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Apresentação

Entre as áreas que mais cresceram nos últimos tempos estão
as Neurociências. Nesta grande área, podem ser vistos estudos abordando desde questões moleculares até aspectos relativos ao comportamento. Entre os chamados neurocientistas podem-se ver pessoas
com origem em áreas como a Farmácia, Bioquímica, Biologia, Psicologia, Medicina, Economia, entre outras tantas. Trata-se de um ponto
de encontro altamente interdisciplinar, que tem como foco estudar
o sistema nervoso em todos os seus aspectos, tais como: a maneira
como ele está estruturado, seu modo de funcionamento normal e patológico, como ele se desenvolve e como pode ser modificado pelas
experiências ou por substâncias químicas.
Este livro foi pensado a partir dos inúmeros estudos e discussões realizados no Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social
da Universidade Presbiteriana Mackenzie, somado ao nosso desejo
de levar conhecimentos e informações sobre Neurociência e Psicologia à sociedade de uma forma mais geral. O avanço e o conhecimento acumulado nas últimas décadas sobre a interface entre Psicologia
e Neurociências podem ser estendidos e aplicados para uma melhor
compreensão dos fenômenos diários aos quais estamos constantemente expostos. No entanto, o processo de aplicação do conhecimento das Neurociências e da Psicologia à vida diária nem sempre é
feito de forma fácil, direta e correta. Assim, os autores do livro sempre procuraram ter em mente algumas perguntas que norteassem o
processo de aplicação de conhecimentos científicos à prática cotidiana, tais como: Quais são os tipos de estudo que devemos fazer para
transpor, de maneira adequada, o conhecimento científico para a
15
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vida diária? Em que medida os conhecimentos produzidos em laboratório apresentam relevância para sociedade como um todo? Como
o pesquisador pode desenvolver habilidades para comunicar com
os seus pares na academia, mas também com a sociedade de forma
geral? É possível divulgar conhecimento científico tecnicamente correto a não cientistas usando linguagem menos técnica? Desse modo,
no presente livro são apresentados conhecimentos científicos relacionados com estudos em Neurociência Cognitiva e Social, mas com
linguagem clara e acessível para o público não especializado.
O uso de diferentes técnicas e procedimentos de estudo do funcionamento cerebral possibilitaram avanços significativos nas Neurociências Cognitivas, possibilitando a compreensão de processos psicológicos relacionados com a percepção, atenção, linguagem, memória,
funções executivas, entre outras. Mas, a medida que os estudos das
funções cognitivas avançam, novas perguntas surgem, demandando
a expansão de novas pesquisas para outros domínios, tais como as
interações sociais e os aspectos afetivos. Isso porque somos seres sociais inseridos em contextos variados de interação que demandam
habilidades socioemocionais. De fato, as interações humanas podem
produzir efeito sobre a cognição. Nesse sentido, o presente livro procura integrar conhecimentos das Neurociências com os oriundos das
Ciências Sociais, tais como a Psicologia Social, Antropologia e Sociologia. Assim, além de discutirmos questões relacionadas às Neurociências Cognitivas, no presente livro são também abordados tópicos
relacionados com as Neurociências Sociais em que são analisados,
por exemplo, os impactos da influência social sobre os processos de
tomada de decisão, empatia, preconceito e dor social.
Dessa forma, nos capítulos do livro são apresentados de maneira prática e contextualizada funções cognitivas como linguagem, memória e atenção, mas também de habilidades socioemocionais como
a empatia, preconceito e regulação emocional. Nesse sentido, diversos fenômenos básicos e complexos são apresentados por diferentes
16
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perspectivas, a fim de lançar luz sobre problemas que atingem o dia a
dia das pessoas. Nesta linha, compreender como se dá o desenvolvimento infantil no que diz respeito, por exemplo, às habilidades de leitura e escrita, assim como o que acontece com crianças com dislexia
deve ser estendido à sociedade geral; o conhecimento novo produzido nessa área impacta diretamente a compreensão que os pais têm de
seus filhos, assim como as boas práticas educacionais adotadas pelas
escolas. Compreender que nossas decisões não são necessariamente
racionais e, mais ainda, aprender sobre quais variáveis as modulam
pode ter um impacto marcante em áreas como a Economia, a Política
entre outras. Com isso, decidimos escrever este livro para analisar as
descobertas que unem Neurociências e Psicologia e que têm impacto
na vida em sociedade.
Um dos grandes cuidados que tivemos ao preparar o livro foi
com relação à escolha das temáticas. Todos os temas desenvolvidos
ao longo dos capítulos estão intimamente ligados às pesquisas que
realizamos em nosso laboratório. Não se trata simplesmente de contar o que fazemos por aqui, mas de apresentar temas que conhecemos por nossa experiência em pesquisa.
Para isso ser possível, este livro é fruto de um trabalho coletivo
entre todos os colaboradores. Trata-se de um trabalho cooperativo
entre alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado e professores. A própria construção do conceito do livro e de sua estrutura foi
feita de forma interdisciplinar por meio de reuniões e discussões com
todos os colaboradores.
Para fazer deste livro uma leitura com informações científicas
atuais e corretas e, ao mesmo tempo, agradável para diferentes públicos e voltado ao cotidiano, geramos um conjunto de personagens
que compõe uma família com dilemas comuns a tantas famílias reais.
Além disso, a sequência dos capítulos segue a ordem de eventos ocorridos em um dia comum dessas pessoas. Ao contrário de um livro
17
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organizado por tópicos, este livro está organizado por situações corriqueiras da vida de cada um de nós. Com isso, não temos a intenção
de cobrir a vasta literatura de Neurociência e Psicologia, mas antes
lançar luz aos mecanismos envolvidos em alguns eventos do cotidiano. Por exemplo, o capítulo de memória não terá uma apresentação
detalhada sobre modelos cognitivos completos e todas as estruturas
e circuitos neurais relacionados ao processo mnêmico, mas abordará
um tema específico, neste caso, a falsa memória. No entanto, serão
apresentadas sugestões de leituras complementares para que o leitor
não familiarizado com o tema possa realizar novas leituras.
A família, que será nosso exemplo, tem a seguinte árvore
genealógica:

Sueli: 50 anos, microempresária. Muito comprometida com as
questões familiares. Apresenta dificuldades em cálculo numérico.
Mário: 52 anos, economista. É um sujeito com boa capacidade
de entender os outros, mas em situações de distância social curta
(familiares ou amigos próximos) é facilmente enganado.
Maria Carolina: 16 anos, estudante e muito dedicada ao balé.
Tem se preocupado com o namorado Basílio, que tem apresentado
muitos problemas de atenção.
18
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Apresentação

Pedro: 15 anos, estudante, é um adolescente muito perspicaz
que faz uso constante da ironia como ferramenta de comunicação de
suas ideias e sentimentos sobre os outros.
Tiago: 4 anos, frequenta o jardim de infância. É uma criança
muito sociável e curiosa.
Brutus: 45 anos, empresário. Ambicioso e sem escrúpulo, manipula o próprio irmão para obter sucesso em seus negócios.
Raquel: 26 anos, professora. Sempre gostou de crianças e, ainda que tivesse medo, tinha um desejo enorme de ser mãe.
Felipe: 28 anos, policial. Marido cuidadoso e provedor. Sempre procurou dar o melhor para a família.
Catarina: 2 semanas de idade, um bebê lindo!
Esperamos que o livro traga informações relevantes para a vida
diária, que aumente a curiosidade em conhecer mais, mas, acima de
tudo, que seja uma aproximação prazerosa com uma área complexa.
Boa leitura!
Elizeu e Paulo
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áreas de Psicologia Cognitiva, Neuropsicologia e
Psicologia do Desenvolvimento, nas quais possui mais de
uma centena de artigos publicados.

Conseguimos essas respostas com o auxílio das
corriqueiras histórias vividas por uma família. Cada
situação é discutida a partir das contribuições mais
recentes da Psicologia e das Neurociências, com
informações cientificamente embasadas e apresentadas
em linguagem acessível para todos os públicos.

A partir desses questionamentos, surgiu a proposta deste
livro de criar uma família e apresentá-la em situações
recorrentes na vida real, buscando a cada história discutir
as contribuições mais recentes da Psicologia e das
Neurociências, e elucidando processos complexos e
geralmente inacessíveis a um público não especializado.

Alguns dos principais temas analisados neste livro são
memória, atenção, linguagem e cálculo matemático,
além de aspectos socioemocionais, como interação
social, reconhecimento de expressão facial, empatia, dor
social, entre outros.

Abordamos tópicos como memória, linguagem, cálculo
matemático e atenção, bem como questões socioemocionais,
entre as quais, interação social, reconhecimento de
expressão facial, dor social.

Este livro é voltado para todas as pessoas interessadas
em aprender mais sobre como nos comportamos,
pensamos, sentimos e interagimos uns com os outros.
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invasivas de estimulação cerebral e eletroencefalografia de
alta densidade, com destaque para estudos sobre as bases
neurobiológicas de cognição, afeto e interação social.

Em nosso dia a dia como pesquisadores, fazemos
constantemente perguntas sobre como transpor o
conhecimento científico para a vida diária: Onde deve
estar o cientista? Dentro ou fora de seu laboratório? Com
quem o pesquisador deve se comunicar? Apenas com seus
pares ou com a sociedade? É possível levar conhecimento
científico a leigos usando linguagem acessível?
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De que forma os conhecimentos acumulados nos
últimos anos pelas Neurociências e pela Psicologia nos
ajudam a compreender as situações em que vivemos
diariamente? Como podemos utilizar essas ciências para
explicar nossa maneira de pensar, agir e nos emocionar?

Elizeu C. Macedo
Paulo Sérgio Boggio
(Orgs.)
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Os temas tratados neste livro são indicados não só para
estudantes ou pesquisadores da área de Psicologia e
Neurociências, mas também para todos os interessados
em aprender mais sobre nossa forma de pensar, agir e
nos emocionar.
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