelos corpos celulares dos 

neurónios. 

  Os gânglios são aglomerações de corpos celulares neuronais localizadas 

no exterior do SNC. Existem basicamente três tipos de gânglios: os gânglios 

sensitivos (parte do sistema somestésico), os gânglios autónomos simpáticos e 

os parassimpáticos.  

 O SNP compreende, ainda, duas divisões: a aferente e a eferente. A 

divisão aferente ou sensorial transmite os potenciaia de ação dos órgãos 

sensoriais ao SNC. Os corpos celulares destes neurónios localizam-se nos 

gânglios junto da medula espinal. A divisão eferente, ou motora, transmite os 

potenciais de ação do SNC aos órgãos efetores, como os músculos e glândulas. 

 A divisão eferente do sistema nervoso divide-se em duas subdivisões: o 

sistema nervoso somático motor e o sistema nervoso autónomo (SNA) ou 

vegetativo. O sistema nervoso somático motor transmite os potenciais de ação 

do SNC, aos músculos esqueléticos, e depende do controlo voluntário. Os seus 
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corpos celulares neuronais localizam-se dentro do SNC e os axónios estendem-

se através dos nervos até às junções neuromusculares, que são as únicas 

sinapses do sistema nervoso somático motor externas ao SNC. 

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Fig. 4 Neurónio 
sensitivo, 

neurónio autonómico, neurónio motor. 

!
O SNA transmite os potenciais de ação do SNC ao músculo liso, ao 

músculo cardíaco e a certas glândulas. É também designado por sistema 

nervoso involuntário ou vegetativo porque o controlo dos seus órgãos alvo é 

inconsciente (involuntário) e portanto dele depende a vida vegetativa. Tem 

dois neurónios entre o SNC e os órgãos efetores. O primeiro destes tem os 

corpos celulares no SNC e o segundo tem os corpos celulares no gânglio 

autónomo.  

 O SNA subdivide-se em simpático e parassimpático. Em geral o 

simpático, quando ativado, prepara o corpo para a ação, enquanto o 
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parrasimpático regula o repouso ou as funções vegetativas como digerir os 

alimentos ou esvaziar a bexiga quando está distendida. 

 O SNC é o mais importante local de processamento da informação, 

integração dos processos mentais e iniciação da resposta. Pode também 

produzir ideias, emoções e outros processos mentais que não sejam 

consequência automática da entrada de informação. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Fig. 5 
Organização do sistema nervoso 

!
!
!
!
!
!
2. Células do Sistema Nervoso 
!
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 A organização do sistema nervoso pode ser considerada em diferentes 

níveis funcionais, desde o sistema em geral até às células individuais, a 

unidade básica de todas as coisas vivas. 

 De acordo com Grundfest (citado em Kandel 2010:74)  

 toda a célula num organismo celular é cercada por uma membrana oleosa que a separa das 
outras células e do fluído extracelular que banha o conjunto de células. A membrana celular 
é permeável a certas substâncias, permitindo, dessa forma, que ocorra uma troca de 
nutrientes e de gases entre o interior da célula e o fluido à sua volta. No interior da célula 
encontra-se o núcleo, que tem a sua própria membrana e fica envolto num fluido 
intracelular chamado citoplasma. O núcleo contém os cromossomas, estruturas longas e finas 
formadas pelo DNA, que carregam os genes como se fossem um cordão. Além de controlar a 
capacidade da célula de se reproduzir, os genes informam a célula sobre as proteínas que ela 
deve produzir para desempenhar as suas atividades. O mecanismo propriamente dito de 
produção das proteínas localiza-se no citoplasma. Considerada a partir dessa perspetiva 
comum, a célula é a unidade fundamental da vida, a base estrutural e funcional de todos 
os tecidos e órgãos em todas as plantas e animais. 

!
 O sistema nervoso como qualquer outro órgão é composto por células. 

Mas as células que compõem o sistema nervoso são especiais, e é a partir do 

funcionamento extremamente complexo dessas células que surge a percepção 

que temos do mundo, as emoções, e a consciência.  

  O sistema nervoso é constituído por dois tipos de células, os neurónios, 

ou células nervosas, e as células da nevróglia ou gliais. As células gliais dão 

suporte, proteção, nutrição e ajudam os neurónios a comunicarem entre si. 

2.1. Neurónios !
O neurónio é a célula que constitui a unidade anatómica, trófica e 

funcional do sistema nervoso. Sendo uma célula excitável tem a capacidade 

de captar e transmitir impulsos, ou estímulos nervosos, através dos seus 

prolongamentos celulares. O neurónio possui uma estrutura muito particular, 

que lhe permite extraordinárias funções.  
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Fig. 6 Neurónio 

!
 Um neurónio é constituído por três componentes principais: os 

dendritos, o corpo celular, e o axónio.  

 Os dendritos são as terminações aferentes, isto é, recebem os 

estímulos do meio ambiente, de células epiteliais sensoriais ou de outros 

neurónios. Ramificam-se, afilando até às extremidades e exibem pequenas 

expansões bulbosas, as  espinhas  
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dendríticas, que formam sinapses com os axónios de outros neurónios. 

Funcionalmente, o dendrito conduz o sinal elétrico para o corpo celular. Cada 

tipo de neurónio possui um padrão de ramo dendrítico característico, 

chamado de árvore dendrítica.  

!

 

Fig. 7 Dendritos e corpo celular do neurónio 

!
!
O corpo celular do neurónio varia entre 5 e 140 micrómetros (µm) de 

diâmetro. Contém um núcleo habitualmente de grande diâmetro, com a sua 

cromatina dispersa constituída por ácido desoxirribonucleico (DNA). O núcleo 

neuronal integra também um grande nucléolo, que contém o ácido 

ribonucleico (RNA). O citoplasma do corpo neuronal possui a quase totalidade 

dos organelos da célula. Estes organelos são necessários à manutenção da 

estrutura celular do neurónio, assim como ao transporte axonal a longa 

distância, que é altamente consumidor de energia. Esta energia provém do 

oxigénio e da glucose que são fornecidos através de dois pares de artérias, as 
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carótidas e as vertebrais. Um neurónio privado de oxigénio, não sobrevive 

mais do que alguns minutos. 

!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Fig. 8 Visão Macro 
do corpo celular 
do Neurónio 

O 

citoplasma neuronal contém um extenso retículo endoplasmático rugoso, o 

que reflete a necessidade de síntese proteica maciça para manter o neurónio 

e os seus prolongamentos. O aparelho de Golgi está envolvido no 

empacotamento de importantes moléculas de sinalização para transporte e 

libertação. As mitocôndrias encontram-se em grande número para suprir a 

altíssima demanda de energia dos neurónios. O corpo celular afunila-se 

formando o cone de implantação do axónio. 

!
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  O axónio é um prolongamento eferente do neurónio. Conduz os 

impulsos a outros neurónios, a células musculares ou glandulares. O axónio 

estende-se, a partir do corpo celular, por uma distância variável de 1 m ou 

mais.  Um axónio com tamanho maior do que 1 a 2 µm de diâmetro é isolado 

pela bainha de mielina, que é formada pelos oligodendrócitos no sistema 

nervoso central (SNC) ou pelas células de Schwann no sistema nervoso 

periférico (SNP).  

 De acordo com o número dos seus prolongamentos celulares, os 

neurónios podem classificar-se  em bipolares, pseudo-unipolares ou 

multipolares.  

 

!
!
!
!
!
!
!
!

Fig. 9 Tipos de neurónios 

Os neurónios bipolares apresentam dois prolongamentos celulares: um 

dendrito e um axónio. São exemplo, neurónios da retina, do epitélio olfativo 

ou dos gânglios coclear e vestibular do VII par de nervos cranianos. Os 

neurónios pseudo-unipolares têm um único prolongamento, que, num certo 

ponto do seu trajeto, se divide em dois ramos, um que recebe os estímulos, 

funcionando como dendritos, e estes estímulos, sem passar pelo corpo celular, 

transitam para o axónio, que se dirige para o SNC. São exemplos de neurónios 

pseudo-unipolares, os neurónios sensitivos, situados nos gânglios espinhais, ou 

raquidiano. Os neurónios multipolares que são a grande maioria, apresentam 
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um axónio e diversos dendritos Os dendritos variam em número e no grau de 

ramificação. É o caso dos neurónios piramidais do córtex cerebral motor, dos 

neurónios motores periféricos, ou das células de Purkinje do cerebelo. 

 

!
 

!
!
  !
 Sob o ponto de vista 

funcional, os neurónios são 

classificados em neurónios 

motores, sensor ia i s ou 

sensitivos e interneurónios. 

Esta classificação considera 

a d i recção em que os 

potenciais de acção são 

conduzidos.  

 Os neurónios motores 

(eferentes) têm origem no SNC e conduzem os estímulos (os potenciais de 

acção) aos músculos, glândulas e vasos sanguíneos. São responsáveis por todo 

o tipo de comportamentos, incluindo a fala.  

Os neurónios sensoriais (aferentes) recebem estímulos sensoriais do 

exterior, ou do interior do organismo, e conduzem-nos para o SNC. Neurónios 

sensoriais são células associadas a recetores especializados para detetar e 

responder a diversas condições dos ambientes interno e externo. Os recetores 

sensíveis à luz, som e estímulos mecânicos e químicos são a base da 

capacidade sensorial, respetivamente da visão, audição, tato, olfato e 

paladar. Quando a estimulação mecânica, térmica ou química excede 
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Fig. 10 Amplitude de tamanhos e 
formas de neurónios. 

A. Neurónio multipolar no 
córtex cerebral (célula 
piramidal).  

B. Neurónio multipolar do 
cerebelo (célula de 
Purkinje).  

C. Neurónio multipolar 
pequeno  no córtex 
cerebelar (célula granular).  
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determinada intensidade pode ocorrer lesão do tecido, causando a ativação 

de um grupo especial de recetores designados nocicetores. Este processo 

desencadeia reflexos de defesa do organismo e a sensação de dor. 

 Os interneurónios estabelecem a associação entre neurónios sensitivos 

e motores, conduzem os potenciais de ação de um neurónio para outro. Eles 

constituem a grande maioria dos neurónios, situam-se essencialmente no 

sistema nervoso central e são quase todos do tipo multipolar. São 

interneurónios as células de Purkinje do cerebelo e muitas outras células 

nervosas da medula espinal e do tronco cerebral.  Este tipo de neurónios é 

largamente maioritário (no cérebro humano). Os interneurónios participam 

em reflexos simples mas também são responsáveis por funções superiores do 

cérebro. 

 Os neurónios formam uma rede de conexões capaz de captar 

informações dos recetores sensoriais, de processar essas informações, de criar 

uma memoria e de gerar os sinais apropriados para as células efectoras 

!
  Os neurónios não podem sobreviver sem as células gliais mas tudo indica que 

são a unidade cerebral essencial no que diz respeito ao comportamento e á mente. Quando 

os neurónios usam os axónios e enviam mensagens para as fibras musculares, produzem 

movimentos; e quando os neurónios estão activos em redes muito complexas de regiões 

criadoras de mapas, o resultado são imagens, a principal moeda corrente da actividade 

mental (Damásio 2010:368). 

!
!
!
!
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Fig. 11 Tipos de neurónios e células gliais, no SNC (indicado pelas linhas tracejadas) e SNP. 

Uma informação muito interessante sobre os neurónios, e que é a base 

da neurogénese é a seguinte: 

 Os neurónios no SNC  do adulto são células pós-mitóticas, ou seja, não possuem a 
capacidade de replicar a quantidade de ácido desoxirribonucleico (ADN) que contêm 
originalmente. Não têm centríolos, uns organelos tubulares que estão implicados  na 
ocorrência de mitoses. Estas características conferem-lhes a impossibilidade de se dividir e 
regenerar em situações em que haja agressão à cromatina nuclear. É de conhecimento 
recente que existe no girus dentato do hipocampo e no epitélio olfativo, mesmo na idade 
adulta, uma excepcional capacidade de neurogénese, ou seja, de formação de novos 
neurónios a partir de células precursoras indiferenciadas, também chamadas células tronco, 
ou estaminais  Almeida (2010:58). 

!
!
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  2.2. Células Gliais ou Neuróglia !
 As células gliais são células que ocupam os espaços entre os neurónios e 

têm como funções sustentação, revestimento, ou isolamento e modulação da 

atividade neural. São as células não excitáveis do sistema nervoso (não geram 

nem conduzem estímulos elétricos), constituem a maioria das células de 

suporte do SNC, participam na formação da barreira hemato-encefálica 

(barreira de permeabilidade entre o sangue e os neurónios), fagocitam 

substâncias estranhas, produzem o líquido cefalorraquidiano e formam 

bainhas de mielina em torno dos axónios.   

No SNC, essas células são os astrócitos, os oligodendrócitos, as células 

da microglia e as células ependimárias. No SNP, são a células-satélite e as 

células de Schwann. Cada tipo de célula tem características estruturais e 

funcionais únicas. 

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Fig. 12 
Neurónio 
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e células gliais 

 O astrócito é uma célula, com um formato estrelado e com múltiplos 

prolongamentos, que pode assumir dois tipos morfológicos: o astrócito 

protoplasmático e o astrócito fibroso. O protoplasmático é mais abundante na 

substância cinzenta, e o astrócito fibroso na substância branca. Apesar das 

suas reduzidas dimensões, os astrócitos são as células gliais de maior diâmetro 

e constituem um esqueleto estrutural de suporte para os neurónios e para os 

capilares sanguíneos do sistema nervoso. Os astrócitos possuem funções muito 

diversas e de importância considerável: isolamento químico e eléctrico das 

sinapses (capacidade de criar um isolamento na sinapse para impedir que os 

neurotransmissores que são libertados e a corrente elétrica que passa junto 

vá para um lugar indesejado); sustentação neuronal; através dos seus pés 

vasculares sustentam os vasos sanguíneos no seu lugar, e participam na 

barreira hemato-encefálica); regulação iónica (captação de K+); armazenam 

glicogénio (glicose, lactato); migração dos neurónios imaturos (na 

embriogénese); fagocitose (quando o neurónio começa a degenerar); gliose 

(processo que acontece quando há morte neuronal). 

 Uma grande parte dos axónios do sistema nervoso é revestida por uma 

membrana constituída por uma substância proteo-lipídica, que se denomina 

bainha de mielina. A mielina do sistema nervoso central é produzida pelo 

oligodendrócito, enquanto que a do sistema nervoso periférico é fabricada 

pela célula de Schwann.  

 O oligodendrócito é responsável por produzir a bainha de mielina no 

SNC. Na bainha de mielina, cada segmento de mielina é um isolante elétrico. 

Os segmentos de bainha de mielina que, no caso do oligodendrócito, cada um 

pode produzir até 600 segmentos, em um ou mais axónios, eles fazem com 

que o impulso elétrico que está a passar pelo axónio salte de um espaço sem 

mielina para outro espaço sem mielina, e são chamados nódulos de ranvier, 

fazendo com que o impulso seja muito mais rápido, ele pula de nódulo de 

ranvier em nódulo de ranvier ao invés de ir direto pelo axónio.   
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 De acordo com a presença ou não de mielina, as fibras nervosas são 

divididas em três categorias: fibras A – espessamente mielinizadas; fibras B - 

finamente mielinizadas; fibras C – não mielinizadas. A velocidade de condução 

de uma fibra A é  

de 120 m/s, enquanto numa fibra C é no máximo 2m/s. Estes dados são 

importantes para vermos o impacto da mielina na velocidade de condução das 

fibras nervosas. Para além de permitir e modular a condução elétrica pelo 

axónio, a mielina constitui uma barreira neuro-protetora, na prevenção de 

lesões inflamatórias, e é uma fonte de fatores tróficos para o axónio. Defeitos 

na síntese ou a estrutura de algumas das proteínas da mielina, conduzem a 

patologias específicas do sistema nervoso como por exemplo a esclerose 

múltipla (doença auto-imune que provoca a destruição da mielina e dos 

oligodendrócitos no sistema nervoso central).  

 Os microgliócitos são células mais pequenas, fagocitárias em resposta à 

infeção, fagocitando tecido necrótico, microorganismo e substâncias 

estranhas que invadem o SNC. São células de defesa. 

 As células ependimárias são células que formam o revestimento ao 

longo das cavidades encefálicas que são os ventrículos encefálicos e do canal 

central da medula. Existem basicamente dois tipos de células: os 

ependimócitos (que ajudam a manter o fluxo do liquor dentro dos ventrículos 

através dos movimentos ciliares). Algumas dessas células diferenciam-se num 

tipo celular específico, as células epiteliais coróides, que são as células dos 

plexos coróides. Cada ventrículo encefálico possui um plexo coróide, onde o 

liquor é produzido.  

 As células de Schwann são as células que formam a bainha de mielina 

no SNP. Cada célula de Schwann forma um segmento de mielina em torno de 

um segmento de um único axonio. Possui também a função de fagocitar a 

fibra lesada permitindo a regeneração do axónio .  
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 As células de satélites rodeiam os corpos celulares nos gânglios, 

proporcionam suporte e podem proporcionar nutrientes aos corpos celulares 

neuronais. 

!
!
!
3. Organização do Tecido Nervoso !
 O tecido nervoso pode ser agrupado em substância cinzenta e 

substância branca. É importante entender a diferença entre elas. A primeira 

refere-se a um aglomerado de corpos de neurónios, enquanto a outra é uma 

rede de fibras formadas por um agrupamento de prolongamentos de 

neurónios. "Branca" porque a mielina que envolve as fibras tem essa cor.  

 No SNC a substância cinzenta pode formar um córtex (camada externa 

de corpos neuronais) ou um núcleo (aglomerado de substância cinzenta 

isolado em meio à substância branca).  

 “Os milhares de milhões de neurónios encontram-se organizados em circuitos. Alguns 

são microcircuitos muito pequenos, verdadeiramente operações locais invisíveis a olho nu. 

Contudo, quando muitos microcircuitos se juntam formam uma região, com uma 

determinada arquitectura macroscópica. As arquitecturas regionais elementares chegam-nos 

em duas variedades: a variedade núcleo e a variedade campo de córtex cerebral” Damásio 

( 2010:371). 

  No córtex cerebral os neurónios encontram-se em folhas 

bidimensionais, e as folhas em camadas, e no núcleo os neurónios estão 

dispostos como uvas dentro de uma taça. De outra forma podemos dizer que a 

substância cinzenta apresenta duas variedades: 

1. Variedade estratificada que se encontra no córtex cerebral, que reveste 

os hemisférios cerebrais, e no córtex cerebelar, que reveste o cerebelo; 

2. Variedade não estratificada que é composta por núcleos, cujos 
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principais exemplos são: gânglios basais (localizados nas profundezas de 

cada hemisfério cerebral e compostos por três grandes núcleos, o 

caudado, o putâmen e o pálido); uma massa de núcleos, localizada nas 

profundezas de cada lobo temporal; vários agregados de núcleos mais 

pequenos que formam o tálamo, o hipotálamo e os setores cinzentos do 

tronco cerebral. 

 O córtex cerebral é o revestimento do cérebro, cobrindo as superfícies de cada 

hemisfério cerebral, incluindo as que se situam nas profundezas de fissuras e sulcos, os 

valados que conferem ao cérebro o seu aspecto pregueado inconfundível. A espessura do 

córtex é de cerca de três milímetros e as suas camadas são paralelas umas às outras e à 

superfície do cérebro. A parte evolutivamente moderna do córtex é o neocórtex. As 

principais divisões do córtex cerebral designam-se por lobos: frontal, temporal, parietal e 

occipital. Todas as outras estruturas cinzentas (núcleos e o cerebelo) são subcorticais  

(Damásio 2010:377). 

 Gostaria de evidenciar a importância que os núcleos têm, referindo as 

palavras de Damásio quando refere: 

  Vários núcleos apresentam igualmente uma organização topográfica, o que sugere 

que possam criar mapas neurais. Os núcleos contêm ‹‹know-how›› (saber fazer). Os seus 

circuitos incorporam conhecimentos como agir ou o que fazer quando certas mensagens 

tornam o núcleo activo. (...) os núcleos são também indispensáveis à gestão da vida em 

cérebros como o nosso, onde são responsáveis pela gestão básica: metabolismo, reações 

viscerais, emoções, atividade sexual, sentimentos e aspectos da consciência. A regência dos 

sistemas endócrino e imunitário depende dos núcleos, tal como deles depende a vida 

afectiva. No entanto, nos seres humanos, boa parte do funcionamento dos núcleos está sob a 

influência da mente o que implica alguma influência do córtex cerebral (Damásio 2010:372). 

 As regiões definidas pelos núcleos e pelos campos de córtex cerebral 

estão interligadas, com circuitos de escala cada vez maior. Numerosas porções 

do córtex cerebral acabam por se ligar interativamente, mas cada porção está 

também ligada aos núcleos subcorticais. 
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!  

Fig. 13 Estrutura de um nervo 

No SNP, os aglomerados de corpos celulares são chamados de gânglios, 

como já referi anteriormente. A substância branca forma tratos, fascículos e 

lemniscos no SNC e nervos no SNP, o que nos leva a um outro ponto 

importante: a diferença entre fibra nervosa e nervo. Uma fibra nervosa é um 

único axónio de um único neurónio qualquer, enquanto um nervo é um 

agrupamento de muitas fibras nervosas de neurónios do SNP envoltas por uma 

capa de tecido conjuntivo. 

4. Os Neurónios e o Potencial de Ação !
 Tanto os neurónios sensoriais como os neurónios motores, grandes ou 

pequenos, todos têm uma base funcional elétrica e química. Na regulação do 

sistema nervoso os neurónios tanto competem como cooperam uns com os 

outros, de modo semelhante ao papel dos indivíduos na sociedade, 

cooperando ou competindo nas tomadas de decisão. Os sinais químicos que 

passam dos axónios para as dendrites são transformados em sinais elétricos. 

Estes sinais são integrados (reforçando ou inibindo) com sinais elétricos 

recebidos por todas as outras sinapses do neurónio e deste processo resulta a 

decisão final de enviar, ou não, o sinal através do axónio para a célula 
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seguinte. Os potenciais elétricos gerados são enviados pelo axónio até às 

sinapses com dendritos do neurónio seguinte onde o processo se repete. 

 Como descrevi anteriormente, um neurónio é formado por dendrites, 

um corpo celular, um axónio e terminais sinápticos. Esta estrutura reflete a 

sua divisão funcional em compartimentos especializados em receber, integrar 

e transmitir informações. De modo simples, pode-se dizer que as dendrites 

recebem, o corpo celular integra e os axónios transmitem a informação 

nervosa – este fluxo unidirecional de informação também é conhecido por 

polarização neuronal. 

!

!  

Fig. 14 Fluxo Unidirecional 

!
!

O neurónio tem que manter a sua forma e integridade, tal como 

qualquer outra estrutura biológica. A membrana externa dos neurónios, feita 
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de lipídios, contorna e limita o citosqueleto, que é constituído por proteínas 

filamentosas e tubulares que não se limitam ao corpo celular, mas também 

existem nas dendrites e axónios. As diferentes partes do neurónio estão em 

mobilidade constante, um processo de reorganização que reflete a sua 

atividade celular e a atividade do ambiente envolvente. As dendrites sofrem 

alterações de forma, criam novas ligações e eliminam outras. 

Consequentemente, à medida que os neurónios lutam por ter um papel mais 

ou menos ativo na rede nervosa os axónios desenvolvem novas ligações e 

novos terminais nervosos. 

 Existem vários compartimentos no interior dos neurónios. Nestes 

compartimentos há proteínas que são fabricadas no corpo celular e 

transportadas ao longo do citosqueleto para todas as partes da célula, 

incluindo as dendrites. As espinhas dendríticas são pequenas protuberâncias 

das dendrites e constituem os principais locais de ligação com os axónios dos 

outros neurónios. As proteínas transportadas para as espinhas dendríticas são 

importantes para criar e manter as ligações neuronais. Estas proteínas são 

constantemente renovadas e substituídas após realizarem as suas tarefas. Esta 

atividade precisa de energia, que é produzida em compartimentos 

especializados chamados mitocôndrias que produzem a energia que mantém a 

célula a funcionar. 

 Os pontos terminais dos axónios também respondem a moléculas 

designadas fatores de crescimento. Estes são captados do exterior para o 

interior do terminal nervoso e transportados até ao corpo celular onde vão 

influenciar a expressão de genes e, consequentemente, a produção de novas 

proteínas. Alguns fatores de crescimento estimulam os neurónios a 

desenvolverem dendrites maiores ou promovem outras alterações de forma ou 

de função. Existe um fluxo bidirecional constante de informação, de 

nutrientes e de mensageiros entre o corpo celular e os seus prolongamentos. 

 Nos locais da célula responsáveis por receber os sinais, as dendrites 

estabelecem contactos com os axónios de outras células, e cada um destes 

contactos está separado por um espaço minúsculo (quase tão pequeno como o 
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que se obtém ao dividir um milímetro por um milhão de vezes, 20-40 nm). 

 Uma dendrite pode receber contactos de um, alguns, ou até de 

milhares de neurónios.  

!

!  

Fig. 15  Sinapses 

!
Estes contactos são chamados sinapses, palavra que deriva do Grego e 

quer dizer “que junta”. A maior parte das sinapses do córtex cerebral estão 

localizadas nas espinhas dendríticas, que se projectam das dendrites como 

pequenos microfones à procura de sinais. A comunicação entre neurónios 

nestes locais de contacto é conhecida como transmissão sináptica e envolve 

processos químicos.  

Numa sinapse o terminal do axónio liberta mensageiros químicos para o 

espaço sináptico, que o separa da espinha dendrítica. Após interagir com 

recetores, o mensageiro induz a formação de pequenas correntes eléctricas 
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dentro da espinha dendrítica. Normalmente, estas correntes entram na 

célula, processo designado excitação do neurónio, ou podem, noutros casos, 

sair da célula, processo designado inibição do neurónio. Tanto as ondas de 

correntes positivas como negativas acumulam-se nas espinhas dendríticas e 

daqui viajam até ao corpo celular. Quando estas ondas não possuem muita 

atividade, depressa perdem força e terminam. No entanto, quando as ondas 

de corrente possuem atividade que ultrapassa um determinado limite, o 

neurónio gera uma mensagem que é enviada para outros neurónios. 

O modo como estes sinais resultam nas sensações, pensamentos e 

movimentos dependem muito da rede de neurónios na qual o neurónio em 

causa está integrado. 

4.1. O Potencial de Ação  !
O sinal do neurónio tem de viajar ao longo do axónio para permitir a 

comunicação de um neurónio com o neurónio seguinte. Os axónios dos 

neurónios transmitem impulsos de eletricidade chamados potenciais de ação. 

Os potenciais de ação propagam-se ao longo das fibras nervosas, isto é 

possível porque a membrana do axónio contém canais iónicos que podem abrir 

e fechar de modo a controlar a passagem de iões com carga elétrica. Alguns 

canais deixam passar iões sódio (Na+), enquanto que outros deixam passar 

iões potássio (K+). Quando os canais abrem, os iões Na+ ou K+ movimentam-se 

de acordo com os gradientes elétricos e químicos, respetivamente para dentro 

ou para fora da célula. 

 Um potencial de ação inicia-se no corpo celular com a abertura de 

canais de Na+. Este acontecimento leva à entrada de iões sódio e ao rápido 

estabelecimento de um novo equilíbrio em poucos milissegundos. Num 

instante, o campo eléctrico entre os dois lados da membrana do neurónio 

altera em cerca de 100 mV. Muda de uma voltagem negativa no lado interior 

da célula (cerca de -70 mV) para um valor positivo (cerca de +30 mV). Quase 

imediatamente depois abrem canais de K+ que permitem a saída de potássio 
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da célula, contribuindo deste modo para o restabelecimento do potencial de 

membrana de repouso, negativo no interior. O neurónio consegue fazer tudo 

isto com a passagem só de alguns iões, não havendo mudanças grandes nas 

concentrações citoplasmáticas de Na+ e de K+ durante o potencial de ação. 

No entanto, a manutenção estável dos gradientes destes iões depende do 

funcionamento constante de bombas iónicas que expelem Na+ para o exterior 

da célula. 

 O potencial de ação é simplesmente um acontecimento elétrico, no 

entanto, bastante complexo. As fibras nervosas comportam-se como 

condutores elétricos (apesar de serem bem menos eficientes do que fios 

elétricos isolados) e, assim, os potenciais de ação gerados num ponto criam 

gradientes de voltagem entre pontos adjacentes da membrana em estado de 

repouso ou em atividade. Por este processo o potencial de ação é ativamente 

propagado numa onda de despolarização que migra de uma ponta da fibra 

nervosa até ao outro extremo. 

 Estudos recentes têm dado indicações preciosas sobre as proteínas 

existentes na camada de mielina. Esta camada isolante impede a saída de 

corrente. No entanto, ao longo do axónio, as células da glia deixam pequenos 

espaços não isolados que são extremamente úteis à condução dos potenciais 

de ação. Nestes locais, o axónio concentra os seus canais iónicos de Na+ e de 

K+. Estes aglomerados de canais iónicos funcionam como amplificadores que 

potenciam e mantêm os potenciais de ação à medida que eles saltam ao longo 

do axónio. Este processo pode ser muito rápido. De facto, em neurónios 

mielinizados, os potenciais de ação podem propagar-se a uma velocidade de 

100 metros por segundo. 

Os potenciais de ação possuem a característica bem distinta de se 

gerarem por um processo fisiológico do tipo tudo-ou-nada: não variam no 

tamanho, mas sim na frequência em que ocorrem.  

5. Neurotransmissores  !
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 Normalmente, as correntes elétricas responsáveis pela propagação do 

potencial de ação ao longo do axónio não conseguem atravessar o espaço 

entre as componentes pré-sináptica e pós-sináptica. A transmissão do sinal, 

através deste espaço, é realizada por mensageiros químicos chamados 

neurotransmissores. 

Os neurotransmissores são mensageiros químicos armazenados nos 

terminais dos axónios, em pequenos sacos esféricos designados vesículas 

sinápticas. Existem vesículas de armazenamento e outras vesículas próximas 

da membrana prontas a libertar os neurotransmissores. A chegada de um 

potencial de ação induz a abertura de canais iónicos que permitem a entrada 

de cálcio (Ca2+). Esta ação leva à ativação de enzimas que atuam num 

conjunto de proteínas pré-sinápticas. 

 Os neurocientistas só recentemente descobriram que estas proteínas 

pré-sinápticas são muito dinâmicas, modificando umas proteínas e ligando-se 

a outras. Estes processos induzem a fusão das vesículas sinápticas com a 

membrana, abrindo o seu interior para o espaço sináptico e, assim, libertam 

os mensageiros químicos para fora do terminal nervoso. 

!
!
!
!
!
!
!
!
Fig. 16 Libertação das pequenas moléculas 

neurotransmissoras 

!
Os mensageiros libertados difundem-se num pequeno espaço de 20 
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nanómetros, que se chama fenda sináptica. As vesículas sinápticas voltam à 

sua forma quando as membranas são de novo reintroduzidas no interior do 

terminal nervoso. Depois de novamente formadas, as vesículas sinápticas são 

“carregadas” com neurotransmissor de modo a serem posteriormente usadas 

na neurotransmissão, num ciclo contínuo de reciclagem. Assim que o 

mensageiro atinge a estrutura pós-sináptica, um processo que ocorre muito 

rapidamente – menos do que um milissegundo – interage com estruturas 

moleculares especializadas, designadas recetores, na membrana do neurónio 

seguinte. 

 As células da glia estão sempre de guarda à fenda sináptica. Algumas 

destas células possuem “micro-aspiradores”, sempre prontos a remover os 

neurotransmissores – os transportadores. O papel destes transportadores é o 

de remover eficientemente o transmissor da fenda sináptica. Assim, o 

mensageiro químico é retirado da fenda sináptica antes da chegada do 

próximo potencial de ação. Neste processo nada é perdido – de seguida as 

células da glia alteram o transmissor e devolvem-no aos neurónios para ser de 

novo acumulado em vesículas sinápticas do terminal nervoso, que são 

armazenadas a t é 

utilização futura.  
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!
!
!
!
!
!
!
!

Fig. 17 Mecanismos de remoção do neurotransmissor depois da libertação 

Os neurotransmissores não são removidos da sinapse só através do 

trabalho de limpeza das células da glia. Por vezes, estes são bombeadosde de 

volta ao interior do terminal nervoso. Noutros casos, os neurotransmissores 

são degradados por outras moléculas existentes na fenda sináptica. 

5.1 Mensageiros que abrem Canais Iónicos !
 A interação entre os neurotransmissores e os recetores ocorre por um 

processo do tipo “chave e fechadura”. A ligação do transmissor (a chave) com 

os recetores (a fechadura) causa geralmente a abertura de um canal iónico; 

estes recetores designam-se recetores ionotrópicos. Se o canal iónico 

permite a entrada de iões positivos (Na+ ou Ca2+) o influxo de corrente 

positiva leva a excitação. Isto produz uma oscilação no potencial de 

membrana designado potencial pós-sináptico excitatório (EPSP). 

Normalmente, um neurónio recebe um elevado número de sinapses e, em 

qualquer momento, algumas estão ativas e outras inativas. Quando o 

somatório destes EPSPs atinge o limiar de disparo de um impulso, gera-se um 

novo potencial de ação que se propaga ao longo do axónio do neurónio. 

 O principal neurotransmissor excitatório no cérebro é o glutamato. 

Para que haja um controlo eficiente da atividade nervosa é indispensável que 
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a atividade excitatória de alguns neurónios seja acompanhada pela supressão 

da atividade noutros neurónios. Esta acção depende da inibição. Nas sinapses 

inibitórias, a ativação de recetores leva à abertura de canais iónicos que 

permitem o influxo de iões carregados negativamente e consequente 

alteração do potencial de membrana, designado potencial pós-sináptico 

inibitório (IPSP). Este efeito contraria as ações da despolarização, e assim 

torna mais difícil a geração de um potencial de ação no corpo celular do 

neurónio. Existem dois neurotransmissores inibitórios principais – o GABA e a 

Glicina. 

5.2 Mensageiros Moduladores !
 A procura de novos neurotransmissores excitatóris e inibitórios revelou 

a existência de um grande número de outros agentes químicos libertados 

pelos neurónios. Muitos destes agentes influenciam mecanismos neuronais 

através da sua interação com proteínas localizadas nas membranas dos 

neurónios - recetores metabotrópicos. Estes recetores não possuem canais 

iónicos, não estão exclusivamente localizados na região da sinapse e, ainda de 

modo mais distinto, não geram potenciais de ação. Estes recetores são vistos, 

hoje em dia, como recetores envolvidos na regulação ou modulação dos 

diversos processos intracelulares. Assim, a ação desencadeada pelos recetores 

metabotrópicos é designada neuromodulação.  
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Fig. 18 Recetores dos neurotransmisores ionotrópicos (esquerda) e metabotrópicos (direita) 

 Os recetores metabotrópicos são normalmente encontrados em 

complexos de proteínas que ligam funcionalmente o exterior com o interior da 

célula e, uma vez ativados, afetam o metabolismo celular através de enzimas. 

Quando um recetor metabotrópico reconhece e liga um neurotransmissor, 

provoca a ativação coletiva de enzimas associadas à membrana, incluindo 

moléculas de sinalização como as proteínas G. A ligação de um transmissor a 

um local de reconhecimento do tipo metabotrópico pode ser comparada à 

ação iniciada por uma chave de ignição do automóvel. Não abre a porta a 

iões, na membrana, tal como fazem os recetores ionotrópicos, mas induz a 

rápida formação de segundos mensageiros, e desencadeia uma sequência de 

acontecimentos bioquímicos. A maquinaria metabólica do neurónio inicia o 

trabalho e rapidamente é desligada. Os efeitos da neuromodulação incluem 

modificações em canais iónicos, recetores, transportadores e até na expressão 

de genes. Estas modificações ocorrem mais lentamente e são mais duradouras 

do que as modificações desencadeadas pelos transmissores excitatórios e 

inibitórios e, além disso, as modificações produzidas têm impacto em locais 

distantes da sinapse. Apesar de não iniciarem potenciais de acção, os 

recetores metabotrópicos têm efeitos profundos no tráfego do impulso 

através de redes neuronais. 

Entre os diversos mensageiros que atuam em recetores associados a 

proteínas G encontram-se a acetilcolina, dopamina e noradrenalina. Os 

neurónios que libertam estes neurotransmissores exercem diversos efeitos nas 

células alvo, e têm, além disso, uma organização anatómica admirável, já 

que, sendo em pequeno número, os seus axónios distribuem-se largamente 

por todo o cérebro. Existem somente cerca de 1600 neurónios noradrenérgicos 

no cérebro humano, mas enviam axónios para todas as partes do cérebro e da 

medula espinhal. Estes transmissores com propriedades neuromoduladoras 

não enviam informação sensorial fina, mas ajustam o funcionamento de 

conjuntos neuronais optimizando a sua atividade e função.  

A noradrenalina é libertada em resposta a modificações no meio e em 
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resposta a stress, e ajuda o indivíduo a organizar respostas complexas a estes 

desafios. A resposta do organismo ao stress envolve, por vezes, conjuntos 

diversos de redes neuronais. A dopamina está associada a diversas condições 

interpretadas de modo gratificante para o organismo. Em contraste, a 

acetilcolina desempenha um papel duplo, atuando em recetores ionotrópicos 

e metabotrópicos. A acetilcolina foi o primeiro neurotransmissor a ser 

descoberto. Usa mecanismos iónicos na sinalização da junção de neurónios 

motores com fibras de músculo estriado. No entanto, também pode funcionar 

como neuromodulador: isto acontece, por exemplo, quando nos concentramos 

em algo – afinando a atividade de neurónios no cérebro de modo a concentrar 

toda a energia na informação relevante. As células com noradrenalina estão 

localizadas no “locus coeruleus” (LC). Os axónios destas células distribuem-se 

através do mesencéfalo, hipotálamo, cerebelo e córtex. 
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 “ O efeito de um neurotransmissor não depende das suas 

características, mas do recetor proteico em que actua. (...) É o recetor que 

determina a acção ionotrópica ou metabólica do transmissor.” (Mackay 2011) 

Fig. 19 Recetores Metabotrópicos 

!

Fig. 20 Recetores ionotrópicos 

!
5.3. Características que definem um Neurotransmissor  !
 Para que uma substância seja considerada um neurotransmissor é 

necessário que cumpra determinados critérios. Ela tem de ser sintetizada e 

armazenada no neurónio pré-sináptico. Deve ser libertada pelo terminal do 

axónio pré-sináptico, sempre que este seja estimulado. No neurónio pré-

sináptico tem de existir a possibilidade de produção das enzimas necessárias à 

síntese do neurotransmisor e na sinapse devem existir também enzimas para a 

sua inativação. A resposta que a substância produz na célula pós-sináptica tem 

de ser reproduzida por ação de uma substância análoga de síntese. Na 

totalidade do sistema nervoso, tanto no sistema central como no periférico, 

existem numerosas substâncias que cumprem estes critérios. 

 De acordo com Almeida (2010) os neurotransmissores são classificados 

em três grandes grupos químicos, o das monoaminas, o dos aminoácidos e o 
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dos neuropéptidos. Os neurotransmissores do tipo monoamina como 

aminoácido possuem uma molécula de pequenas dimensões, que fica 

armazenada nas vesículas sinápticas. Os do tipo neuropéptido têm uma 

molécula bastante maior e acumulam-se nos grânulos de secreção das 

sinapses. 

 O grupo das monoaminas integra as catecolaminas dopamina, 

noradrenalina e adrenalina, bem como a acetilcolina e a indolamina 

serotonina. O subgrupo das catecolaminas é todo derivado do aminoácido 

fenilalanina, através de uma série de reações em que esta se transforma em 

tirosina, que origina dopa, de onde surge a dopamina, que produz 

noradrenalina e desta vai formar-se, por fim, em adrenalina. 

 O grupo dos aminoácidos tem como principais representantes o ácido 

gama amino-butirico (GABA), a glicina, o glutamato, ou ácido glutâmico, e o 

aspartato. A transmissão rápida é mediada na maior parte das sinapses do SNC 

pelos aminoácidos excitantes glutamato e aspartato. No SNP a acetilcolina 

medeia este tipo de transmissão rápida nas placas neuro-musculares. A 

transmissão mais lenta, tanto em sinapse do SNC como do SNP, é mediada por 

neurotransmissores pertencentes aos três grupos químicos. 

  No grupo do neuropéptidos existem substâncias que não se sabe bem 

se atuam como verdadeiros neurotransmissores, ou como neuromoduladores. 

São os neuropéptidos opióide, como as endorfinas, encefalinas e dinorfinas, 

e os não-opióide, como a substância P, a somatostatina, o péptideo intestinal 

vasoactivo (VIP), as neurocininas como a neurotensina, o neuropéptideo Y, a 

colecistocinina, a vassopressina e a ocitocina. Estes produtos possuem 

atividade em áreas diversas, entre elas a resposta à tensão psíquica, ou 

stress, os comportamentos sexual e de ingestão de alimentos, a dor, 

aprendizagem ou a memória.  

 Existem redes de neurónios que trabalham especificamente com um 

tipo de neurotransmissor. Isto permite considerar no sistema nervoso sistemas 

neuronais monoaminérgicos, como o noradrenérgico, o adrenérgico, o 
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dopaminérgico ou o serotoninérgico, sistemas colinérgicos, sistemas 

peptidérgicos e sistemas gaba-érgicos. Cada uma destas redes neuronais 

possui funções que lhe são próprias e a sua hiper ou hipo-actividade começa a 

poder relacionar-se, por exemplo, com determinadas formas de 

comportamento humano. Por outro lado, há, actualmente, formas de intervir 

terapeuticamente na função destes sistemas neuronais. São exemplo os 

medicamentos antiparkinsónicos dopaminérgicos ou os antidepressivos 

inibidores da serotonina, ou da noradrenalina. 

 Há então vias neuroquímicas que são individualizadas pelo 

neurotransmissor segregadas pelos seus componentes celulares, o que lhe 

confere um tipo específico de atividade nervosa.  

5.4. Monoaminas – Neurotransmissores do Movimento, Cognição e 
Emoção   !
 A dopamina exerce funções nas áreas cognitiva, motora e 

neuroendócrina. A sua atividade é essencial para o controlo dos movimentos e 

da postura corporal. A ausência da dopamina nos neurónios em que se origina 

a via nigroestriatal, na região da substância negra do mesencéfalo, manifesta-

se na doença de Parkinson e em outros parkinsonismos, cujo tratamento se 

consegue com a administração de um percursor do neurotransmissor, a L-

dopa. A sua produção nos neurónios das vias mesolímbicas e mesocortical está 

aumentada na esquizofrenia, o que constitui a base da teoria da dopamina na 

fisiopatologia desta afeção, bem como em outros comportamentos anormais. 

N a v i a t u b e r o -

i n f u n d i b u l a r , o u 

hipofisária, que une o 

n ú c l e o a r c u a t o d o 

hipotálamo aos vasos 

sanguíneos do sistema-

porta do infundibulo, a 

libertação de dopamina 
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inibe a da hormona prolactina pela adenohipófise.  

!
!

Fig. 21  Vias dopaminérgicas 

!
A noradrenalina, ou norepinefrina, está presente no sistema nervoso 

autónomo e na região límbica e tronco cerebral do sistema nervoso central. É 

o neurotransmissor dos neurónios simpáticos pós-ganglionares. No SNC tem a 

sua concentração principal no mesencéfalo e na protuberância, em particular 

no locus coeruleus desta última região, que sofre uma particular perda 

neuronal nas doenças de Alzheimer e de Parkinson. Admite-se que a 

noradrenalina possa ter influência no estado de humor e alguma 

responsabilidade nas afeções com ansiedade e pânico. É aceite por numerosos 

investigadores que a carência de atividade da noradrenalina possa estar 

relacionada com manifestações depressivas e a sua hiperfunção com 

manifestações maníacas.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
Fig 22 Vias noradrenérgicas 

!
A adrenalina não possui uma ação direta sobre o SNC, mas atua através 

do sistema nervoso entérico, como uma verdadeira hormona do stress, sobre 

os órgãos internos. 

 A serotonina encontra-se em neurónios dos núcleos da rafe no mediana 

no mesencéfalo, protuberância e bulbo raquidiano, que enviam 

prolongamentos para todo o sistema nervoso central. Atua na fase de 

vigilidade do ciclo-vigília, na perceção sensorial, na génese de certas emoções 

e estados de espírito e também nas funções cognitivas. Os níveis baixos na 

atividade deste neurotransmissor estão relacionados com estados de 

depressão e insónia, enquanto que os níveis elevados se associam a mania. As 

concentrações mais elevadas de serotonina no restante organismo situam-se 

na glândula pineal, ou epífise, onde as células glandulares, os chamados 

pinealocitos, a transformam na hormona melatonina. 

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
Fig. 23 Vias serotoninérgicas 

  Todos os medicamentos antidepressivos atuam nas vias 

monoaminérgicas referidas e, mais precisamente, através de dois tipos 

diferentes de mecanismo. Promovem o bloqueio da recaptação das 

monoaminas, nomeadamente da serotonina, da noradrenalina e / ou da 

dopamina. Outros evitam a destruição das monoaminas na fenda sináptica, 

por meio da inibição da enzima monoamino-oxidase (MAO). 

5.5. Acetilcolina -  Neurotransmissor para a Força Física e Mental !
 A acetilcolina foi o primeiro neurotransmissor conhecido e pode dizer-

se que é o mais importante para o sistema nervoso periférico. Atua neste 

compartimento nas chamadas placas neuromusculares, os locais onde os 

nervos motores comunicam com as fibras estriadas dos músculos esqueléticos. 

O neurotransmissor encontra-se armazenado em neurónios dos núcleos 

motores do tronco cerebral e dos cornos anteriores da medula espinal. 

 A acetilcolina possui, ao mesmo tempo, uma atividade notável no SNC e 

também no SN Autónomo. Neste último, atua tanto no subsistema 

parassimpático como no simpático, nas fibras pré-ganglionares simpáticas e 

também nas pós-ganglionares para as glândulas sudoríparas. 

 Os neurónios colinérgicos centrais são encontrados principalmente no 

núcleo basilar (de Meynert) e nos núcleos septais. Os neurónios do núcleo 

basilar projetam axónios colinérgicos para o córtex cerebral, e os neurónios 

colinérgicos septais projectam-se para a formação do hipocampo. Estas 

projeções colinérgicas estão envolvidas na ativação cortical e na função da 

memória, particularmente a consolidação da memória recente. 

Frequentemente elas parecem estar lesadas em pacientes com a doença de 

Alzheimer. Medicamentos que intensificam a função colinérgica são usados 

para melhorar a memória. Outros neurónios colinérgicos são encontrados no 

segmento do tronco cerebral e projetam-se para as estruturas do tálamo, 
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tronco cerebral e cerebelo. As projeções para o tálamo modulam o despertar 

e o ciclo sono-vigília e parecem ser importantes para o início do sono REM.  

!  

Fig. 24 Vias colinérgicas centrais 

!
5.6. Neuropeptídeos Moduladores do Crescimento !
 O grupo dos neuropeptídeos opióides foi descoberto recentemente e 

trouxe notáveis progressos no conhecimento do funcionamento do SNC. Os do 

t ipo endorf ina der ivam do mesmo precursor que a hormona 

adrenocorticotrópica (ACTH) do lobo anterior da hipófise, a pro-

opiomelanocortina. Encontram-se quase exclusivamente nos núcleos arcuato e 

pré-mamilar do hipotálamo e o mais abundante é a β-endorfina, que parece 

ter uma importância consideravél na função endócrina. 
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 As endorfinas são produzidas no organismo em resposta a vários 

estímulos, nomeadamente o exercício físico, o orgasmo no ato sexual, a dor, o 

riso, a ingestão de cafeína ou do leite materno, bem como a recordação de 

situações que antes tenham gerado prazer, o que ocorrer em situações de 

meditação ou relaxamento profundo. São neurotransmissores proteicos com 

função de analgésicos endógenos, pois inibem a transmissão da dor. Para além 

dessa influência na dor, as endorfinas atuam na génese das emoções, 

modificando as percepções e incentivando sensações de bem-estar,  de prazer 

ou de alegria. 

 As encefalinas são os neuropeptídeos opióides mais abundantes e 

encontram-se difundidos pelo SNC. As suas maiores concentrações localizam-

se no globus pallidus e nos circuitos dos sistemas límbico e estrial. 

Responsabilizam-se também pela supressão da dor no corno posterior da 

medula. A distribuição das dinorfinas coincide com a das encefalinas, mas 

aquelas possuem concentrações mais elevadas no hipotálamo e na amígdala. 

 No grupo dos neuropeptídeos não opióides encontra-se a substância P, 

um neurotransmissor excitador sintetizado nos neurónios estriatais que 

lançam axónios para a substância nigra. A substancia P acumula-se 

principalmente nos neurónios desta região do mesencéfalo e dos gânglios da 

raiz espinal posterior, onde atua no controlo endógeno da transmissão dos 

estímulos dolorosos. 

 A somatostatina encontra-se em neurónios da região pré-ótica, na 

amígdala no gânglio da raiz dorsal da medula, e na região anterior do 

hipotálamo onde vai regular a libertação da hormona do crescimento (GH) e 

da hormona estimulante tiroidea (TSH). Existe também no córtex cerebral, 

onde diminui nos casos de doença de Alzheimer. 

5.7. Aminoácidos Neurotransmissores  !
 O grupo de neurotransmissores aminoácidos representa a maior 

quantidade de neurotransmissores existentes no SNC. Uns são inibidores, 
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como o ácido gama-amino-butírico (GABA) e a glicina, outros são excitantes, 

como o glutamato e o aspartato.  

 O ácido gama-amino-butiríco (GABA) encontra-se em locais onde se 

situa a substância P e as encefalinas, nomeadamente o córtex cerebeloso, o 

corpo estriado, que é constituído pelos núcleos caudado e putamen, o globo 

pálido e a substância nigra. Os neurónios dos gânglios da base enviam fibras 

gabaérgicas para o tálamo. 

 A glicina é o neurotransmissor inibidor mais importante da medula 

espinal e localizam-se nos interneurónios que se encontram na região média 

do corno anterior da medula e que inibem os neurónios periféricos α.  

 O glutamato é o neurotransmissor excitador mais abundante no sistema 

nervoso central. Cerca de 60% das sinapses aí existentes são glutamatérgicas, 

nomeadamente as das vias motoras principais, ou piramidais e as dos 

neurónios do cerebelo. Os neurónios sensitivos dos gânglios da raiz dorsal, no 

sistema nervoso periférico, também são glutamatérgicos.  

 O mecanismo de morte neuronal pela excitotoxicidade que resulta do 

excesso de atividade do glutamato é comum a numerosas doenças 

neurodegenerativas e é também importante nos traumatismos crânio-

encefálicos e nos acidentes vasculares cerebrais (AVC’s). 

5.8. Óxido Nítrico – Um Gás com Funções na Neurotransmissão !
 O óxido nítrico (ON) é um neurotransmissor em estado gasoso, e foi 

descoberto mais recentemente do que os referidos anteriormente. Localiza-se 

maioritariamente no sistema olfativo, no corpo estriado, córtex cerebral, da 

formação do hipocampo, núcleo supra-ótico do hipotálamo e cerebelo. 

 Admite-se que o neurotransmissor exerça uma atividade importante na 

formação da memória, através de um mecanismo que é semelhante ao do 

glutamato, a potencialização a longo termo dos neurónios da formação do 

hipocampo.     
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A comunicação eficaz ente as células nervosas, os neurónios, bem como 

a comunicação entre elas e as células não neuronais ou efetoras, como células 

musculares (esqueléticas, cardíacas ou lisas) e células secretoras (glândulas), 

é de extrema importância para a vida do ser humano, seja em termos 

biológicos e funcionais, seja relacionada à sua saúde psicossocial ou ao seu 

desenvolvimento comportamental. Neste contexto, os neurotransmissores são 

agentes de destaque neste processo de comunicação.  

  

CAPÍTULO III –  OUTROS POTENCAIS DOS NEURÓNIOS 
!

1. Plasticidade Neuronal  !
 O nosso cérebro vai mudando constantemente ao longo das nossas 

vidas. Esta característica do cérebro é conhecida como plasticidade neuronal. 

 A plasticidade neuronal, também conhecida como neuroplasticidade, 

refere-se à capacidade do sistema nervoso de mudar, adaptar-se e moldar-se 

a nível estrutural e funcional ao longo do desenvolvimento neuronal e quando 

sujeito a novas experiências. Esta característica única faz com que os circuitos 

neuronais sejam maleáveis e está na base da formação de memórias e da 

aprendizagem bem como na adaptação a lesões e eventos traumáticos ao 

longo da vida adulta. 

 Ainda que este termo seja usado hoje em dia em psicologia e 

neurociência, não é fácil de definir. Habitualmente refere-se  as mudanças de 

diferentes níveis do sistema nervoso, desde eventos moleculares, como as 

mudanças na expressão genética, ao comportamento. 

 Quando realizamos uma nova aprendizagem ou uma nova experiência, o 

cérebro estabelece uma série de conexões neurais. Estas vias ou circuitos 

neurais são construídos como caminhos para a intercomunicação dos 
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neurónios. Estes caminhos são criados no cérebro através da aprendizagem e 

da prática, de maneira muito parecida à de como é formado um caminho na 

montanha através do uso diário da mesma rota por um pastor e o seu 

rebanho. Os neurónios de uma mesma via neural  comunicam-se entre si num 

ponto de encontro, a sinapse. Cada vez que novos conhecimentos são 

adquiridos (através da prática repetida), a comunicação ou a transmissão 

sináptica entre os neurónios implicados é reforçada. Uma melhor 

comunicação entre os neurónios significa que os sinais elétricos viajam de 

uma maneira mais eficiente ao longo do novo caminho.  

 A plasticidade neural processa-se, quer seja a partir do aumento no 

número de sinapses e de neurotransmissores, quer seja com o aumento da 

potência da sinapse existente e a formação de novas conexões.  

 Tal como os nossos músculos crescem fortes quando praticamos 

exercício físico regular, também  parece que as nossas ligações sinápticas 

ficam mais numerosas e mais bem organizadas quando as usamos 

frequentemente. 

 A eficiência da aprendizagem é bastante influenciada pelo nosso estado 

emocional – existe uma tendência para lembrarmos melhor os acontecimentos 

associados a experiências particularmente felizes, tristes ou dolorosas. 

Também nos recordamos melhor dos acontecimentos quando estamos atentos. 

Estes estados mentais envolvem a libertação de neurotransmissores (por vezes 

funcionando como moduladores), tais como a acetilcolina ( acompanhando o 

aumento da atenção), dopamina, noradrenalina, bem como de hormonas 

esteróides como o cortisol( devido a stress  e ansiedade). Estes moduladores 

têm diversas acções nos neurónios, incluindo alterações no funcionamento de 

um  tipo de  recetor  do glutamato (o NMDA).  Outras  ações incluem a 

ativação de genes especiais, especificamente relacionados com a 

aprendizagem. As proteínas por eles codificadas ajudam a estabilizar a força 

sináptica, e a tornar o seu efeito mais duradouro.   
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 Durante o desenvolvimento as ligações entre neurónios requerem um 

ajuste fino. À medida que interagimos com o ambiente, estas ligações 

sinápticas começam a mudar – há formação de novas sinapses, o reforço das 

sinapses  com atividade útil, e as ligações pouco usadas  tornam-se mais 

fracas ou desaparecem. As sinapses ativas e aquelas que estão em 

transformação são mantidas, enquanto as outras são supridas. Esta regra 

obedece ao princípio “usa-a ou perde-a” através do qual moldamos o futuro 

dos nossos cérebros. 

!

2. Os Neurónios Espelho !
 O ser humano é um ser visceral, emocional e mental. Três 

características essenciais, representadas nas três partes diferentes de nosso 

cérebro e interconectadas entre si e com todo o corpo. O seu aparecimento a 

nível evolutivo foi o seguinte: primeiro apareceu o cérebro instintivo o de 

sobrevivência, depois o sistema límbico, o cérebro emocional e por último o 

córtex, o cérebro "superior" (mental), que nos humanos representa, nem mais 

nem menos, do que 85% do total. 

 O stress e as tensões do dia-a-dia, unidas a uma educação cultural que 

não valoriza o papel que têm as emoções e o instinto no nosso estado de 

saúde e felicidade, favorecem a descompensação e desintegração entre os 

nossos três centros cerebrais. 

 A Biodanza permite-nos, assim, integrar de uma maneira sensível, 

lúdica e satisfatória os nossos três planos: emocional, instintivo e mental, e 

ajuda-nos a melhorar a nossa saúde e bem- estar.  

 A Biodanza trabalha a expressão e a integração de ambos os centros 

através da música, o movimento e uma metodologia vivencial em grupo. A sua 

prática habitual e a exposição contínua às sensações e emoções próprias e dos 

companheiros, permite ao participante desenvolver grandemente a sua 
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capacidade de auto-conhecimento e auto-perceção. 

 “ La biodanza nos viene muy bien a todos para integrar y equilibrar los tres centros, 

y especialmente a los que tienen más dificultad de desconectar la mente y entrar en las 

emociones. Dado que vivimos con bastante hiperactividad mental, exceso de palabras y 

pensamientos, en cada sesión de Biodanza dejamos que tomen mayor protagonismo las 

emociones y el cuerpo, permitiendo que hablen y se expresen a través de la música, el 

movimiento, los gestos y la voz, mientras las palabras callan “ Pilar Peña, 2014 

 Uma das mais revolucionárias descobertas da neurociência das últimas 

décadas é o fenómeno da existência no cérebro humano de neurónios-

espelho. Localizados em partes cruciais do cérebro, estes neurónios reagem 

quando realizamos uma determinada ação e nos momentos em que 

observamos alguém a realizar essa ação.  

 Os neurónios-espelho foram descobertos, por acaso, pela equipa do 

neurocientista Giacomo Rizzolatti, da Universidade de Parma, em Itália, em 

1996. Os pesquisadores estavam interessados em entender de que forma o 

cérebro de mamíferos planeava as sequências de movimento. O grupo 

examinava a atividade de células neuronais isoladas num macaco, enquanto o 

animal manipulava brinquedos e pedaços de frutas. A equipa colocou 

elétrodos na cabeça de um macaco, um aparelho que permitia acompanhar a 

atividade dos neurónios na região do cérebro responsável pelos movimentos 

através de um monitor. Cada vez que o macaco cumpria uma tarefa, como 

apanhar uvas passas com os dedos, os neurónios no córtex pré-motor e nos 

lobos frontais disparavam e o monitor registava um som. Quando um dia um 

aluno entrou no laboratório e levou uma fruta à boca, o monitor apitou. Este 

fato foi uma surpresa para os cientistas porque o macaco estava imóvel. O 

que ainda causou mais perplexidade na equipa científica foi o facto de que 

sempre que o macaco assistia a um dos investigadores, ou a outro macaco, a 

repetir essa tarefa com outros alimentos, os seus neurónios disparavam. A 

descoberta teve impato em várias disciplinas científicas.  

 Através de inúmeras pesquisas realizadas posteriormente, descobriu-se 

que os seres humanos têm neurónios-espelho muito mais eficazes, flexíveis e 

altamente evoluídos do que os encontrados nos macacos, facto este que teria 
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resultado na evolução de habilidades sociais mais sofisticadas nos seres 

humanos. 

 Os neurónios-espelho desempenham uma função crucial para o 

comportamento humano. Eles são ativados quando alguém observa uma ação 

de outra pessoa. O mais impressionante é o facto desse espelhamento não 

depender obrigatoriamente da nossa memória, daquilo que já 

experimentamos antes. Se alguém faz um movimento corporal complexo, por 

exemplo, algo que nunca experienciamos antes, os nossos neurónios-espelho 

identificam no nosso sistema corporal os mecanismos proprioceptivos e 

musculares correspondentes e tendemos a imitar, inconscientemente, aquilo 

que observamos, ouvimos ou percebemos de alguma forma. 

 Mas esses neurónios-espelho permitem, não apenas a compreensão 

direta das ações dos outros, mas também das suas intenções, o significado 

social do seu comportamento e das suas emoções.  

 As emoções também podem ser espelhadas, pois quando vemos alguém 

chorar, por exemplo, as nossas células refletem a expressão do sentimento 

que pode estar por detrás das lágrimas e trazem de volta a lembrança de 

momentos que já vivenciamos. A essa capacidade dá-se o nome de empatia, 

uma das chaves para decifrar o comportamento e a socialização do ser 

humano.  

 Essas células também refletem uma série de elementos da comunicação 

não verbal, como por exemplo, pequenas mudanças na face e no tom de voz 

ajudam-nos a compreender o que o outro está a pensar ou a sentir.  

 O entendimento de ações (essencial para a tomada de atitudes em 

situações de perigo), a imitação (extremamente importante para os processos 

de aprendizagem) e a empatia (a tendência em sentir o mesmo que uma 

pessoa na mesma situação sente, a qual é fundamental na construção dos 

relacionamentos) são funções atribuídas aos neurónios-espelho . 

 Os neurónios-espelho podem explicar muitas habilidades mentais que 
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permaneciam misteriosas e inacessíveis às experiências e os neurocientistas 

acreditam que o aparecimento e o aprimoramento dessas células propiciou o 

desenvolvimento de funções importantes como linguagem, imitação, 

aprendizagem e cultura. 

 Segundo o médico neurocientista americano V.S. Ramachandran, os 

neurónios-espelho dissolvem a barreira entre o eu e o outro. Este autor 

também defende “... os neurónios espelho farão pela psicologia o que o DNA 

fez pela biologia: fornecerão uma base de trabalho unificadora e ajudarão a 

explicar a origem de muitas capacidades mentais que têm permanecido, até 

agora, misteriosas e inacessíveis à experimentação. Constituem o grande 

salto em frente na evolução do cérebro dos primatas.” (cit. in Malva 2007)  

  

!
!
 Pilar Peña, facilitadora e didata em Biodanza, em 2012, na maratona de 

Aspectos Fisiológicos da Biodanza, no Porto, falou sobre a importância dos 

neurónios- espelho na Biodanza dizendo: 

 Os neurónios espelho não associam somente um movimento, eles associam também a 
intenção. Isto é muito importante. Os neurónios espelho ajudam as pessoas a associar o 
movimento à intenção. Por um lado, na base está a empatia, a escuta do outro que é algo 
que desenvolvemos muito na Biodanza. (...) vamos associando mais luz e mais brilho a gestos 
mais pequenos, é como se tivéssemos uma lupa. Convertemo-nos em lupas das emoções e dos 
gestos dos outros, associando gestos cada vez mais pequenos a intenções.(...) 

 A Biodanza não pode realizar-se individualmente, este é o ponto, porque o outro vai 
ser continuamente um espelho onde eu me reeduco e reaprendo.  

 (...) todos estamos continuamente a apagar memórias e estamos sobre escrevendo 
algo novo sobre uma folha já escrita, por isso a Biodanza é uma reaprendizagem das funções 
orgânicas. Uma vez que os neurónios-espelho associam ações a emoções, muitas vezes o que 
fazemos é fazer novas associações.(...)  

 Os neurónios-espelho são ativados sobretudo pela visão. (...) 

 Quais as danças na Biodanza, para as quais têm um papel fundamental os neurónios-
espelho? Todas as danças em que esteja associado o olhar ao movimento. Por exemplo as 
danças de fluidez, onde os olhos estão abertos, (às vezes fechamos os olhos num momento de 
intensificação de vivência), mas a mensagem corporal que chega ao meu corpo, se 
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continuamente me estou movendo e indo pela vida correndo e logo percebo como as minhas 
mãos se podem mover, como o mundo se abre entro numa percepção, que também os 
neurónios-espelho estão reaprendendo o movimento e a sensação de prazer vem de muitos 
lados. Tem muitas repercussões. (...) 

  A forma como aprendemos é como escrever. Se eu tenho uma folha em branco e 
escrevo suavemente, não deixo de ver o que está escrito, mas se eu escrevo suavemente 
numa folha que já está escrita, vai ser muito mais difícil de ver o que escrevi. O que se passa 
connosco? Estamos continuamente a escrever sobre uma folha que já está escrita. Por isso se 
diz que a Biodanza é uma reaprendizagem das funções orgânicas, porque há uma forma 
orgânica em que o organismo funciona e há caminhos para sobreviver.(...) 

  A Biodanza vem a reeducar biologicamente coisas que tinham que ter sido e não 
foram,(...) muitas vezes  escreveu-se sobre as nossas células, o nosso cérebro, sobre os nosso 
órgãos, uma mensagem que não era a mensagem da vida e da própria evolução da espécie. 

!
!
 Em geral todos nós associamos ações a intenções. Todos nós vemos a 

realidade de acordo com a imagem da realidade que construímos, e de acordo 

com os padrões e os caminhos neuronais que se ativaram no nosso cérebro.  

 A Biodanza, no seu ambiente enriquecido de ecofatores positivos, 

proporciona-nos estímulos positivos que nos facilitam a posibilidade de 

podermos criar novos caminhos neuronais, com base na afetividade. 

.  

 Gracias a las neuronas espejo, los participantes van creciendo en empatía, 
compresión, reconocimiento y aceptación de si mismo y de los otros. A las neuronas espejo se 
les denomina también neuronas de la empatía, porque a la persona que observa gestos y 
emociones de otra, se le activan las mismas neuronas que tiene activadas la persona que los 
realiza. Incluso se puede llegar a asociar esos gestos y emociones con los eventos que 
desencadenan. Esto nos ayuda a entender muchos aspectos como el contagio de fenómenos 
de masas, la intuición, el papel de la comunicación no verbal y las respuestas automáticas 
que damos ante gestos de otros por asociación con vivencias anteriores. 

 Todos nos convertimos en espejos de todos. Por eso en Biodanza enriquecemos el 
ambiente en factores positivos que vayan favoreciendo la expresión de emociones positivas e 
innatas que hay en cada uno. La no existencia de juicio y la continua aceptación y refuerzo 
del otro por parte de todo el grupo, va haciendo que por contagio vayamos despertando y 
activando nuestros mejores potenciales y mejorando nuestra autoestima. 

 Las marcas que dejan las imágenes y vivencias negativas quedan gravadas 
fuertemente en nuestro cerebro, y se alojan y se expresan en nuestro cuerpo. La forma en la 
que trabaja la Biodanza con ellas es favoreciendo que la repetición de vivencias positivas, y 
que vayan reemplazando las negativas por otras más saludables. Para que las personas 
"incorporen" (lo integren en su cuerpo y en su cerebro) los nuevos mensajes es muy 
importante que la repetición se produzca con distintos estímulos y personas. Por eso en 
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biodanza los ejercicios se van repitiendo en distintos contextos y personas ( Pilar Peña, 
2014). 

!
 “Uma imagem vale mais que mil palavras.” Esta frase popular sem 

saber já revelava a importância dos neurónios-espelho. Assim não podemos 

descuidar o papel do facilitador numa aula de Biodanza. Uma vez que antes 

de cada exercício é realizada uma pequena demonstração. O facilitador vai 

falar através do seu corpo, daí a necessidade de que todos os elementos 

(acções/intenções/música/consigna) estejam em harmonia, para que mais 

integração se produza. Uma boa parte do que o facilitador transmite aos seus 

alunos é através do seu próprio caminho de vivência.  

  

!
!
!
 El facilitador de Biodanza actúa como espejo, demostrando el inicio de 

algunas danzas, tanto para indicar movimientos específicos como para que los 

alumnos vayan entrando en empatía con sus gestos y emociones. De esta forma les 

resultará más fácil conectar con la emoción vivencial de la danza ( Pilar Peña, 2014). 

 A Biodanza não nos transforma pelo mero prazer de dançar; é preciso 

vivenciar a dança, sentir e expressá-la. 

!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
CONCLUSÃO !

Este trabalho é o início de um estudo sistemático iniciado na minha 

formação de facilitadora de Biodanza. Sei que muito pouco foi dito daquilo 

que eu queria apresentar, mas o caminho faz-se caminhando, e o mais 

importante do que saber como funciona cada célula do nosso corpo é sentir 

que em cada célula do nosso corpo, existe um mandato biológico para a vida. 

Respeitar esse mandato implica escutá-lo com o coração ou seja com emoção, 

sentimento, e afetividade. 

 Perceber que o nosso corpo humano apresenta uma organização 

perfeita para se poder adaptar às condições ambientais e daí criar uma 

identidade única, é uma percepção que não é possível ter apenas através da 

racionalidade. Temos dentro de nós todos os potenciais geradores de vida e 

muitas vezes não os escutamos, procuramos sempre ajuda no exterior a nós. 

Temos mecanismos de homeostase internos biológicos que nos permitem 

sobreviver nos meios mais adversos.  
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 Mas não somos uma espécie que vive isolada, somos seres gregários e 

temos necessidades biológicas de nutrição, proteção, reprodução, afeto, 

entre outras, que necessitam ser saciadas, de forma a não nos tornarmos 

numa sociedade autodestrutiva, como parece que está a acontecer nos dias 

de hoje.  

 Acredito na proposta de Rolando Toro para uma educação afetiva da 

humanidade, através da educação biocêntrica que nos é revelada na 

Biodanza.  

Acredito nas palavras de António Damásio: 

 Colocar a construção das mentes conscientes na história da biologia e da cultura abre 

caminho para a reconciliação entre o humanismo tradicional e a ciência moderna, pelo que 

quando a neurociência explora a experiência humana nos estranhos mundos da fisiologia 

cerebral e genética, a dignidade humana não só é mantida como é também reafirmada. (...) 

Será que saber como o cérebro funciona é importante para a forma como vivemos a nossa 

vida? Sem qualquer dúvida, em especial se para além de saber quem somos presentemente, 

nos preocuparmos com o que poderemos vir a ser (Damásio,2010:50). 

 É nesta preocupação de saber quem sou e do quero ser, que o meu caminho na 

Biodanza se realiza, não sozinha, mas em conjunto com outros seres humanos belos, 

formando uma rede de mãos dadas para que a  vida seja plena de sentido.  

SOU SER do MUNDO, 

SOU SER no MUNDO, 

SOU SER com o MUNDO. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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