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O cérebro emocional 

Amígdala 
recebe a 

informação 

 

Cérebro reflexivo 

(cortex pré-frontal) 

 

Pensamento 
consciente, tomada de 

decisão, juízo crítico 

 

Cérebro reativo 

 

Resposta 
automática: lutar, 
fugir ou paralisar 



O que determina para onde a amígdala 
dirige a informação? 

O O medo e estado de alto stress  

Impede que a informação vinda das áreas de processamento 

sensorial do cérebro passe pelo filtro da amígdala, de forma a 

ter acesso ao cortéx pré-frontal reflexivo 

 

A informação é conduzida para o cérebro reativo inferior, que 

“conhece” as seguintes respostas comportamentais: lutar, 

fugir ou paralisar! 



Através de que competências? 

 

O Memória de trabalho 

 

O Controlo inibitório 

 

O Flexibilidade mental 

As funções executivas permitem  
ajustar os comportamentos às situações 



O O que é? capacidade de manter e manipular informação na 

nossa mente, durante um curto período de tempo. 

 

O Exemplos: recordar um número de telefone antes de o 

digitar; retomar a leitura de um texto depois de termos sido 

interrompidos; recordar se já pusemos sal no cozinhado 

antes de termos atendido um telefonema... 

 

Memória de trabalho 



O O que é? capacidade de selecionar e filtrar pensamentos e 

impulsos de forma a resistir a tentações e distrações, 

permitindo pensar antes de agir. 

 

O Exemplos: controlo das emoções; cumprimento de regras e 

convenções sociais; ter “tento na língua” e ser simpático... 

 

O Na escola... esperar pela vez num jogo; conseguir jogar ao “o 

rei manda”; colocar o dedo no ar para participar em aula; 

conseguir gerir um conflito com um colega sem gritar nem 

bater; ignorar distrações e manter-se na tarefa... 

 

Controlo inibitório 



O O que é? capacidade de ajustar o comportamento às mudanças 

de exigências, necessidades, prioridades ou perspetivas. Permite 

aplicar diferentes regras em diferentes contextos/situações. 

 

O Exemplos: mudar de ideias/opinião; mudar de estratégia; 

reconhecer erros e corrigi-los; rever a forma de fazer as coisas 

atendendo a novas informações... 

 

O Na escola... aprender exceções à regra (na gramática, por exp); 

corrigir erros; experimentar diferentes estratégias para resolver um 

conflito com um colega... 

Flexibilidade mental 



traçar metas 

   fazer escolhas 

 

 tomar decisões 

     

  regular o comportamento 

 

    automonitorizar-se 

 

 estabelecer prioridades 

O que nos permitem as funções executivas?  



Não nascemos com estas competências! 

 

Nascemos com o potencial de 

desenvolvimento destas competências... 

 

Dependendo das experiências durante a 

infância e adolescência: 

Papel fundamental da família e escola 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LIT73VpSEUA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LIT73VpSEUA


 

 



Em situações clinicas como: 

 

O PHDA 

O Perturbação obsessivo-compulsiva 

O Perturbação de oposição 

O Perturbações do desenvolvimento (exp: autismo) 

O Dificuldades de aprendizagem: dislexia, discalculia 

O Quadros neurológicos (exp: epilepsia) 

… 

 

 

Compromisso das funções executivas... 



Funções executivas  
e problemas comportamentais 

Alguns  aspetos das funções executivas podem ser uma ajuda na 
compreensão de comportamentos desajustados, nomeadamente as 

agressões físicas! 

 

O Interpretação inflexível dos conflitos interpessoais 

O Falhas no planeamento e na antecipação das consequências 
negativas do seu comportamento desajustado 

O Dificuldades no controlo de impulsos apesar do conhecimentos 
das regras de bom relacionamento interpessoal 

O Dificuldades na avaliação dos efeitos dos seus comportamentos e 
na aprendizagem a partir do feedback dos outros 

… 

 

 

 



Pistas de intervenção... 
Treino ao nível: 

  

O  Autocontrolo 

 

O  Autorregulação 

 

O  Atenção seletiva e uso de regras 

... 

 
Sugestão de leitura/consulta: 

Center on the Developing Child- Harvard University  

(documento com ideias práticas: “Enhancing and Practicing executive 
function skills with children from infancy to adolescence”) 

 

 

 

 

 



 

 

Obrigada pela atenção! 
 

Contacto: monica.lemos@colegiopedroarrupe.pt 


