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NEUROCIÊNCIAS PARA TODOS: APRESENTAÇÃO DO 
GIBI CEREBRANDO 

_____________________________________ 
RESUMO 

As neurociências vêm tomando cada vez mais espaço em todas as áreas de 
conhecimento. Compreender o funcionamento do cérebro é conhecer melhor a nós 
mesmos. Por este motivo, em 2020 foi lançada uma revista em quadrinhos com o 
intuito de difundir as neurociências entre o público em geral, principalmente 
jovens e interessados em temas científicos. O HQ intitulado CEREBRANDO, é 
uma idealização de dois profissionais, sendo uma neurocientista e um desenhista 
(ambos músicos também) e a proposta é mostrar como o cérebro funciona em 
relação ao aprendizado, comportamento, patologias e fisiologia, de forma lúdica, 
mas sem perder a cientificidade. Com isso, além de ser uma literatura informativa 
e de entretenimento, poderá ser utilizada em contextos pedagógicos se tornando 
uma possibilidade a mais de incentivo à leitura e a busca do conhecimento 
científico. Portanto, o objetivo desde artigo é apresentar esta revista, evidenciando 
o processo criativo, motivos que levaram ao seu desenvolvimento, bem como visa 
expor o conteúdo do primeiro volume que diz respeito a como nosso cérebro 
interpreta e aprende música. 
 
Palavras-chave: neurociências, cérebro, história em quadrinhos, ensino-
aprendizagem, ludicidade. 
 

 

NEUROSCIENCES FOR EVERYONE: PRESENTATION 
OF THE CEREBRANDO COMIC BOOK 

_____________________________________ 
ABSTRACT 

Neurosciences are taking more and more space in all areas of knowledge. 
Understanding how the brain works is getting to know ourselves better. For this 
reason, in 2020 a comic book was launched with the aim of spreading 
neurosciences among the general public, mainly young people and interested in 
scientific topics. The comic titled CEREBRANDO, is an idealization of two 
professionals, being a neuroscientist and a draftsman (both musicians too) and the 
proposal is to show how the brain works in relation to learning, behavior, 
pathologies and physiology, in a playful way but without losing the scientificity. 
With this, in addition to being an informative and entertaining literature, it can be 
used in pedagogical contexts becoming an additional possibility to encourage 
reading and the search for scientific knowledge. Therefore, the purpose of this 
article is to present this magazine, highlighting the creative process, reasons that 
led to its development, as well as, it aims to expose the content of the first volume 
that concerns how our brain interprets and learns music. 
 
Keywords: neurosciences, brain, comics, teaching-learning, playfulness.
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1 COMO TUDO COMEÇOU 

Sou Viviane Louro e sempre me interessei pelos mistérios do cérebro e da mente humana. 

Minha adolescência foi regada a leituras de filosofia, psicologia e assuntos que envolvessem o 

comportamento humano que foge do comum, como por exemplo: a mente do assassino, processos de 

mediunidade, hipnose, transe, hipermemória, entre outros. Mas, além desses interesses, sempre tive 

uma outra paixão: o piano, que acabou levando vantagem em meu desenvolvimento pessoal e 

formação profissional. 

 Nasci em 1979 em São Paulo e logo no parto todos perceberam que eu era aparentemente 

diferente, o que depois ficou evidenciado que eu possuía uma patologia neuromuscular, no qual a 

musculatura de todo o corpo é mais fraca. Sempre fui muito esperta, aprendi falar muito cedo e 

demonstrava desde pequena grande paixão pela música. Por este motivo, aos 4 anos de idade minha 

mãe me colocou para estudar piano com intuito de ajudar fortalecer minhas mãos. Foi desse jeito que 

o piano entrou em minha vida e nunca mais saiu, deixando um pouco de lado os outros assuntos que 

eu gostava, mas meu “espírito investigativo/científico” nunca me abandonou e continuei lendo sobre 

os arabescos da mente humana. 

 Me formei bacharel em piano aos 20 anos, na Faculdade FMU-FIAM-FAAM em São Paulo, 

na classe da professora Marisa Lacorte, uma das maiores docentes do piano de nosso país. 

Terminando a faculdade entrei no mestrado e foi aí que os caminhos das neurociências e da música 

começaram a se cruzar. Durante o mestrado fui convidada a lecionar música em uma instituição para 

pessoas com deficiências graves e nesse local me deparei com indivíduos totalmente diferentes do 

que estava acostumada a conviver e lecionar, o que me levou a me apaixonar ainda mais pela 

diversidade da mente humana. Os comportamentos muito atípicos das pessoas me faziam querer 

entender cada vez mais os motivos que levavam pessoas serem tão diferentes e me instigou a tentar 

entender como elas compreendiam o mundo. Por isso, passei a ler mais intensamente sobre 

psicologia e sobre o cérebro humano. Foi aí que descobri que existia uma área de pesquisa e de 

conhecimento chamada Neurociências. 

 Desde então, as neurociências invadiram minha vida pessoal e profissional e unindo o 

conhecimento que fui adquirindo com os estudos sobre o cérebro, ao que já sabia de música e de 

piano, minha vida, literalmente, mudou drasticamente, tanto do ponto de vista pessoal, quanto 

profissional e financeiro. Construí uma carreira sólida no ensino musical voltado para diversidade 

humana, baseado nos princípios das neurociências e galguei uma carreira acadêmica: após dez anos 

trabalhando na área, fiz meu doutorado em neurociências na UNIFESP e em seguida prestei concurso 
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e fui admitida para ser professora da Universidade Federal de Pernambuco, no departamento de 

música, onde além de lecionar disciplinas voltadas para a metodologia do ensino da música, 

desenvolvo vários projetos que unem neurociências com música. 

 

 

2 NEUROCIÊNCIAS PARA TODOS 

Desde que comecei estudar sobre neurociências de forma mais sistemática e profunda, 

comecei a pensar que esse conteúdo precisava ser mais acessível ao público em geral, pois todos nós 

temos cérebro, sendo assim, compreender seu funcionamento no que tange ao desenvolvimento, 

comportamento, aprendizado e patologias, pode nos ajudar a compreender melhor a nós mesmos e 

aos outros; pode nos ajudar a criarmos nossos filhos de forma mais adequada ao que seria 

considerado neurologicamente um bom desenvolvimento; pode contribuir com os processos de 

ensino-aprendizado na escola; pode nos fazer perceber comportamentos (nossos e alheios) que sejam 

mais adequados ou inadequados socialmente, contribuindo assim para uma vida mais saudável e 

consciente.  

 As neurociências, na verdade, são um conjunto de ciências que visam compreender o 

funcionamento do sistema nervoso humano. Portanto, dialoga com outras áreas de saúde, como 

anatomia, fisiologia, histologia, psicologia, e áreas de humanas, como antropologia, sociologia e 

educação, o que a torna muito complexa e muito ampla. Diante disso, as leituras nessa área, 

geralmente, são de difíceis compreensões pois exigem um vocabulário extenso e muito específico, 

além de conhecimento em muitas outras temáticas. Sendo assim, o desafio de acessibilizar essa área 

do conhecimento para qualquer pessoa não é tarefa fácil, mas como sempre trabalhei com a 

diversidade, julgo necessário compreendermos que pessoas diferentes existem e que devemos tentar 

pensar em formas de oportunizar o aprendizado a todos. 

 Foi nesse contexto que surgiu a ideia de criar uma revista em quadrinhos que pudesse ser 

lúdica e de fácil compreensão e ao mesmo tempo totalmente científica, ou seja, um HQ baseado em 

achados científicos, livros, artigos, pesquisas e teóricos consagrados das neurociências, mas voltado 

para o público em geral. A ideia era criar uma literatura que pudesse ser usada como uma maneira de 

aprender neurociências informalmente, se entreter e também, como ferramenta pedagógica em 

escolas e contextos diversos a fim de ensinar neurociências em diálogo a outras temáticas para, quem 

sabe, instigar o “espírito investigativo e científico” de crianças e adolescentes.  
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 Certamente, uma literatura dessa natureza não tem a pretensão de substituir o estudo profundo 

na área. Ninguém se tornará um neurocientista lendo gibi, mas a ideia é acessibilizar um conteúdo 

muito complexo, de forma que instigue as pessoas a quererem estudar mais sobre o assunto e 

diminuir a distância entre o mundo científico e o mundo de nós “reles mortais”.  

Logo, a ideia tinha surgido: fazer um HQ científico, pedagógico e lúdico. Mas, como 

concretizar essa proposta? Eu saberia fazer os roteiros da história, mas não as ilustrações, além do 

que, eu não tinha conhecimento específico sobre o universo dos quadrinhos e por isso, tinha receio de 

criar algo que pudesse não ser adequado dentro da estética e linguagem dos HQs. Portanto, precisaria 

conhecer alguém que concretizasse meus devaneios e foi quando, em 2019, me deparei com essa 

pessoa... 

 

 

3 CEREBRANDO: UMA REVISTA DIVERTIDA, DIFERENTE E CIENTÍFICA 

...Quando conheci a Viviane, a possibilidade de realização de um sonho de criança aconteceu: 

publicar um gibi!!!...mas, antes de eu explicar essa história, deixe eu me apresentar. Meu nome é 

Gustavo Maciel, nascido e criado em Recife, Pernambuco. Quando eu era apenas um garotinho, 

dentre tantos outros dos anos 90, vidrado nos heróis da TV Manchete, adorava rabiscá-los nas folhas 

de papel fazendo suas poses extravagantes. Com o passar do tempo, fui conhecendo o mundo dos 

mangás (quadrinhos japoneses) e HQs americanas, além de quadrinhos de outros lugares do mundo, 

assim, meu traço foi se aperfeiçoando cada vez mais e mais, a ponto de conseguir fazer ótimos 

desenhos de garotas que eu gostava com a finalidade de conquistá-las (risos). 

 Quando criança eu sempre me imaginei sendo um excelente quadrinista, mas na adolescência 

me sentia perdido e solitário, aliás, sempre fui muito sozinho e os desenhos eram minhas 

companhias. Nesta época, não sabia direito o que queria da vida em termos de carreira profissional, 

apesar de ter um grande amor pela arte do desenho, não tinha certeza se era isso que queria seguir 

profissionalmente. Mas em 1999, tudo mudou, pois a música chegou em minha vida de forma 

singela, através dos ensinamentos do meu pai, que me ensinou a tocar o teclado eletrônico, 

instrumento esse que acho que tem tudo a ver com a minha personalidade inventiva e introspectiva. 

 Com o aprendizado da música através do meu pai, no decorrer de toda minha adolescência, 

logo veio a necessidade de um estudo mais formal e assim comecei meu trajeto de estudos musicais, 

passando por várias escolas de música, tais como o Conservatório Pernambucano de Música e Escola 



  

Revista Neurodiversidade | Vol.1 | Nº. 1 | Ano 2021 | p. 5 

Técnica Estadual de Criatividade Musical, todas em Recife, até que cheguei ao curso de Licenciatura 

em Música da Universidade Federal de Pernambuco, onde conheci Viviane Louro e com isso o 

desenho voltou a ser uma realidade em minha vida, a partir de nossa parceria na construção do HQ. 

 

 

4 COMO A PARCERIA ACONTECEU 

No 6º período da faculdade comecei a ter aulas com Viviane Louro, conheci e aprendi muitas 

coisas legais sobre o cérebro e o corpo humano em sua aula de Metodologia do ensino da música, 

coisas que eu não fazia ideia que existiam e que eram tão importantes para compreensão do ensino-

aprendizado musical. Como estou em um curso onde o objetivo é ser professor, a cadeira da 

professora Viviane era, com certeza, uma das mais importantes. Assim, sem nenhuma pretensão, em 

uma das conversas que tive com ela após a aula, comentei que além da música eu tinha um “pezinho” 

no desenho e que adorava histórias em quadrinhos. Isso foi o estopim para a realização desse projeto; 

Viviane me disse que queria lançar uma história em quadrinhos sobre neurociências, mas não tinha 

desenhista para ilustrar o roteiro. Na hora meus olhos brilharam e pensei: - será que meu sonho de 

criança, de ter uma HQ desenhada por mim seria realizado? Assim começou a parceria. 

 

 

5 A CONSTRUÇÃO DA HQ 

A ideia inicial era fazermos somente uma HQ, ou seja, um único exemplar de uma única 

história envolvendo neurociências. Mas, depois de muitas e muitas conversas chegamos à conclusão 

que o mais interessante seria criarmos uma revista com diversos fascículos, pois a ideia seria ensinar 

neurociências, sendo assim, cada fascículo poderia abordar um tema específico em diálogo com a 

neuro. Mas por qual assunto começaríamos? Isso não foi muito difícil de decidir: MÚSICA!!!  

Então, delimitamos que o primeiro fascículo seria sobre neurociências da música, ou seja, 

explicar como o cérebro humano processa a música e no que essa arte milenar pode contribuir para o 

desenvolvimento do cérebro. O tema estava definido, mas ainda tínhamos muito a resolver: o HQ 

teria um personagem principal que estaria em todos os fascículos ou não? Haveria uma narração 

neutra sem personagem? Se houvessem personagens, como seriam? Que tipo de humor o quadrinho 

deveria explorar? Para que público alvo seria (crianças, adultos, cientistas, público leigo, 

educadores)?; seria colorido ou preto e branco? Um traçado mais “infantil” ou com uma identidade 
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visual profunda e marcante? Como chamaria a revista? Lançaríamos independente ou tentaríamos 

editora? Muitas perguntas e poucas respostas... 

 Então, começamos pensando na história, isto é, no conteúdo do quadrinho e no embasamento 

teórico neurocientífico que ele abordaria. Viviane elaborou o roteiro baseado nos principais autores 

das neurociências, construiu a história quadrinho por quadrinho, tudo “mastigadinho” para que eu 

entendesse o que ela queria expor na HQ. E foi nesse processo de construção do roteiro e dos 

desenhos que as coisas foram se definindo e os personagens surgindo naturalmente, como se na 

verdade, eles já existissem e nós só tivéssemos nos encontrado.  

Assim nasceram os três personagens da revista: a Dra. Mielina, uma neurocientista moderna 

com estilo alternativo (na verdade, a Viviane transformada em personagem); o Genius, um cérebro 

adulto, dramático e atrapalhado, que acha que sabe tudo, mas está sempre meio “perdido” nas 

conversas e o Cerebroxinho, um cérebro em desenvolvimento, portanto, ainda um bebê que mal sabe 

falar, mas que sempre surpreende por sua capacidade intelectual (figura 1). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sendo assim, com o roteiro nas minhas mãos, eu pude trabalhar de maneira tranquila na 

construção dos desenhos, propondo mudanças em algumas partes do roteiro: uma coisinha aqui e 

outra ali, para que o resultado final ficasse com mais “cara” de história em quadrinhos. Eu desenhei 

todas as páginas a lápis e depois cada desenho de cada página foi vetorizado1 a mão por mim e 

                                                           
 
1 A Vetorização consiste em transformar uma Imagem de Bitmap (que pode estar nos formatos: JPG, BMP ou GIF) em 
Vetor, otimizando e redesenhando, dando uma melhor visualização e garantindo uma excelente qualidade para a figura. 

 

  

 

Figura 1 - Personagens principais de CEREBRANDO. À 
esquerda Dra. Mielina, narradora da história; ao meio Genius, 
protagonista e à direita Cerebroxinho, personagem que aparece 
pontualmente fazendo um contraponto humorístico com Genius. 
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Viviane...um trabalho insano!!! Com a HQ concluída, contratamos um designer/diagramador, para 

que ele desse os toques finais: colocar as falas com a fonte correta, inserir as cores e diagramar todo o 

HQ para que ficasse na linguagem visual de um gibi.... Nosso sonho finalmente se realizou: depois 

um ano de intenso trabalho diário entre roteiro, desenhos, vetorização e diagramação, 

CEREBRANDO nasceu, tendo como seu primeiro fascículo de 40 páginas: A música no seu cérebro 

(figura 2).  

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

6 O PRIMEIRO FASCÍCULO: A MÚSICA NO SEU CÉREBRO 

O primeiro volume da revista, como já mencionado, trata de como nosso cérebro interpreta e 

aprende música e porque a música é tão importante na vida de nós, humanos. As pesquisas científicas 

apontam que a música é o fazer mais complexo que nosso sistema nervoso pode realizar, pois exige, 

praticamente, um diálogo entre muitas regiões neurológicas, desde àquelas mais primitivas/antigas e 

as mais atuais e refinadas em termos evolutivos (Andrade, 2004, Pichi, 2008; Bréscia, 2011). Levitin 

(2010, p. 19) coloca que o cérebro e a música evoluíram paralelamente e que "a música pode nos 

ensinar sobre o cérebro, o cérebro pode nos ensinar sobre a música e ambos podem nos ensinar a 

nosso respeito". 

Apesar de tudo indicar que somos portadores de um cérebro musical nato, anatomicamente já 

foi comprovado que não existe um centro neurológico específico destinado unicamente para a 

música, assim como existe para a linguagem. A função musical é difusamente presente em diversas 

áreas cerebrais, inclusive naquelas envolvidas com outros tipos de cognição, sendo assim, há 

 

Figura 2 - Capa do primeiro fascículo de 
CEREBRANDO (roteiro Viviane Louro, 
ilustrações Gustavo Maciel e 
diagramação James de Castro). 
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participações específicas de regiões de ambos os hemisférios no que se refere à compreensão musical, 

apesar do hemisfério direito ser considerado pela grande maioria das pesquisas, mais participativo na 

questão musical (Andrade, 2004; Zatorre & Mcgill, 2005; Steinmeier, 2013). O processamento 

musical se relaciona à “percepção de alturas, timbres, ritmos, à decodificação métrica, melódico-

harmônica, à gestualidade implícita e modulação do sistema de prazer e recompensa que 

acompanham nossas reações psíquicas e corporais à música”  (Muszkat, 2012, p. 67). Muitos são os 

autores que afirmam que a música pode exercer um papel importante na plasticidade cerebral, ou 

seja, na capacidade do cérebro em se reorganizar constantemente em prol do aprendizado, adaptação 

e sobrevivência (Lima, 2000; Sacks, 2007; Sloboda, 2008).  

Por todos esses motivos, decidimos que a música seria um bom ponto de partida para o 

desenvolvimento de nossa revista, primeiramente pois ambos somos músicos, segundo porque 

dificilmente alguém não gosta de música, sendo assim, julgamos que muitos se interessariam por esse 

assunto e terceiro, porque falar de música e cérebro é praticamente abordar todas as principais 

funções neurológicas humanas, o que, do ponto de vista das neurociências, achamos que seria uma 

boa introdução ao assunto. 

Voltando para a história do quadrinho em si, o modo como a contruimos mescla momentos bem 

humorados, com um humor meio “pastelão” e informações mais complexas e científicas. A tônica da 

história é a Dra. Mileina explicando ao Genius como a música funciona no cérebro humano, com 

intervenções pontuais do Cerebroxinho que chega sempre para dar uma “pitada” de sabedoria ou 

“lição de moral” em todos. Já o Genius, que se acha um “sabichão” possui um humor dramático que 

varia entre momentos de surpresa, arrogância, irritação e sagacidade, sendo, certamente, o 

protagonista da história, como não poderia ser diferente, pois nosso foco é o cérebro, logo, o 

personagem principal teria que ser ele. 

A história se inicia explicando o que a ciência diz de como a música apareceu na humanidade, 

passando por explicações das áreas neurológicas ligadas à percepção, compreensão e execução 

musical e termina falando um pouco sobre plasticidade cerebral tendo a música como aliada. Após 

toda a explicação vem uma série de passatempos, com atividades lúdicas baseadas no conteúdo da 

história: jogo dos 7 erros, palavra cruzadas, enigmas, labirinto, atividades para a atenção, além de 

figuras para pintar; Assim, todos podem reforçar o conteúdo nessas atividades, que além de serem 

muito divertidas e entreter o público, é uma boa forma de testar a compreensão dos conteúdos 

apresentados na história, tendo atividades para todas as idades. Sendo assim, o HQ tem uma função 

científica, pedagógica e de entretenimento e pode ser lida por um público diverso mas pode ser 

também utilizada como material pedagógico em contextos diferentes, tais como aulas de ciências, 
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aulas de música, oficinas artísticas, apoio pedagógico a leitura e trabalhos direcionados de 

recreação, etc. 

 

 

7 RELATO DE UMA BREVE EXPERIÊNCIA 

Logo que a HQ foi lançada, uma psicóloga a comprou e depois de ler o gibi, entrou em 

contato conosco dizendo que queria comprar mais 20 exemplares para usar em um processo 

terapêutico em uma instituição para jovens infratores, pois eles gostavam de música e ela viu no HQ 

uma forma de instigá-los a querer estudar mais e a se interessar por ciência de uma forma divertida. 

Nos surpreendemos com isso, pois de todas as possibilidades que deslumbramos de alcance desse 

HQ, não pensamos na possibilidade de ser utilizado em contextos terapêuticos e com essa 

experiência percebemos que o alcance pode ser maior do que imaginamos. Da mesma forma, 

educadores estão utilizando o HQ em aulas de música e ciências e tem nos relatado que trata-se de 

um material pedagógico muito bom, primeiro pelo embasamento teórico científico e segundo pela 

ludicidade, que faz com que seja uma leitura leve e divertida. 

 

 

REFLEXÕES FINAIS 

O cérebro é uma máquina incrível que vem sendo dia a dia desvendada. Se andamos, 

amamos, falamos e pensamos é porque temos um sistema operacional dentro de nossa cabeça capaz 

de fazer tudo isso e muito mais. Ainda não sabemos tudo sobre o sistema nervoso, mas o que já 

conhecemos desse emaranhado de neurônios é suficiente para o admirarmos e compreendermos 

melhor nossa espécie.  

 A ciência é maravilhosa, só chegamos até aqui como sociedade devido ao desenvolvimento 

da ciência que dia a dia vem desvendando os mistérios do mundo e possibilitando melhor qualidade 

de vida para todos. No entanto a ciência é, também, um mundo que poucos conseguem compreender, 

devido à grande complexidade. Cientistas geralmente escrevem para cientistas e não para pessoas 

comuns. Acreditamos que conteúdos importantes precisam ser acessíveis a todos. Portanto, 

acessibilidade é a proposta desse HQ. Ninguém se tornará um grande cientista entrando em contato 

com Dra. Mielina e sua turma “cabeça”, mas poderá compreender sumariamente assuntos poucos 

tratadas no dia a dia. Em especial, para as crianças, quem sabe essa revista possa ser um ponto de 
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partida para o mundo intrigante da pesquisa e das neurociências; quem sabe daqui há 30 anos não 

teremos um grande cientista que deu início a sua carreira a partir de CEREBRANDO?...esperamos 

que sim!!! 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
2 Para saber mais sobre a HQ, acesse: www.musicaeinclusao.wordpress.com 

Figura 3 – Dra. Mielina ao piano, Cerebroxinho em cima do instrumento e Genius 
ao lado, convidando o leitor a conhecer a HQ CEREBRANDO. 
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