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PORQUE COMEÇAR PELO CEREBELO?

 Dois motivos:

 Porque sob o ponto de vista 

ontogenético o cerebelo assume 

importância crucial no 

desenvolvimento da criança.

 Porque ele é o principal centro 

responsável pela capacidade de 

aprendermos habilidades motoras.

 Proporção cerebelo/cérebro 

 Adulto: 1/8  Criança: 1/20



CEREBELO: 

ANATOMIA E LOCALIZAÇÃO

 Parte posterior do tronco encefálico e 

abaixo do polo occipital;

 Está preso ao tronco encefálico pelos 

pedúnculos cerebelares;

 Possui 2 lobos ou hemisférios (D e E);

 É todo formado por lâminas ou folhas 

cerebelares.



CEREBELO: LOCALIZAÇÃO



CEREBELO:

DIVISÃO FILOGENÉTICA

 ARQUICEREBELO: surge com o 

aparecimento dos vertebrados mais 

primitivos.

 Ligado à manutenção do equilíbrio.

Relacionado com motricidade reflexa.



CEREBELO:

DIVISÃO FILOGENÉTICA

 PALEOCEREBELO: surge mais 

recentemente.

Recebe informações que o ajudam  na 

regulação do tônus muscular e da postura.

Relacionado com motricidade automática.



CEREBELO:

DIVISÃO FILOGENÉTICA

 NEOCEREBELO: surge com os mamíferos 

que desenvolvem movimentos mais 

delicados e assimétricos.

 Coordena os movimentos voluntários, 

comparando a intenção e a execução dos 

mesmos, podendo ajustá-los se necessário.

 A função de coordenação dos movimentos 

feita pelo cerebelo chama-se TAXIA.



ESTAMOS EVOLUINDO...

Volume craniano humano 

em comparação com o de 

outros primatas



ADAPTAÇÃO + MUTAÇÃO

O meio ambiente e a flexão 

do esfenóide possibilitaram 

a evolução dos hominídeos 

nos últimos 40 milhões de anos

Osso esfenóide



ESTAMOS EVOLUINDO...



FLEXÕES DO ESFENÓIDE 

 Há 40 milhões de anos: olhos dos primatas vão para frente (visão 
estereoscópica); a visão passa a ser mais importante que o olfato.

 Há 20 milhões de anos: alternância entre vida nas árvores e no 
chão; ausência do rabo.

 Há 5 milhões de anos: surgimento  do gênero australopitecus; 
consolidação da bipedia (Lucy).

 Há 2 milhões de anos: surgimento do gênero homo (habilis, 
ergaster, erectus, neanderthal, sapiens); surgimento da fala, 
domínio do fogo.

 Há 180.000 anos: maior irrigação sanguínea no cérebro; 
surgimento da arte e da cultura.



CRÂNIOS HUMANÓIDES AO LONGO DA 

EVOLUÇÃO

Observar posição da mandíbula, conseqüência da flexão do esfenóide



ALGUMAS CURIOSIDADES

 Contem 50% do total de neurônios do cérebro

 20% da massa do cérebro

 Tem aumentado de tamanho junto com o Cortex 

Prefrontal

 Contralateral ao cortex cerebral

 Ipsilateral ao corpo



FUNÇÃO DO CEREBELO

 Função básica é coordenar os 
movimentos.

 Coordena: 

 Força 

 Velocidade

 Harmonia

 Ritmo

 Sequência

 Sinergismo

 Antagonismo



PRINCIPAIS FUNÇÕES CEREBELARES

MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO E DA 

POSTURA

 Feitas basicamente pelo arquicerebelo e 

pela zona medial.

 Promovem a contração adequada dos 

músculos dos membros, de modo a manter o 

equilíbrio e a postura normal.

 A influência do cerebelo é transmitida aos 

neurônios motores pelos tractos vestíbulo-

espinhal e retículo-espinhal.



PRINCIPAIS FUNÇÕES CEREBELARES

 CONTROLE DO TÔNUS MUSCULAR

 CONTROLE DOS MOVIMENTOS 
VOLUNTÁRIOS

 O controle dos movimentos envolve duas 
etapas:

planejamento do movimento (via córtico-ponto-
cerebelar)

correção do movimento já em execução ( via 
tálamo-cortical)



FUNÇÕES: NOVAS ABORDAGENS

 Abordagem Tradicional: Sistema Motor

 Coordenação dos movimentos 

 Aprendizagem Motora

 Movimento dos olhos

 Abordagem Moderna: Cognição

 Linguagem

 Leitura 

 Processamento sensorial

 Aprendizagem não-motora



ENGRAMAS DO MOVIMENTO

Sempre que executamos um 
movimento com determinada 
finalidade, registramos a impressão 
que ele proporciona às áreas 
sensoriais.

Essa impressão memorizada 
denomina-se “engrama sensorial do 
movimento”.



ENGRAMAS DO MOVIMENTO

Quando desejamos reproduzir a 
mesma ação:
 a área motora aciona os efetores

 as áreas sensoriais começam a 
captar as impressões 
proprioceptivas desencadeadas 
pelo movimento.



ENGRAMAS DO MOVIMENTO

Essas impressões são confrontadas com 

os engramas correspondentes e a área 

motora é avisada se o movimento está 

correto ou necessita de correção.



SÍNDROMES CEREBELARES

 SÍNDROME DO ARQUICEREBELO
 Ocorre com certa frequência em crianças de 

menos de 10 anos.

 Causa: Tumores que comprimem o nódulo e o 
pedúnculo do flóculo.

 Sintomas: 
 Perda de equilíbrio. As crianças não conseguem ficar 

em pé. - DISTASIA

Não há alteração do tônus muscular

 Deitadas, a coordenação dos movimentos é 
praticamente normal.



SÍNDROMES CEREBELARES

 SÍNDROME DO PALEOCEREBELO

 Ocorre no homem como consequência da 

degeneração do córtex do lobo anterior no 

alcoolismo crônico.

 Sintomas: 

perda do equilíbrio - DISTASIA

paciente anda com a base alargada - DISBASIA

ataxia dos membros inferiores



SÍNDROMES DO NEOCEREBELO

 As lesões do neocerebelo causam como 
sintoma fundamental uma incoordenação 
motora (Ataxia), que pode ser testada por 
vários sinais.

DISMETRIA: execução defeituosa de movimentos 
que visam atingir um alvo, pois o indivíduo não 
consegue dosar exatamente a „quantidade‟ de 
movimentos necessários para isso.

quando ultrapassamos o ponto desejado ao fazermos 
um movimento.



IMAGEM CEREBELAR DO CÓRTEX 

CEREBRAL MOTOR



HOMUNCULUS

Como seria o corpo humano se

o mesmo tivesse a superfície 

corporal de cada parte do corpo

semelhante às áreas destas no

córtex cerebral?

Quanto maior o segmento corporal

maior é a sensibilidade e a destreza 

na execução de movimentos.

Porque? 



CONCLUSÕES

 O cerebelo é o principal responsável pelo processo de 
aprendizagem motora.

 O cortex motor cerebral é projetado no cerebelo, ou 
seja, existe umá espécie de cópia de segurança de 
nossos programas motores.

 Sua alta densidade neuronal (50%) atesta a 
complexidade e importância do controle motor.

 São necessárias muitas pesquisas para melhor 
compreensão de seu funcionamento.



EXERCÍCIO – ETAPA 1

 Em grupos de 4 alunos realizar o seguinte 

experimento:

 Realizar a oposição sequencial do polegar com 

os dedos mínimo, indicador, anular e médio.  

Cada aluno deve praticar tal tarefa durante 5 

minutos, praticando com as duas mãos, 

alternadamente e simultaneamente.



EXERCÍCIO – ETAPA 2

 Como vc classifica esta habilidade em relação à 
organização da tarefa?

 E em relação ao grupamento muscular utilizado?

 Esta habilidade é aberta ou fechada? Porque?

 Descreva os estágios da aprendizagem motora nesta 
habilidade.

 Explique filogeneticamente o papel do neocerebelo 
na execução desta tarefa.

 Elabore um diagrama de blocos que mostre o 
processamento desta habilidade.


