
A ciência dos bebês
Da gravidez aos 5 anos – como criar filhos 
inteligentes e felizes
John Medina

Quando o bebê começa a desenvolver a audição e o tato? Como o 
momento do parto pode afetar a relação entre mãe e filho? Mãe 
ansiosa é igual a bebê ansioso? Como conter um acesso de raiva 
de uma criança de dois anos? Por que é tão importante ter ami-
gos? O que se deve fazer, afinal, para que uma criança seja inte-
ligente e feliz?

Aliando sabedoria científica com a vivência de pai, o especialista 
em desenvolvimento cerebral John Medina revela como as mais 
recentes descobertas nas áreas da neurociência e da psicologia 
podem ajudar os pais nessa difícil e ao mesmo tempo deliciosa 
tarefa de educar os filhos.

De forma simples, com linguagem direta e exemplos fartos, o 
autor utiliza histórias fascinantes para elucidar como funciona 
o cérebro infantil. Levando em conta as particularidades de cada 
um – nenhuma criança é igual à outra – ele oferece conselhos e 
soluções práticas para as mais diferentes questões, da gravidez 
aos cinco anos de idade. Ou seja, o que os pais fazem agora –  
antes e durante a gestação e depois do nascimento – será deter-
minante para a felicidade de seus filhos.

A ciência dos bebês é o segundo volume da coleção Vida em  
família, que aborda temas atuais relacionados a comportamen-
to e educação. Em linguagem acessível, a finalidade é disseminar 
conhecimento de qualidade em áreas do cotidiano familiar, como 
desenvolvimento infantil, nutrição, gestação, pré-adolescência, 
relacionamento entre irmãos, entre outros. O primeiro volume foi 
12 horas de sono com 12 semanas de vida (2012), de Suzy Giordano.

JOHN J. MEDINA é biólogo molecular e pesquisador, especia-
lista em desenvolvimento cerebral. Leciona bioengenharia na  
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entre eles o best-seller Aumente o poder do seu cérebro.
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