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Mexer no cérebro: Melhoramento cognitivo?  
 

Novos desenvolvimentos para tratar a saúde mental – psicofármacos, implantes 

neuronais, interfaces cérebro-máquina, usados para défice de atenção, depressão, 

Parkinson e Alzheimer, etc. – são, ou poderão ser usados para intervir em cérebros 

“normais” e melhorar as capacidades cognitivas.  

Estes desenvolvimentos, no entanto, levantam questões que merecem um debate 

alargado. O melhoramento cognitivo é mesmo real? Como se distingue tratamento de 

melhoramento? A quem se poderá aplicar, e quem poderá decidir a sua aplicação? 

Poderá o melhoramento cognitivo exacerbar desigualdades sociais? Serão 

necessárias normas específicas para regular a sua utilização, nomeadamente em 

meio escolar? Deverá a investigação biomédica para fins não-terapêuticos ser 

apoiada com fundos públicos? E a distribuição dos seus resultados, deverá ser 

assegurada pelo Estado? 

 

Modalidade: 

Acção de curta duração 

 

Destinatários: 

Professores do 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 

(códigos de grupo docência 230 e 520) 
 

Estrutura: 

A acção de curta duração tem uma duração de 6 horas. 

 

Calendarização: 

 21 de Março | das 10h00 às 18h00 

 

Local de Formação: 

Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva (Parque das Nações) 

 

Objectivos: 

Com esta formação pretendemos promover a literacia científica na área das 

neurociências, com particular ênfase nas actuais implicações médicas, éticas, e 

psico-sociais do melhoramento cognitivo. Igualmente, pretendemos facilitar o 

contacto entre os professores e investigadores portugueses, e facultar ferramentas 

de debate no contexto de sala de aula.  
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Conteúdos do Curso de Formação: 

A formação está concebida para um total de 6 horas, dividida em 4 horas teóricas e 2 

horas de componente prática: 
 

1. Palestras (componente teórica): 
 

1.1. Compreender o cérebro para o utilizar melhor (Rui Costa, 

Champalimaud Center for the Unknown) 
 

1.2. Prevenção da demência através de envelhecimento activo e 

saudável (José Salgado, Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa) 
 

1.3. Drogas inteligentes, ou nem por isso? (Teresa Summavielle, Instituto 

de Biologia Molecular e Celular) 
 

1.4. Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção – Será real? 

(Ângela Marques, King's College London) 
 

2. Play Decide (componente prática): 

 Melhoramento cognitivo não-terapeutico – jogo de debate 

 

Metodologia: 

Serão utilizadas metodologias activas que promovam a intervenção participativa dos 

formandos, valorizando a sua experiência pedagógica e a aplicabilidade dos 

conhecimentos adquiridos durante a acção de formação. A componente teórica terá 

recurso a metodologias expositivas com suporte a meios audiovisuais. Na 

componente prática, será explorado o jogo debate de Play Decide, como ferramenta 

pedagógica para a discussão em torno dos temas abordados na formação teórica. 

 

Formadores: 

 - Inês Oliveira 

 - Rui Costa 

 - José Salgado 

 - Teresa Summavielle 

 - Ângela Marques 

 

Avaliação: 

O processo de avaliação irá incidir sobre: 

- Relatório escrito (máximo uma folha) com uma reflexão critica sobre de que forma o 

conteúdo da formação contribuiu para o seu desenvolvimento pessoal e profissional;  

- Preenchimento de ficha de avaliação da acção de formação. 
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