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Reprodução 

Podem ser reproduzidos livremente estes cadernos, parcialmente ou na sua totalidade, desde que nada 

seja alterado, a fonte está mencionada e não haja fins comercias na sua reprodução. 

Para impressão comercial destes cadernos ou sua tradução para outras línguas, por favor contacte Ox La-

Hun. 

Noemi Paymal, npaymal@pedagooogia3000.info ou daymepaymal@gmail.com 

Copyright: Noemi Paymal (compilador), Pedagooogia 3000 

    A capa 

O design da capa representa uma estrela de nove pontas com as diferentes 

áreas inter-relacionadas para ter em conta para a educação holística do 

Terceiro Milénio e alcançar o desenvolvimento do Ser. Estes aspectos são físico, 

emocional, cognitivo, estético-criador, ecológico, intuitivo, espiritual, social, 

multicultural e ético-solidário; Eles estão intimamente ligados com o planeta 

Terra e sua transformação actual. A estrela de nove pontas ou Monograma 

representa uma tríade de tríade e é um símbolo de progresso, realizações e 

satisfação. É ao mesmo tempo estabilidade e mudanças. A estrela de 9 pontas 

representa os nove passos evolutivos da matéria. 

Os três "o" Pedagooogia 3000 

As intersecções de três "o" de Pedagooogia 3000 são duas vezes a figura geométrica 

Vesica PISCIS. Simboliza a expressão sagrada da criação e representa o ponto de 

surgimento da Vida. O nascimento simbólico de um edifício com o novo sol é um 

tema universal relacionado também com a Vesica Piscis. Os egípcios acreditavam que dali saíram os 

números, os sete sons fundamentais, as letras e toda a sabedoria da criação. Dali derivam todas as relações 

matemáticas fundamentais e os números mais importantes como phi e pi. Também simboliza a visão 

compartilhada, a compreensão mútua entre indivíduos e a transferência de Conhecimento. 

"Sempre que um novo campo é gerado, é gerada uma nova dimensão, um novo som na escala musical, uma 

nova cor na escala cromática. Assim, se vai construindo quatro, cinco, seis esferas e agora estão chegando à 

sétima e última com a qual se fecha o primeiro ciclo e conclui a semente da Vida", explica Fernando Malkun 

em seu filme O Olho de Horus. 
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Este Caderno # 16, Hemisfério Direito e o 4º cérebro explora como funciona o cérebro triúnico, os 
dois hemisférios cerebrais, como activar o hemisfério direito e harmonizar os dois hemisférios 
cerebrais esquerdo e direito. Também apresenta o que é o 4º cérebro (lobos frontais). Explora a 
co-criação que está vinculada aos lobos frontais. Este caderno explica os conceitos básicos para a 
educação do futuro. 
Complementa caderno # 8, Desenvolvimento Intuitivo Integral. 
 
O tema racional do hemisfério esquerdo anda de mãos dadas com a parte criativa do hemisfério 
direito. Igualmente, a criatividade do hemisfério direito anda de mãos dadas com clareza mental e 
o poder de execução hemisfério esquerdo (ver figura abaixo). O convite é para encontrar juntos 
novas formas de ensinar tendo em conta os dois hemisférios,  questão indispensável ao entrar no 
Terceiro Milénio, e especialmente o hemisfério direito (senão as crianças ficam frustrados!). 
 
Siglas e Fontes 

ep: Comunicação pessoal (gravadas em fita que se encontram nos arquivos de Pedagooogia 3000) 

ae: Artigos electrónicos 

ce: Correio electrónico 

 

As referências bibliográficas são citadas da seguinte maneira: primeiro o autor, em seguida o ano 

da edição e a página. Por exemplo (Goleman, 2006:53). 
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Introdução 

Por que esses cadernos? 

Estes cadernos representam o início de uma série que se desenvolve instrumentação da Pedagooogia 3000, 
de ASIRI e muitos outros fluxos e iniciativas das comunidades educativas actuais que procuram por 
mudanças na educação apontando para o desenvolvimento integral ou holístico do Ser. Inclui olhar 
harmónica e equilibradamente os níveis: físico, emocional, cognitivo, ecológico, estético-criador, intuitiva, 
espiritual, social, multicultural e ético-solidário, de ser humano. Estes cadernos consistem na compilação de 
experiências de muitos pesquisadores, professores, terapeutas, pais e mães que, sentiram que a educação 
é "algo mais", que leva a algo maravilhoso: o despertar do Ser, o despertar de algo precioso, algo sagrado.  

 

A todos e todas,…e aos meninos/as, jovens, toda nossa imensa gratidão. 

 

Mudam as crianças, muda a educação...e Dramaticamente! 

 
Também estes cadernos incorporam resultados de nove anos de pesquisa as mudanças existentes nas 
crianças hoje e a educação que eles precisam, e que tem sido amplamente documentado no livro 
Pedagooogia 3000, Guia prático para professores, pais e para si mesmo. Tivemos de implementá-lo! As 
crianças de agora mudaram de maneira formidável, a tecnologia também, a sociedade também, os tempos 
também e as necessidades também e precisa também. É lógico que mudará a educação, primeiro de sector 
atingido por esta onda de crianças diferentes na sua maneira de mudar de aprender, nos seus interesses, 
procuras metafísicas e existenciais, na sua maneira de viver, sentir e ser. Por isso, convidamo-los a consultar 
o caderno # 2, onde podemos rever esses recursos e dar algumas recomendações básicas para a sua 
educação harmoniosa e amorosa. 

Estes cadernos foram colectados para responder à procura cada vez mais urgente, tanto dos professores 
como dos pais que perguntam "e agora... o que fazer? Precisamos de idéias, coisas concretas, algo novo, 
algo concreto... ". Mas, estamos conscientes no entanto que cada caderno é apenas um ponto de base, 
umas sugestões, lançadas algumas idéias práticas, em que cada um vai desenvolver suas variantes, co-
criação, um monte de outras idéias, com as crianças e de acordo com seus recursos e ambientes ecológicos, 
culturais, sociais e políticos, bem como de acordo com os interesses, idéias e sentimentos de cada um. 

Fazendo aprende-se 

O importante é começar a fazer (FAZENDO, não há outra maneira de aprender nestes tempos) e estão a 
surgir muitas outras técnicas, idéias e experiências. Qualquer idéia apresentada é apenas uma base sobre a 
qual é imperativo adaptar-se, explorar, expandir, co-re-criar, de acordo com a idade das crianças (os 
exercícios também podem ser adaptados para jovens, adultos e idosos, pré-natal, educação "especial", 
terapias específicas, etc.... 

 

Cadernos em acção! 

A medida que vamos explorando, convidamo-los a enviar suas sugestões, técnicas, idéias, melhoramentos a 
npaymal@pedagooogia3000.info, educoooopedia@gmail.com 
Podem-se encontrar estes cadernos em www.pedagooogia3000.info gratuitamente 
Colocaremos as ampliações, melhoras e mais idéias à medida que avançamos 
 
 
 
 

mailto:npaymal@pedagooogia3000.info
mailto:educoooopedia@gmail.com
http://www.pedagooogia3000.info/
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Tudo está interligado 
 
É importante lembrar que tudo está interligado. Tivemos que dividir os cadernos por áreas de 
desenvolvimento e eixos de técnicas, mas um leva ao outro e assim por diante. Na verdade não podemos 
separá-los.  
 
Um supermercado de ferramentas práticas e idéias 
 
Todos os cadernos têm sua importância e uma finalidade específica. Os Cadernos desta série são 
simultaneamente pedagógicos e terapêuticos. Foi desenvolvido ser usado tanto em escolas, em casas (com 
nossos filhos, netos, sobrinhas e sobrinhos, vizinhos, nossa mãe, é divertido...) bem como em diferentes 
centros de desenvolvimento pessoal e clínicas. O propósito geral é a formação de um supermercado de 
ferramentas práticas e idéias. Levamos o que precisamos, em qualquer ordem, de acordo com nossos 
desejos, necessidades, interesses, nosso sentimento, não importa... 
 
Físico, físico, físico 
 
Quando houver dúvida sobre um procedimento educativo ou nosso próprio desenvolvimento pessoal, 
retornar para o caderno básico, #3, O Desenvolvimento Físico Integral, porque tudo se "passa" através do 
ambiente físico e do corpo (quer gostem ou não!), neste ambiente onde nos desenvolvemos. Tudo, desde 
do emocional até ao espiritual, passa pelo nosso corpo físico (é por isso, que estamos nesta realidade...). 
Também como educadores é o nível mais fácil, "seguro" e lúdico para desenvolver e veremos que existem 
milhares de maneiras de fazê-lo. E é divertido! Seus benefícios são enormes. 
 
Acima de tudo que desfrutemos, aprendamos junto com as crianças, que educamos. 
E que cada um de nós cresce... 
 
 
 

Co-re-criemos uma educação vibrante maravilhas e magia, onde as crianças (e nós!) 
estamos espantados, descobrimos, desfrutamos e vivemos em toda a plenitude que do Ser. 

Tudo o que sonhamos está aqui e muito mais. 
Agora… é a hora. 
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O hemisfério direito e o 4º cérebro 

O hemisfério direito 

 

 

http://www.zonal.net/plaza/img/cucusa.gif 

Em seguida, vejamos as características de cada hemisfério cerebral (extraído do livro Pedagooogia 

3000, p143-146, quarta edição). 

 Hemisfério cerebral esquerdo Hemisfério cerebral direito 

1 Racional, cartesiano, conexões lógicas 
entre as causas e os efeitos 

Centro visual do cérebro, conexões associativas 
e holísticas. Sede da criatividade, a imaginação, 
a artística e musical. 

2 Analítico e calculador Sentimentos, afectividade,  intuição, sexto 
sentido 

3 Verbal: as palavras, os discursos, a 
gramática 

Não verbal, imagens 

4 Linear, sequencial Holístico. Pensamento lateral 

5 Só uma coisa de cada vez. Passo a passo Multi-tarefas 

6 Ordem. A autoridade dá-lhe segurança Só seguem a autoridade se estiverem de 
acordo 

7 A sua maneira de ver as coisas é de 
particular para geral 

Seu modo de ver as coisas é de geral para 
particular 

8 Pensamento com velocidade moderada, 
em geral, não leva a uma ação imediata. 

O pensamento é tipo explosão ou flash, o que 
leva, geralmente, uma acção imediata. 

Quadro comparativo das capacidades do hemisfério esquerdo e direito 

O hemisfério esquerdo 

É o centro da lógica. Nele baseia-se o mundo actual e foi o pilar da educação do século passado. 

É caracterizado pelo seguinte: 
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 Fornece uma mente racional, cartesiana, que executa as conexões lógicas entre as causas 

e as efeitos. 

 É analítico e calculista. 

 Como um modo de expressão, especializa-se na verbal; as palavras, os discursos, a 

gramática. 

 Sua abordagem é linear e sequencial. 

 Só pode fazer apenas uma coisa de cada vez, passo a passo. 

 Gosta da ordem. A autoridade dá-lhe segurança. 

 A sua maneira de ver as coisas é de particular para global. 

 Seu pensamento é de velocidade moderada e, em geral, não termina em ação ou pelo 

menos numa ação imediata. Precisa analisar antes de agir.  

O hemisfério direito 

É a sede de gênio, das artes e da metafísica. É caracterizado pelo seguinte: 

 É o centro visual do cérebro, fazendo conexões associativas e holísticas. É a sede da 

criatividade, imaginação, arte e música. 

 É baseado em sentimentos, na afetividade e na intuição. Tem um sexto sentido. É 

subjectivo e independente do tempo. 

 Seu modo de expressão é não-verbal,  baseia-se em imagens. Por isso, é muitas vezes, 

uma perda de tempo discutir com crianças e jovens de hoje, só a palavra não é o seu 

modo de comunicação favorita. As Crianças, às vezes não te escutam, não porque eles são 

surdos, mas porque a sua atenção está em outro lugar, porque eles têm um alto poder de 

auto - absorção nos seus pensamentos e tarefa. 

 Sua abordagem para as coisas é holística. Ver como as coisas existem no tempo/espaço e 

como se unem as diferentes partes de um tema para formar um todo. 

 É capaz de realizar várias tarefas ao mesmo tempo. É por isso que muitas crianças de hoje 

podem fazer várias coisas ao mesmo tempo: fazer os trabalhos de casa, ver TV, estar 

atento ao que está acontecendo na cozinha, ajudar o irmão mais novo, ouvindo seu Ipod, 

MP3, etc. Por exemplo. o caso  de Maria Eugenia da Argentina: ela pode fazer 7 chats ao 

mesmo tempo, além de imprimir trabalhos, gravar CDs e fazer seu trabalho normal: ah e 

atender o telefone ao mesmo tempo! Depois conhecemos Victor, um locutor da rádio 

Valencia na Venezuela, que podia fazer tudo isso e também estará no ar!, e provocar os 

seus colegas! Inclusive estas crianças em geral precisam fazer várias coisas ao mesmo 

tempo, se não aborrecem-se  e não sentem qualquer desafio. "Eu não posso concentrar-

me se apenas fizer uma coisa", como eles dizem. 

 Só seguem a autoridade se for democraticamente orientada, consenso e acordada por e 

para toda a gente, e se puderem confiar na pessoa que ela representa. Este ponto é 

também uma característica saliente das crianças hoje. Quando se lhes diz para fazer algo 

"porque sim!" há muitas chances de que o não fazerem. E uma vez que a criança disse 

não, é não; coisa que enerva bastante os pais. E não nos podemos esquecer que é quem 

se enerva, ou se descontrola, ou que grita, é quem perde o respeito e a dignidade. 



Cadernos pedagooogicos #16 
 9 
  Hemisfério direito e 4º cérebro 
 

 A sua maneira de ver as coisas vai do geral para o particular. Por esta razão, às vezes, as 

crianças não entendem coisas pequenas e banais da vida, como atar os cordões dos 

sapatos, comer, ganhar dinheiro, mas pode facilmente compreender questões metafísicas 

ou assuntos complexos de informática  ou física quântica. Nem gostam de estudar alguma 

coisa ou perder muito tempo em algo que não vai servir no futuro, algo que lhes vai 

ajudar para re-criar a partir de zero e de outra forma. Seu pensamento é tipo explosão ou 

flash; ou seja, extremamente rápido. Por este motivo, estamos geralmente em frente de 

crianças muito rápidas. Basta dar-lhes a instrução somente uma vez e eles já sabem, por 

 exemplo com computadores e a tecnologia mais recente. É por isso que as crianças e os 

jovens de hoje têm sua própria maneira de fazer as coisas e sua mente tem uma 

importante gestão pensar alternativa ou lado (Multilateral); ou seja, eles são capazes de 

encontrar uma terceira, quarta ou mais soluções para o mesmo problema, também têm a 

capacidade de colocar em prática no acto, pois têm uma mente-ação altamente 

desenvolvida. Falamos de ação não somente física, mas também astrais ou outros níveis. 

 

Estas características e benefícios do hemisfério direito foram suprimidos na educação dos séculos 

passados e na nossa própria educação. Por exemplo em outra época, não incentivou a faculdade 

ambidestra nem que os canhotos usassem a sua mão esquerda (que está directamente 

relacionada com o lado direito do cérebro). Pelo contrário, amarrava-se o braço esquerdo para 

forçar a criança a usar a mão direita, facto de que agora sabemos que é prejudicial para o 

desenvolvimento harmonioso do aluno. 

 

Todas estas características do hemisfério esquerdo são agora destacadas nas crianças de hoje e, 

em parte, explicam a sua maneira de ser e aprender. Estas orientações darão luz para uma 

sociedade mais humana, mais criativa e mais intuitiva, desde o de cérebro trabalhe com ambos os 

hemisférios de forma equilibrada e harmónica. 

 

Dr. Herrman expõe, em 1990, que o cérebro límbico ou cérebro emocional também tem dois 

hemisférios, dando um sistema total de quatro quadrantes, como lhe chama o  autor e é expresso 

num modelo que integra o córtex cerebral e o sistema límbico.  

Concebemos esta integração como um todo orgânico, dividida em quatro áreas ou quadrantes, a 

partir de cujas interações se pode fazer um estudo mais aprofundado da operatividade. 

 

Entrevista a Matias Stefano 

 

Qual é a relação entre os hemisférios e dimensões? 

 

 Através do hemisfério direito pode-se entender melhor a 4ª dimensão. O hemisfério 

direito pode lidar com a 4ª, 5ª, 6ª e até a 7ª dimensão. 

 O hemisfério esquerdo também é necessário porque é preciso uma ordem. A 1ª, 2ª e 3ª 

dimensão fornece esta ordem. 

 O que está sendo procurado é um equilíbrio entre os dois hemisférios cerebrais. 
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Como se pode encontrar este equilíbrio? 

 

 Para o hemisfério direito: há que  ajudá-lo para  seu campo criativo não se altere, mas sim 

que se eleve o seu  o nível de consciência, sendo capaz de perceber o nível de criação e a 

emanação das coisas. 

 É por isso que é importante trabalhar muito o nível criativo nas escolas. 

 

 Para o hemisfério esquerdo: para criar, É necessário estruturar as formas, a nível estético 

e a ordem, o que é fornecido pelo hemisfério esquerdo. Portanto, tudo o que "activa" o 

hemisfério direito tenta acomodar-se no hemisfério esquerdo. 

Por exemplo? 

As recomendações, entre muitas outras, podem ser: 

 Fazer exercícios físicos com o corpo que harmoniza os dois hemisférios (Brain Gym, por 

exemplo) 

 Exercício de criatividade, utilizando a intuição e consciência criativa misturados com os 

processos do hemisfério esquerdo. Por exemplo audiovisual: produzir um vídeo louco 

requer imaginação e criatividade e a mesmo tempo, necessita de estruturas racionais 

para produzi-lo: escrever o roteiro, desenhá-lo, classificá-lo, construí-lo, financiá-lo, 

representá-lo, fazer música. Tudo isso é resultado de "uma história que me aconteceu. 

Então para ser capaz de gerar, co - criar esta realidade que meu hemisfério direito pode ver, 

perceber, tenho  organizá-los usando as ferramentas no hemisfério esquerdotem. E isto é para 

todos os assuntos. Para fazer música, tenho que saber matemática e a música escrita. Para fazer 

teatro, tenho que saber o estrutura do teatro. Para escrever, preciso saber a estrutura de um 

texto. Desenhar, a estrutura da estética. Isto quer dizer  que se trabalha em conjunto, criando e 

ordenação. (MsS, cp, 2009). 

 

O 4º cérebro 

As crianças de hoje têm seus lobos frontais  hiperactivos. Aqui está a visão, o futuro, o poder de 

projectar sem interesse pessoal, para o bem comum, para ser capaz de projectar e co - criar tudo 

de novo. O autor Michelle Fourtune (Marie Pré, França, 2004) chama-lhe de quarto  cérebro. 

Portanto é importante que os pais deixem as coisas acontecer naturalmente com as crianças, não 

se deve impedi-los. Estamos realmente testemunhando um belo processo que ocorre 

naturalmente. A nova educação é mais simples do que pensamos. 
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Ilustración de Michelle 

Fourtune (Marie Pré, Francia, 2004) 

 

 

Visão/ação 

Para o futuro, para o bem comum 

(desinteressado) 

4º cérebro 

Activação 

dos lobos 

frontais 

3º cérebro 

Neocórtex  

(Ser humano) 

2º cérebro 

O emocional ou 

límbico 

(Mamíferos) 

 

1º cérebro 

O reptiliano 

(Repteis) 

Visão simbólica 

dos diferentes níveis cerebrais 
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Michelle Fourtune em seu livro Mandala e pedagogia. Abordagem teórica e prática: 

O terceiro cérebro, que abrange os dois primeiros, é mais evoluído. É o neocórtex. Com a ajuda do 

corpo caloso, que liga os dois hemisférios complementares, realiza um trabalho considerável: 

recebe grande quantidade de informações, enquanto é confidencial, armazena analisa e cataloga. 

Além disso, resolve problemas e toma decisões. Mas, acima de tudo, pode se expressar e 

comunicar-se porque... fala. Organizando as actividades complexas, leva-nos da ação espontânea 

para o refletido. 

Na sua parte anterior, por de trás da frente, tem desenvolvido o que chamamos de quarto 

cérebro, mais recentemente, o córtex pré-frontal (dois lóbulos frontais) que: 

 está completamente aberto para o futuro. 

 É a área de intenção e a área do projecto. 

 Essa crosta desenvolve todas as suas energias para preparar uma ação futura. 

 Lida com planeamento e reflexão. 

  E isso nos permite olhar com uma certa distância as situações vividas e atrasar a resposta 

para poder ajustá-la melhor. 

É, também, onde se localiza o relacionamento "livre". O córtex pré-frontal tem em consideração 

o outro,  aceita a diferença e quer ajudar e partilhar. Talvez contenha nele o germe do homem 

realizado? Acrescentemos  que o córtex frontal está intimamente ligado ao cérebro límbico, ou 

seja, a história emotiva da pessoa, que a sua libertação é conseguida através da superação do 

nosso sofrimento psicológico. 

O  funcionamento  do neocórtex e dos lóbulos frontais mostra-nos que nada é gerido eficazmente 

sem alguma distância, sem um projecto. Por outro lado, a resposta adequada aos estímulos 

internos e externos em relação ao vivido anteriormente, implica uma análise clara da 

complexidade dos dados, não realizada plenamente, a menos que você "toma as rédeas" (HTF), 

ou seja, se impedirmos os níveis primitivos do cérebro manterem o poder. 

Apenas um crescimento na dinamização do projecto da pessoa como um todo, pode ser o motor 

da educação. 

Este projecto não é possível, a menos que a pessoa dispa a sua armadura, e escolha  a sua vida de 

aprendizagem de acordo com as suas memórias mais recentes, suas experiências autênticas e 

suas necessidades de aprendizagem...É no centro desta consciência que se encontra a chave para 

a aprendizagem. Será que dá tempo suficiente na vida escolar e familiar para com as crianças 

sobre o sentido da educação que recebem? Não de um projecto a longo prazo (ter boas notas, 

fazer um exercício bem, agradar à  família) mas uma visão com um longo prazo maior: do que 

tudo  isso implica para o desenvolvimento do indivíduo, dando-lhe sentido para toda a vida. A 

criança não tem nenhum outro objectivo a não ser  crescer. É pela imitação. Terá diante dele 

adultos em estado de crescimento interno? 

Se o projecto essencial - saber que nosso único potencial nos leva a realizar uma tarefa específica 

e totalmente necessária - assumida pela pessoa em si, abre-se a porta da consciência. Se ela é 
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expressa e tomada em consideração pelo ambiente e professores, os objectivos de aprendizagem 

e ferramentas de crescimento serão mais fáceis de definir uma vez que são necessários para este 

desenvolvimento. Assim como, valorizar, reconhecer, dinamizar os recursos e projectos de uma 

pessoa depressiva ou desorientada, permitindo-lhe reencontrar a sua dignidade e o sentido de 

sua vida. 

O córtex frontal requer um avanço das situações que irá viver para se envolver, por outras 

palavras, para ser capaz de posicionar as situações que vão acontecer num contexto presente ou 

futuro. Pode-se projectar, planear, se estiver relaxado nos momentos que requerem partilha, 

trabalho em equipe e cooperação, uma vez que se move naturalmente para o outro. É a nós que 

nos cabe  oferecer às crianças e adultos, estruturas positivas que lhes permitam desenvolver o 

caminho de busca e as suas próprias capacidades de comunicação. Não os afogarmos, pois seria 

condenar o êxito real do projecto, seja ele qual for, (Michelle Fourtune, Marie Pré, Francia, 

2004:87-94). 

O lóbulo frontal, um valiosíssimo recurso 

O Doutor Ricardo Castaño Gomez declara que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tomografía de Ricardo Castaño Gómez, demostrando la sobreactividad del lóbulo frontal 

 

A metodologia  Dr. Shichida, Japão 

A Educação do cérebro direito é de facto o único método de ensino que chamará a criatividade do 

homem. E o tipo de pessoa que necessária  para o século XXI, é uma pessoa com a criatividade ou 

com idéias  inspiradoras, por outras palavras, uma pessoa com um cérebro direito aberto ou 

desenvolvido. 

Até hoje, a educação centrou-se no cérebro esquerdo. Esta é uma forma de aprendizagem, que 

usa a mente consciente para adquirir mais conhecimento com base no raciocínio da mente. 

A actividade do lobo frontal é caracterizada 

por um excelente grau na faculdade de 

inteligência do homem. Quando elaboras os 

teus melhores projectos ou comprometes  

a tua palavra numa decisão importante, 

estás a activar a  um alto nível  esta 

extraordinária faculdade. 

Os "Grandes homens", aqueles que 

escreveram a história com letras de 

gloriosas, fizeram do seu lóbulo frontal um 

valiosíssimo recurso (castanha Gomez, 

2008). 
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Em contraste, no século XXI, a educação será focada no  cérebro direito neste caso sem sequer 

tentar aprender, o subconsciente do estudante irá utilizar o seu  poder para aprender 

naturalmente. No entanto, será um método de aprendizagem que não dependerá por completo 

ou influenciará o cérebro direito; Em vez disso, a ênfase será colocada num método de ensino 

bem equilibrado entre os hemisférios direito e esquerdo. 

A característica deste método de aprendizagem é que enfatiza a importância e o uso ritual da 

capacidade do cérebro direito para exibir as imagens. As aulas começam e terminam com a 

meditação. A ênfase será na formação imagens e jogo ESP (percepção extra-sensorial), será 

incluído como parte do currículo. 

Memorização ineficaz dos limites do cérebro esquerdo, do passado, será reconhecida, e dar-se-á 

ênfase na memorização do cérebro direito que usa o imaginário. Vai ser uma época em que o 

cultivo de memória fotográfica e leitura acelerada serão considerados completamente naturais. 

O século XXI verá pessoas com cérebros direitos desenvolvidos que participam activamente em 

todos os campos. As pessoas com cérebros direitos desenvolvidos serão responsáveis pelo grande 

florescimento em todos os campos: ciência, desporto, invenção e descoberta. 

AS CRIANÇAS PODEM VER O INVISÍVEL 

Entre os mistérios poderosos do recém-nascido está o ESP que é dito por ser  composto por: (1) 

telepatia, (2) clarividência, (3) leituras das mãos, (4) precognição ou a capacidade de ver o futuro, 

(5) telecinesia psíquica, ou a capacidade de usar o poder da vontade de poder. Aqui estão alguns 

exemplos de crianças com habilidades ESP, retirados das cartas dos membros do clube dos 

amigos da educação de Crianças. 

Extractos do Livro do Dr. Makoto Shichida, Japão, TEORÍA E PRATICA DA EDUCAÇÃO DO CÉREBRO 
DIREITO NA INFÂNCIA: 
 
Desenvolvimento da Memória do Cérebro Direito 

Embora a capacidade de memória do cérebro direito seja a mais poderosa, tem sido usado muito 

pouco. Há mais de mil anos atrás, os Mayas da América Central previram o seguinte: "entre o ano 

de 1987 e 2012, a humanidade terá uma "revolução da memória".  Os seres humanos virão a 

ressoar com memórias cósmicas e desenvolveãoá novos seres com talentos, inteligências e 

emoções extraordinários". Este escritor acredita que esta previsão dos Mayas da "revolução da 

memória" também era de prever que os homens eventualmente descobririam a função da 

memória cérebro direito, que é completamente diferente da memória do cérebro esquerdo, e 

eles seriam capazes de usar as funções. 

Uma vez que a memória do cérebro direito esteja desenvolvida, cada um terá um sistema de 

memória consigo que nunca esquecerá assim o que viu e ouviu. Com este sistema, cada um não  

pode simplesmente  memorizar tudo mas suas criatividades serão muito maiores e terão o poder 

de conceito diferente das pessoas comuns. Se a memória do cérebro direito também for 

aumentada, a memória de cada um será capaz de entrar em ressonância com a memória cósmica 

tal com os Mayas previram. 
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Como isso é possível? O  cérebro direito tem uma função de ressonância. Edgar Casey disse uma 

vez que o cérebro humano ressoava com as vibrações de seu coração. Isso indica a função da 

ressonância do cérebro direito. 

Carl G. Jung, um psicólogo da Suíça disse que, "a consciência coletiva existe no subconsciente". 

Um dia, Jung ouviu um de seus pacientes gritando no jardim, "médico bom, vem aqui. Olhe para o 

sol a deixar pegadas e impressões digitais, gerando um vento". Jung ficou surpreso porque essas 

palavras eram as mesmas palavras escritas num livro usado num festival religioso, para revelar 

novos crentes faz dois mil anos. Ele perguntava-se como um paciente não-educado, que 

possivelmente não conhecia este texto disse estas palavras; ou seja, como é que as palavras do 

antigo livro correspondiam às palavras faladas  através da criatividade do paciente. 

Com tais questões como impulso, Jung começou seu estudo da "consciência profunda do ser 

humano". Então, depois de muitos anos de estudo psicanalítico, ele convenceu-se que a 

subconsciência não é a inconsciência oprimida individual como afirmou Freud, mas "uma fonte de 

idéias geradas uma após outra de uma fonte infinita derramada eternamente". Jung dizia  que se 

as pessoas eram ou não educadas, velhas memórias poderiam apresentar-se no subconsciente de 

alguém. Ele dizia que aquelas  memórias surgiam de repente com suas imagens correspondentes 

e  não podem ser vistas por cinco sentidos ordinários. 

Através desta função da ressonância, os homens têm idéias e inspirações. Enquanto as funções do 

cérebro  dependem  das ondas cerebrais, todas as coisas no cosmos pulsam e emanam ondas1. O 

cérebro direito tem a capacidade de ressoar com estas ondas. O cérebro direito para além cinco 

sentidos do cérebro esquerdo,  ressoa com todos os seres e tem o poder de visualizar as ondas 

emanadas por tais seres. Com o desenvolvimento deste mecanismo, o que os Mayas previram 

pode realizar-se. 

A memória do cérebro direito é capaz de melhorar a inteligência humana e aumentar o volume de 

material ou informações que podem ser armazenadas. O cérebro é uma unidade de 

processamento de informações viva. Mas o cérebro direito não tem sido capaz de funcionar 

plenamente devido à interferência do cérebro esquerdo. Se cada um  pode aprender como 

libertar o cérebro direito da interferência do esquerdo e, se cada um for capaz de usar a função 

de memória do cérebro direito, o sistema fisiológico cérebro vai mudar completamente, e o efeito 

da educação será muito diferente da que tem sido. 

A Figura 1 mostra as diferenças das funções entre o cérebro direito e esquerdo 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ver os estudos sobre o campo morfogénico do Dr. Rupert Sheldrake 
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FIGURA 1 

O Computador do Cérebro Esquerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extractos do Livro do Dr. Makoto Shichida, jAPÃO, A CIÊNCIA DA INTELIGÊNCIA E A CRIATIVIDADE 
Desperta Intercerebro! Ver anexo. 

Neuropedagogia lúdica, Carlos Alberto Jiménez Vélez 

A NEUROPEDAGOGIA lúdica é uma disciplina criada por um educador colombiano que justifica 

tudo isto da ciência. Integra as inteligências múltiplas, a emocional, o Brain gym... 

A Neuropedagogia é uma ciência emergente que tem por  objectivo o estudo do cérebro humano 

e deve ser entendida como um corpo social capaz de ser modificado pelos processos de ensino e 

aprendizagem, especialmente brincalhona e não simplesmente como um computador. Neste 

sentido, a Neuropedagogia é uma disciplina biológica e social. Não pode haver mente sem 

cérebro, nem cérebro sem o contexto social e cultural. Em resumo o cérebro humano é um 

processador de significados atravessado por uma enorme cascata de moléculas de emoção que 

afectam nossas mentes e nossa corporalidade. Desta forma a sua actividade principal é tornar-se 

auto-modificacões e auto-organizações permanentemente (auto poesias) e não representações 

do mundo externo, como muitos autores o sugerem. Assim como a neurociência tem como 

objecto a decodificação da linguagem do cérebro e a Neuropedagogia comunica-a. 

Actualmente, a utilização de equipamentos, tais como tomografia axial computadorizada, 

ressonância magnética nuclear e funcional, a tomografia por emissão de positrões são uma 

grande revolução científica para todos esses processos cerebrais  relacionados com o 

conhecimento e processos cognitivos, dado que  durante vários séculos que tem sido observado 

indiretamente ou teoricamente podem ser objecto de estudo directo. 

Processo  consciente de baixa 

velocidade 

(Função consciente) 

Processo de Proposta 

(Lógico) 

 

Processo automático de alta 

velocidade 

(Função inconsciente) 

Processo de Aposição 

(Intuições, rajadas) 

Os dados entram no cérebro esquerdo,  

Lentamente, em pequena quantidade. 

Requere Memorização e 

Compreensão 

     Cérebro esquerdo 

Do individual ao todo  

 

Os dados entram no cérebro direito a 

alta velocidade e em grande 

quantidade 

Não necessitam de memorização nem 

Compreensão 

              Cérebro direito 

         Do todo ao individual 
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Assim, muitos conceitos tradicionais de psicológicos e pedagógicos foram postos de lado com o 

florescimento da Neuropedagogia. www.neuropedagogiacolombia.com 

Veja também jogos de TETRAKYS 

São jogos que promovem a expressão da intuição e o desenvolvimento da inteligência lógico-

matemática das crianças em seus primeiros anos de vida; estimulando a evolução mental e 

desenvolvimento neural. 

TETRAKYS é um brinquedo que promove a expressão da intuição e o desenvolvimento da 

inteligência logico-matemática das crianças em seus primeiros anos de vida; estimula a evolução 

mental e o desenvolvimento   neuronal. Através de brincadeiras livres e espontâneas as crianças 

evoluem nas suas construções até estruturarem o arquétipo do universo. Por outro lado, com 

diversos jogos estruturados facilita-se às crianças a compreensão, de uma maneira  concreta, do 

código binário, a multiplicação, as frações e o Teorema de Pitágoras, entre outros, pelo que o 

brinquedo pode ser usado como um recurso de ensino para a compreensão da matemática na 

escola primária. 

TETRAKYS baseia-se conceitualmente na possibilidade de apoiar a evolução mental através da 

utilização da intuição e lógica matemática; a necessidade de promover a compreensão, a 

construção, a experimentação, a manipulação de materiais concretos em matemática, respeito 

pelo desenvolvimento de cada criança e o uso do jogo e o erro como uma experiência de 

aprendizagem. 

Este site foi criado para divulgar e distribuir o brinquedo, promover sua filosofia educacional e 

oferecer aos professores, pais e educadores os procedimentos metodológicos para que eles se 

tornem facilitadores no desenvolvimento de crianças. http://www.tetrakys.es/ Jogos e 

brinquedos próprios 

Nós também, encorajamos a crianças, jovens, pais e professores a inventar seus próprios jogos. 

Por exemplo, o Colegio Piccolino Montessori em Queretaro, no México (Gabriela Obregon 

Gutierrez). 

gabrielisof@yahoo.com.mx) pede a cada pai que crie com suas próprias mãos  um jogo criativo 
para o seu filho. 
 

Actividades 

1. Ter um caderno com dois tipos de folhas alternadas 

 de um lado com linhas para escrever 

 do outro lado todo branco para desenhar (papel grosso para desenhar) 

2. Fazer qualquer construção em 3D 

3. Massagens de harmonização 

4. Ouvir música em Hemi Sync (ver caderno # 20, sons) 

5. Cálculo rápido, leitura rápida 

6.  Visualização 

7. Contar piadas activa os lóbulos frontais jejejejeje. 



Cadernos pedagooogicos #16 
 18 
  Hemisfério direito e 4º cérebro 
 

 

"O senso de humor é criado no córtex pré-frontal ventral... Esta região foi identificada como 

envolvida no processamento das piadas no cérebro "( Nature Neuroscience de março de 2001). 

Vinod Goel, do Departamento de Psicologia, Universidade de York, em Toronto, no Canadá, 

explicou que: "às vezes, os pacientes que sofrem lesões no córtex pré-frontal ventral não sentem 

emoções nem têm sentido de humor". 

Para entender uma piada faz falta o  uso de  várias áreas do cérebro. Assim, se a ocorrência é um 

jogo de  palavras deve activar a parte do cérebro responsável pela fala, enquanto que para 

entender uma piada de situação tem de se recorrer à região de processamento de linguagem. 

Quanto maior é actividade na parte do central córtex pré-frontal da pessoa, mais ela considera a 

pida mais divertida. 

 

 

 

Dicas de 13 avós e o hemisfério direito 

Nós devemos construir o relacionamento através da parte imaginativa e intuitiva do nosso 

hemisfério direito com a celebração, música, arte, dança. Jogos e mitologia. 

Avó Bernadette Gabão (2008:241) 
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Glossário 
 

Integral ou holística: Nestes cadernos pedagooogicos, entendemos por integral ou holística, uma 

educação ou um sistema de crescimento pessoal e grupal que entenda e envolva, de forma 

harmónica e integrada as diferentes áreas do ser humano: o desenvolvimento do físico, 

emocional, cognitiva, ecológico-ambiental, estético-criador, intuitiva, espiritual, social, 

multicultural e ético-solidário. 

Ferramentas bio-inteligentes: São terapêuticas pedagógicas de desenvolvimento integral, 

alternativas e complementares práticas; são naturais, flexíveis e envolvem o aluno,  

Ferramentas bio-mórficas técnicas ou ressonância: Estas técnicas baseiam-se na activação do 

hemisfério cerebral direito, a glândula pineal e as glândulas pituitárias, ondas cerebrais alfa e teta 

e num campo psíquico/ intuitivo e espiritual. Reconhecem e promovem o acesso directo ao 

conhecimento e aos campos mórficos pelo efeito da ressonância. São também conhecidos como 

técnicas de gerenciamento de acesso e mega-conhecimento. Elas são baseadas em estudos do 

biólogo Rupert Sheldrake e são implementadas a nível educacional por educador japonês, Dr. 

Shichida. 

Ferramentas Bio-reconectadoras: ferramentas, como o próprio nome sugere, que reconectam o 

ser humano à sua Essência e seu conexão natural com outras dimensões. Sua natureza é de 

natureza espiritual. 

Multilateralismo: É a faculdade de assistir a um assunto ou uma pessoa que respondendo 

simultaneamente a diferentes aspectos ou facetas delas. 

Multidimensionalidade: É a facilidade de perceber as diversas dimensões da realidade; ou seja, de 

perceber outros níveis vibracionais. 
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¿O Que é a Pedagooogia 3000®? 

Pedagooogia 3000 é uma sinergia pedagógica que dá 

prioridade para a criança de hoje e de amanhã, com suas alterações, suas necessidades 

específicas e sua nova maneira de aprender, viver, ser e fazer. Pesquisa, compila e propõe 

ferramentas pedagógicas para o bem-estar e desenvolvimento harmonioso integral-afetivo de 

bebés, crianças, meninas, jovens, pais e professores. É flexível e baseia-se sobre os novos 

paradigmas do Terceiro Milénio. Inclusiva por natureza, a Pedagooogia 3000 oferece 

conhecimento e aprimora o melhor das metodologias, procedimentos e técnicas de ensino do 

passado (incluindo o antigo), o presente e o futuro. Adapta-se ao social, cultural, económico e 

ecológico do ambiente. É um entendimiento-Acção em constante movimento e crescimento. 

www.pedagooogia3000.info, 

 info@pedagooogia3000.info 

La Paz, Bolívia. Noemi Paymal. 

 

¿O Que é a ligação mundial parA uma nova educação (emAne)? 
 

 A ligação mundial parA uma nova educação (emAne) visa introduzir uma nova 

educação baseada em uma nova consciência, tanto para as crianças que estão 

chegando, como para a humanidade em geral. Os objectivos estratégicos são: 

pesquisa, partilha, ato de apoio mútuo e divulgação de todas as informações 

possíveis relacionadas com a nova educação e crianças e jovens hoje. O objectivo 

é alcançar uma força de sinergia, de conscientização global que induza notáveis 

mudanças no campo da educação e desenvolvimento pessoal. Veja o manifesto 

da Educação 3000 e o plano de acção de quinquenal na 

www.pedagooogia3000.info. 

  

Contacto: emanechile@live.cl, emane@pedagooogia3000.info 

 

O Livro Pedagooogia 3000 

O livro Pedagooogía 3000, Guia prático para docentes, pais e para si mesmo está 
disponível na http://www.pedagooogia3000.info/html/libro02.htm 

 

 

Inscreva-se na nossa newsletter gratuita 

Pedagooogia 3000 

A newsletter para os precursores da Nova Educação 

Enviando email a boletin@pedagooogia3000.info 
Assunto: inscrição ou directamente na nossa página da Web 

 

 

mailto:info@pedagooogia3000.info
mailto:emane@pedagooogia3000.info
mailto:boletin@pedagooogia3000.info
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Série 1 "A educação holística é possível" 

Esta série, "a educação holística é possível" ocorre em 33 cadernos pedagógicos, na seguinte 

ordem: 

1. O que é o desenvolvimento integral do Ser na educação? 

2. Recomendações gerais para crianças e jovens do Terceiro Milénio 

3. Desenvolvimento Físico Integral 

4 Desenvolvimento Emocional Integral 

5. Desenvolvimento Cognitivo Integral 

6. Desenvolvimento Ecológico Integral 

7. Desenvolvimento Estético-Criador Integral 

8. Desenvolvimento Intuitivo Integral 

9. Desenvolvimento Espiritual Integral 

10. Desenvolvimento Social Integral. 

11. Desenvolvimento Multicultural Integral 

12 Desenvolvimento Ético-solidário Integral 

13. Os quatro elementos e os quatro corpos 

14. Desenvolvimento família 

15. Inteligências múltiplas 

16. Exercícios para o hemisfério direito e o “4to cérebro" 

17 Mandalas e labirintos 

18 Luz - som - forma, como trabalhar numa oitava de consciência  

19 Luz e cores 

20 Sons 

21 Formas e movimentos 

22 Jogos de Propósito de Vida 

23 Jogos de reconexão 

24 Cultura de Paz planetária 

25 Ensinamentos com silêncio e respiração consciente 

26 Visualizações e relaxamento criativo 

27 Auto-estima, sentimentos e conexão, para crianças e jovens 

28. Técnicas anti-stress para professores e pais 

29. Geometria Sagrada, módulo I 

30. Geometria Sagrada, módulo II 

31. Geometria, Sagrada módulo III 

32 ASIRI, jogos de síntese 

33. o futuro 

 
As próximas séries são: 

Série 2: "educação de lazer é possível" 

Série 3: "educação activa é possível" 

Série 4: "A educação intuitiva ou vibracional é possível" 
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