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vida cotidianaO maestro da

O organismo parece com 
uma orquestra; o cérebro 
é o maestro, organiza as 
funções dos músicos e 
percebe destes músicos 
as comunicações sobre 

suas atividades. O cérebro é a estrutura, 
a matéria do sistema nervoso; serve de 
base para os pensamentos, sentimentos, 
emoções e reações, e se conecta a todos os 
demais sistemas, tecidos e órgãos. 

A neurociência é o estudo das funções 
e estruturas como neurônios, as princi-
pais células nervosas, e glias, as células 
que dão suporte à rede de neurônios. 
Neurônios atuam através de alterações de 
suas correntes elétricas, e as conexões en-
tre os neurônios ocorrem por mecanis-
mos bioquímicos. Os neurônios liberam 
pequenas moléculas – neurotransmisso-
res – que ativam neurônios vizinhos. Eles 
se organizam em redes; cada rede tem 
funções diferentes. Todas as redes estão 
conectadas e os estímulos percebidos no 
cérebro e emitidos pelas redes de neurô-
nios levam ao “cerebrar” no hemisfério 
direito, no esquerdo ou nos dois. 

Em 2015, uma das conferencistas do 
Fronteiras do Pensamento será a neuro-
cientista brasileira Suzana Herculano
-Houzel. Um dos focos do seu trabalho é 
aplicar na vida cotidiana os conhecimen-
tos gerados pela neurociência. O conteú-
do ao lado é inspirado em seu projeto O 
cérebro nosso de cada dia, e traz curiosi-
dades e fatos inusitados sobre o mais im-
portante órgão do corpo humano. 
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A emoção de escutar música 
diferencia os povos? Características 
acústicas fundamentais, incluindo 

ritmo, tom e timbre de músicas 
de filmes ou de rituais regionais, 

são responsáveis por níveis 
semelhantes de excitação de 

respostas psicofisiológicas, mas é a 
cultura de cada povo que faz com 
que se classifiquem músicas como 

alegres ou tristes.

Todos nós prevemos fatos que 
seguem certos acontecimentos. 
Se um brinquedo escorrega da 

mesa, ele certamente cai ao chão. 
Caso não caia e fique flutuando, 
queremos prestar atenção e ver 
o que acontece. Na mágica, em 

desenhos animados e outras 
situações de divertimento, os 

fatos inesperados chamam nossa 
atenção porque frustram as 

expectativas e nos motivam a 
entender o fenômeno diferente. 

Por que é tão bom se coçar? Um 
mosquito nos picou? Que coceira! Lá 
vamos nós esfregar as unhas na pele! 

Este movimento traz um enorme 
alívio – que sensação boa! Mas não 
é o nosso centro do prazer que fica 
ativado. O que ocorre? Percebemos 
que o desconforto da coceira se foi, 
o que nos incomodava está sendo 
temporariamente desativado pelo 

coçar e temos a boa sensação de que 
o desprazer desapareceu. (Mas não 

por muito tempo!) 

Vamos escrever mais e tomar 
menos remédio? Por que escrever 

(um diário, um poema, uma música) 
nos acalma? Quando colocamos 

as palavras para expressar os 
sentimentos, uma região do 

hemisfério direito do cérebro 
associada ao autocontrole é ativada 
e “desliga” certas regiões límbicas 

que são tipicamente associadas com 
sofrimentos, emoções, afetos e 

processamento emocional.

Inveja estimula partes do cérebro 
que são ativadas na dor. Sim, 
a inveja é um tipo de dor. A 

competição entre torcidas de 
futebol pode gerar esse tipo de 
inveja e, quando o outro time 
perde, os centros do prazer 

são ativados, e a dor da inveja 
competitiva fica diminuída 

(temporariamente). 

Imaginação depende de uma rede 
neuronal de controle da atenção, da 
memória do trabalho e uma grande 

proporção de funcionamento da 
autoconsciência que envolve um 

estado mais calmo, em “repouso”, 
localizado no lobo parietal. Os criativos 
conseguem ativar esta região parietal 
ao mesmo tempo em que a atenção 

foca em tarefas do dia a dia; são capazes 
de viver os mundos externo e interno, 
simultaneamente. Você é um desses?

O sono ocorre porque se acumulam 
produtos tóxicos pelas células 

durante o período em que estamos 
acordados, e há o momento, depois 
de muitas horas acordados, em que 

é preciso limpar os espaços entre 
as células deste “lixo neuronal”. 

Foi desbancada a ideia de haver um 
centro do sono. Hoje, se sabe que 
algumas partes do cérebro podem 

começar a “dormir” antes das outras, 
e o contato com regiões que estão 

descansando faz com que as demais 
regiões vizinhas também passem a 

descansar. Assim, entramos nas fases 
progressivas da sonolência.

Por que dói quando nos rejeitam no 
grupo? Há um sistema de percepção de 
exclusão social que detecta quando há 

afastamento das pessoas. O sofrimento 
começa na “violação da expectativa” 
(alguém achava que faria parte de um 
grupo) e dá início ao conflito interno, 

que ativa um sistema de dor e de 
alarme neural. Muito complexo? A 

mentalização da percepção sobre os 
outros traz sofrimento.

Apaixonar-se depende de 
proximidade, similaridade e atração 

física. Quando nos apaixonamos, 
dois hormônios – oxitocina e 

vasopressina – funcionam como 
anfetaminas, deixando-nos 

excitados, alegres, eufóricos e 
querendo mais!


