
11

inTrodução

Nas minhas conferências para grupos de futuros pais e mães a respeito 
do desenvolvimento cerebral do bebê, eu costumava cometer um erro. 
Pensava que os pais se interessassem por alguma refinada ajuda da ciência 
sobre o cérebro do bebê in utero – um pouco de biologia da crista neural 
aqui, outro tanto de migração axonal ali. Mas ao fim de cada conferência, 
as perguntas eram sempre as mesmas. A primeira, feita por uma grávida 
numa noite chuvosa em Seattle, foi: “O que o meu bebê pode aprender 
enquanto ainda estiver no meu ventre?” Outra perguntou: “O que vai 
acontecer com o meu casamento depois que levarmos o bebê para casa?” 
Um pai formulou a terceira, em tom peremptório: “Como faço o meu fi-
lho entrar para a Universidade Harvard?” Outra mãe ansiosa fez a quarta 
pergunta: “Como posso ter certeza de que a minha filhinha vai ser feliz?” 
E a quinta veio de uma avó evidentemente sincera: “Como posso tornar 
a minha neta uma pessoa boa?” A pergunta se justificava porque essa avó 
assumira a responsabilidade de criar a neta, pois a filha, mãe da menina, 
era viciada em drogas e a avó não queria que a situação se repetisse. 

Apesar de inúmeras vezes eu ter tentado conduzir a conversa para o 
mundo esotérico da diferenciação neural, os pais faziam sempre variações 
dessas cinco perguntas. Afinal percebi meu erro: eu estava lhes propondo 
requintes científicos quando, na verdade, eles precisavam de conselhos 
práticos. Portanto, este livro não tratará da natureza da regulação gené-
tica no desenvolvimento do rombencéfalo. Em vez disso, se dedicará a 
questões práticas que continuam interessando ao meu público. 

Intitulo “Regras do Cérebro” a tudo que sabemos com certeza a res-
peito do funcionamento do cérebro na primeira infância. Todas essas re-
gras foram extraídas dos grandes filões da psicologia comportamental, 
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da biologia celular e da biologia molecular. Todas foram selecionadas se-
gundo a sua capacidade de auxiliar pais e mães novatos na hercúlea tarefa 
de cuidar de um pequeno e indefeso ser humano. 

Compreendo muito bem a necessidade dessas respostas. Pais de primeira 
viagem sentem-se como que embriagados com uma bebida feita com doses 
iguais de alegria e pavor, reforçada por um punhado de transições sobre as 
quais ninguém os informa. Sei por experiência própria: tenho dois filhos 
homens, que chegaram a mim trazendo perguntas desconcertantes, ques-
tões comportamentais e nenhum manual de instruções. Logo percebi que 
ainda havia mais: eram dotados de um campo gravitacional que provocava 
em mim um amor arrebatado e uma lealdade obstinada. Também possuíam 
magnetismo porque eu não conseguia parar de admirar a perfeição de suas 
unhas, o brilho do olhar e a beleza dos cabelos. Quando meu segundo filho 
nasceu, percebi que, mesmo dividindo o amor ad infinitum, ele não diminuía 
em nada. De fato, a paternidade possibilita multiplicar dividindo. 

Como cientista, eu tinha total consciência de que observar o desenvol-
vimento cerebral do bebê é como assistir na primeira fila a uma grande 
explosão biológica. O cérebro começa no útero materno, sob a forma de 
uma célula única, silenciosa como um segredo. Em poucas semanas as 
células nervosas estão se multiplicando à incrível velocidade de 8 mil por 
segundo. Em poucos meses o cérebro está prestes a se tornar a mais per-
feita máquina de pensar. Como pai novato, esses mistérios me enchiam de 
admiração e amor, mas também de ansiedade e questionamentos.

excesso de miTos

Para criar os filhos, os pais precisam de fatos e não apenas de conselhos. 
Infelizmente é difícil encontrar tais fatos na crescente montanha de livros, 
blogs, sogras e parentes sem filhos falando sobre paternidade. Com tanta 
informação, os pais não sabem em que acreditar. 

A vantagem da ciência é não tomar partido nem fazer prisioneiros. 
Quando se sabe em que pesquisa confiar, a grande verdade aparece e os mi-
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tos somem. Para conquistar a minha confiança, a pesquisa precisa vencer o 
meu “fator de irritação”. Para integrarem este livro, os estudos precisaram 
ter sido publicados na literatura de referência e depois reproduzidos com 
êxito. Alguns resultados se confirmaram dezenas de vezes. Informarei 
sempre que abrir exceção para alguma pesquisa de vanguarda, confiável 
embora não inteiramente comprovada pelo passar do tempo. 

Na minha opinião, a paternidade tem a ver com desenvolvimento ce-
rebral. Considerando a minha profissão, não admira que enquanto biólogo 
especialista em desenvolvimento molecular eu me interesse muito pela ge-
nética dos transtornos psiquiátricos. A minha vida de pesquisador tem sido 
principalmente de consultor particular, um “quebra-galho” contratado por 
indústrias e instituições públicas de pesquisa necessitadas de um geneticista 
com experiência em saúde mental. Também fundei o Instituto Talaris, se-
diado em Seattle, junto à Universidade de Washington, com a missão inicial 
de estudar a maneira pela qual as crianças processam a informação nos 
níveis molecular, celular e comportamental. É por isso que, periodicamente, 
falo para grupos de pais, como naquela noite chuvosa em Seattle. 

É certo que os cientistas não sabem tudo a respeito do cérebro. Mas o 
que sabemos realmente nos dá maior chance de criar filhos inteligentes e 
felizes. É relevante saber se a mulher acabou de descobrir que está grávida, 
se já tem um filho, ou se enfrenta a necessidade de criar netos. Portanto, 
com este livro terei o prazer de responder às grandes questões que os pais 
me fizeram e também desmascarar os seus grandes mitos. Eis alguns dos 
meus favoritos:

mito: Fazer o feto ouvir Mozart melhorará as futuras notas do bebê em 
matemática. 
Verdade: Após o nascimento o bebê se lembrará de Mozart junto com 
muitas outras coisas que ouviu, cheirou e provou durante a vida intraute-
rina (ver “Os bebês se lembram”, p.4). Se você quiser que ele seja bom em 
matemática no futuro, o melhor que pode fazer é ensiná-lo a controlar os 
impulsos nos primeiros anos de vida (ver “Autocontrole”, p.7).
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mito: Apresentar DVDs de linguagem para a criança estimulará seu vo-
cabulário.
Verdade: Alguns DVDs podem até reduzir o vocabulário do bebê (p.60). 
Na verdade, o número e a diversidade de palavras que você usar quando 
falar com o bebê estimularão o vocabulário e o QI da criança (ver “Fale 
muito com o seu bebê”, p.39). Mas as palavras devem sair de você, um ser 
humano de carne e osso. 

mito: Para estimular a capacidade cerebral, as crianças precisam de lições 
de francês por volta dos três anos de idade, de um quarto cheio de brin-
quedos “bons para o cérebro”, além de uma coleção de DVDs educativos. 
Verdade: A melhor tecnologia pediátrica para estimular o cérebro prova-
velmente é uma simples caixa de papelão, uma caixa nova cheia de lápis 
de cor e de duas horas. A pior, provavelmente, será uma nova televisão de 
tela plana (ver “Viva a brincadeira!”, p.44).

mito: Dizer frequentemente aos filhos que são inteligentes estimulará a 
confiança deles.
Verdade: Eles ficarão menos desejosos de vencer desafios (ver “O que acon-
tece quando se diz ‘Você é tão inteligente!’”, p.52). Mas se você quiser que 
o seu bebê entre para uma universidade conceituada, em vez disso elogie 
o esforço dele. 

mito: As crianças acabam encontrando a própria felicidade. 
Verdade: O maior indicador de felicidade é ter amigos. Como fazer e 
manter amigos? Sabendo decifrar a comunicação não verbal (ver “Como 
fazer amigos”, p.78). Esse dom pode ser aprimorado. Aprender a tocar um 
instrumento musical (p.22) estimula essa capacidade em 50%. Mensagens 
eletrônicas (p.63) podem destruí-la. 

Pesquisas assim estão sendo muito divulgadas em eminentes revistas 
científicas. Mas se você não for assinante do Journal of Experimental Child 
Psychology desconhecerá essa magnífica série de descobertas. Este livro 
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pretende transmitir o conhecimento científico aos leitores, sem que pre-
cisem de um doutorado para entender. 

o que A ciênciA do cérebro não consegue

Estou convencido de que a ausência de um filtro científico inabalável é 
uma das razões pelas quais muitos livros destinados aos pais chegam a con-
clusões tão contraditórias. Entre os especialistas do ramo não há consenso 
sobre a maneira de se fazer um bebê dormir a noite toda. Não consigo 
imaginar algo mais frustrante para os pais de primeira viagem. 

Esta constatação realça o fato de que a ciência do cérebro não resolve 
todas as situações vivenciadas pelos pais. Pode oferecer um arcabouço de 
regras, porém nem sempre funciona em casos específicos. Analisemos 
esta história publicada no site www.truuConfessions.com (fonte que eu 
uso ao longo deste livro): 

ontem à noite eu arranquei a porta do quarto do meu querido filho e ele 

não reclamou. eu o advertira de que, se ele tornasse a fechar a porta de-

pois de eu lhe ter dito para não fazer isso, eu a arrancaria. eu ainda estava 

no corredor quando constatei que ele tornara a fechar. Voltei com uma 

furadeira elétrica e a porta foi passar a noite na garagem. hoje eu a reins-

talei, mas tornarei a retirá-la se achar que devo. ele sabe que eu falo sério. 

A ciência do cérebro pode avaliar esta situação? Não. A experiência nos 
ensina que os pais devem ter regras claras e reações rápidas quando essas 
regras forem violadas. Mas não nos diz se devemos ou não arrancar uma 
porta. Na verdade, estamos apenas começando a aprender o que significa 
ser bons pais. A experiência de educar filhos é árdua por quatro motivos: 

1. Crianças são diferentes 

Cada cérebro é literalmente conectado de modo diferente. Duas crianças 
não reagirão à mesma situação de modo idêntico. Portanto, não existe 
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conselho que sirva para todos os pais. E, devido à individualidade, eu 
apelo para que os pais procurem conhecer seus filhos. Isso significa passar 
bastante tempo com eles. A única maneira de descobrir o que funcionará 
ou não na tarefa de educá-los é saber como eles são e como seus compor-
tamentos mudam ao longo do tempo. 

Do ponto de vista do pesquisador, a disposição do cérebro de rea-
gir ao ambiente externo é muito frustrante. A complexidade individual 
se confunde nas diferenças culturais que têm seus próprios sistemas de 
valores. Além disso, famílias pobres terão problemas diferentes dos das 
famílias de classe média alta. O cérebro reage a tudo isso (por exemplo, a 
pobreza pode influenciar o QI). Não admira que seja tão difícil pesquisar 
este assunto. 

2. Pais são diferentes

Filhos de pais separados enfrentam dois estilos de criação. Muitas vezes 
mães e pais têm prioridades distintas, fonte de grande conflito em alguns 
relacionamentos. A criança é guiada por uma combinação de dois estilos. 
Eis um exemplo:

Não me conformo com o que o meu irmão e a minha cunhada fazem com 

os filhos. em geral ela lhes satisfaz todas as vontades. então ele exagera, 

gritando com eles por TUdo. Para quem vê de fora, parece que as crian-

ças não se comportam direito por NÃo TereM ideia de quais sejam as 

regras, sabendo apenas que terão problemas independentemente do 

que façam, e portanto nem tentam se comportar.

De fato, esses dois estilos exigem 00% de cooperação entre pai e mãe 
na educação dos filhos. Isso, naturalmente, é impossível. Crianças criadas 
em duas casas diferentes serão sempre uma proposta híbrida. As crianças 
acabam reagindo aos pais, o que influenciará o seu comportamento quando 
forem pais. Todas essas mudanças complicam a pesquisa. 
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3. as crianças são influenciadas pelas outras

À medida que a criança cresce, a vida se torna mais complexa. A escola e 
a interação com os colegas desempenham papel forte e crescente na molda-
gem das crianças (talvez alguém se lembre de alguma experiência terrível na 
escola). Um pesquisador expressou publicamente a opinião de que os colegas 

– especialmente os do mesmo sexo – moldam mais o comportamento de 
uma criança do que os pais. Como se pode esperar, a ideia foi acolhida com 
muito ceticismo, embora não totalmente rejeitada. As crianças não vivem 
numa ecologia social exclusiva, dominada apenas pelos pais. 

4. Podemos falar em “associações”, mas não em “causas”

Se todos os cérebros fossem conectados de modo idêntico e se todos os 
pais se comportassem de maneira uniforme, ainda assim boa parte da 
pesquisa teria falhas (pelo menos preliminares). Em geral os dados de 
que dispomos são associativos, e não causais. Por que isso é um pro-
blema? Duas coisas podem ser associadas sem que uma seja a causa da 
outra. Por exemplo, é verdade que todas as crianças urinam quando têm 
acessos de raiva – associação 00% confirmada –, mas não significa que 
urinar provoque acessos de raiva. 

A pesquisa ideal seria: a) descobrir o ingrediente comportamental se-
creto que produz crianças inteligentes, felizes e éticas; b) ministrar esse 
ingrediente secreto a pais que o desconheçam; c) avaliar essas crianças 
vinte anos depois, para ver o resultado. Parece não só dispendioso, mas 
também impossível. Por isso a maioria das pesquisas disponíveis sobre 
educação de filhos é associativa, e não causal. Porém, esses dados deverão 
ser compartilhados, considerando que o perfeito não deve ser inimigo do 
bom. Outro aspecto frustrante e surpreendente: 

o comportamento humano é complicado!
Na superfície podemos parecer simples e calmos como um mar límpido e 
transparente, mas no fundo existem escarpados desfiladeiros de emoções, 
ruminações sombrias e motivações flutuantes nada racionais. Ocasional-
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mente essas características – diferentes em cada pessoa – virão à tona. 
Analisemos uma reação emocional comum perante uma criança: 

bem, acabou, agora é pra valer. Não tenho mais um pingo de paciên-

cia. o poço secou. o meu filho de dois anos conseguiu esgotar meu 

suprimento de paciência. esgotou, e eu não sei como tornar a enchê-lo 

sem um esforço concentrado… ou seja, uma semana no Caribe com um 

interminável estoque de bebidas típicas. 

Como cientista do cérebro, consigo definir pelo menos oito temas 
para pesquisa comportamental no curto parágrafo dessa mulher. Ela está 
reagindo ao estresse, e a sua reação corporal é idêntica à dos primeiros 
mamíferos da planície do Serengeti. A maneira pela qual ela perde a 
paciência depende, em parte, dos seus genes, dos acontecimentos que 
vivenciou no útero materno e da educação que recebeu quando criança. 
Os hormônios também participam, assim como os sinais neurológicos 
que ela utiliza para interpretar a teimosia do filho. Também se percebe 
uma lembrança reconfortante (quem sabe algum cruzeiro?), bem como o 
desejo de fugir. Em apenas cinco frases, ela nos levou da savana africana 
até o século XXI. 

Tudo isso vem sendo estudado, desde os teóricos evolucionistas até os 
especialistas em memória. Portanto, os pesquisadores estão capacitados a 
fazer algumas afirmações concretas a respeito da educação infantil. Caso 
contrário, eu não teria acrescentado minha contribuição à imensa pilha de 
livros destinados aos pais. Muitos estudiosos competentes levaram anos 
para extrair essas pepitas de informação. 

não só de bebês, mAs de criAnçAs ATé os cinco Anos

Este livro abrange o desenvolvimento cerebral de crianças de zero a cinco 
anos. Sei que as mulheres ficam mais propensas a absorver informações 
sobre a arte de criar filhos quando estão grávidas, e é menos provável 
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que as procurem mais tarde. Portanto, eu quis chamar a atenção do leitor 
desde o início. Mas a maneira de cuidar da criança nos primeiros cinco 
anos de vida – e não apenas no primeiro – influenciará profundamente seu 
comportamento adulto. Sabemos disso porque um grupo de pesquisadores 
teve a paciência de acompanhar durante quatro décadas 23 indivíduos 
de baixa renda, vivendo em condições de risco, desde a pré-escola até os 
quarenta anos de idade. Trata-se do HighScope Perry Preschool Study, um 
dos mais extraordinários estudos do gênero. 

Em 962, alguns pesquisadores quiseram testar os efeitos de um pro-
grama por eles desenvolvido para educação de crianças em idade pré- 
escolar. Distribuíram aleatoriamente em dois grupos algumas crianças de 
Ypsilanti, em Michigan. Desses grupos, apenas o primeiro frequentou o 
programa pré-escolar (que acabou se tornando modelo para outros progra-
mas pré-escolares de âmbito nacional). As diferenças ilustram fortemente 
a importância dos primeiros anos da criança. 

As crianças participantes do programa superaram as avaliações acadê-
micas em quase todos os aspectos que se podem medir – desde testes de 
QI e linguagem nos primeiros anos até provas padronizadas e exames de  
capacitação nos anos subsequentes. A maioria concluiu o ensino fun-
damental (84%, sendo 32% meninas). Não admira que estivessem mais 
bem-preparados para a universidade. As crianças que não participaram 
do programa apresentaram quatro vezes maior probabilidade de exigir 
tratamento para problemas de saúde mental (36% contra 8%) e tiveram o 
dobro da probabilidade de repetir uma série (4% contra 2%). 

Quando adultos, os participantes do programa tiveram menor probabi-
lidade de cometer crimes e maior probabilidade de conseguir empregos fi-
xos. Ganharam mais dinheiro, com muita frequência tiveram contas de pou-
pança e maior probabilidade de possuir casa. Os economistas calcularam 
que o retorno do investimento social desse programa girou entre 7% e 
0% do que historicamente se conseguiria no mercado de ações. Alguns 
estimam um retorno substancialmente mais elevado: dezesseis dólares 
por dólar de imposto investido na primeira infância. 
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semenTe e solo

O estudo intitulado HighScope é um exemplo básico da importância do 
ambiente na criação das crianças. Porém, a natureza desempenha um 
papel de igual importância. É difícil separar os dois componentes, como 
nesta velha piada: um menino da terceira série primária chega em casa e 
entrega o boletim ao pai. Este olha e pergunta: “Como você explica estes 
conceitos D e F?” O menino olha para o pai e diz: “Explique você: é dom 
inato ou adquirido?”

Certa vez eu estava numa feira de ciências, animada e barulhenta, 
com meu filho, aluno da terceira série. Passeávamos vendo trabalhos dos 
seus colegas. Várias experiências envolviam sementes, solos e curvas de 
crescimento. Lembro que uma menina se esforçou ao máximo para nos 
explicar que as suas sementes haviam começado com DNA idêntico. Ela 
plantara uma em um solo rico em nutrientes e a regara com cuidado. 
Plantara outra em um solo pobre em nutrientes e também a regara com 
cuidado. Com o passar do tempo, a semente alimentada no solo rico pro-
duziu uma planta viçosa, que a garota orgulhosamente me fez segurar. A 
semente alimentada em solo pobre produziu uma planta lamentavelmente 
raquítica, que ela também me fez segurar. Explicou que a sua intenção era 
demonstrar que as sementes propiciaram oportunidades de crescimento 
idêntico a ambas as plantas, porém o início idêntico não bastou: “Para se 
conseguir o resultado desejado, são necessários tanto a semente quanto 
o solo: aptidões naturais e estímulos externos.” 

Naturalmente, a menina tem razão e neste livro eu uso essa metáfora 
para demarcar a pesquisa sobre a criação de crianças inteligentes e felizes. 
Os pais conseguem controlar alguns fatores, outros não. Existe a semente 
e existe o solo. Nem todo o alimento do mundo mudará o fato de 50% do 
potencial da criança ser genético. Boa notícia: cabe a nós, pais, fazermos o 
melhor possível. Mas, mesmo como geneticista profissional, estou conven-
cido de que podemos influenciar bem mais o comportamento dos nossos 
filhos do que se costuma imaginar. A tarefa é imensa e demanda muito 
trabalho. Os motivos têm profundas raízes na evolução. 
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AfinAl, por que precisAmos de pAis?

Eis uma pergunta que incomoda muitos cientistas especializados em evo-
lução: por que a criação de um ser humano demora tanto tempo? Além de 
uma ou duas espécies de baleias, talvez tenhamos a infância mais longa 
do planeta. De onde vem esse período infantil que dura décadas? Por que 
outros animais não precisam passar pelo que passamos? Vou citar algumas 
situações divertidas que nós, pais humanos, precisamos aturar:

estou exausta. J.J. fez cocô na fralda logo depois que eu o tirei do penico, 

derramou tudo no tapete, derrubou o penico e fez xixi no tapete nova-

mente e depois, na hora do banho, tornou a fazer xixi no tapete. Cheguei a 

ponto de me sentir incapaz de ser mãe e depois percebi que estou sendo… 

Meu marido e eu temos um vocabulário muito educado. Jamais somos 

grosseiros com a nossa querida filha e procuramos prestar atenção ao 

que falamos quando ela está por perto. Porém, estamos fracassando 

redondamente. a minha mãe perguntou qual era o nome da sua boneca 

e ela respondeu com um palavrão! 

Sim, é preciso ensinar tudo aos filhos – até mesmo a controlar os flui-
dos corporais. E os filhos estão prontos a aprender, logo, os pais precisam 
prestar atenção aos seus próprios comportamentos, mesmo os mais edu-
cados. Tudo isso demanda uma tremenda dose de energia. Portanto, os 
biólogos evolucionistas deveriam se perguntar por que alguém assumiria 
voluntariamente esse encargo. 

A entrevista para o tal emprego – aquele único ato sexual – certamente 
é divertida. Mas depois a pessoa é contratada para criar uma criança. Há 
momentos maravilhosos, mas a essência do contrato é simples: a criança 
exige e os pais fornecem. Você jamais receberá pagamento por esse tra-
balho, apenas uma fatura, e é melhor estar preparado para algum choque 
mais forte. Antes das despesas escolares, você já terá gastado mais de 220 
mil dólares. Essa carreira não permite dias de doença nem férias e põe a 
pessoa em permanente alerta, à noite e nos fins de semana. Se você quiser 
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cumpri-la com êxito, provavelmente se preocupará durante a vida inteira. 
Mesmo assim, todo dia milhares de pessoas aceitam o trabalho. Deve 
existir algum motivo irresistível! 

em primeiro lugar, a sobrevivência
É claro que esse motivo existe. A principal tarefa do cérebro – do seu, do 
meu e dos nossos adoráveis e indefesos filhos – é ajudar o nosso corpo a 
sobreviver. O impulso da sobrevivência é velho como Darwin e recente 
como as mensagens enviadas pelo celular, e assim projetamos os nossos 
genes nas gerações seguintes. Será que o ser humano domina de bom 
grado o próprio egoísmo para garantir a sobrevivência dos seus genes 
familiares numa geração futura? Aparentemente, sim. Muita gente vem 
fazendo isso há centenas de milhares de anos e por isso nos multiplicamos 
tanto, a ponto de povoar a planície do Serengeti e depois o mundo inteiro. 
Cuidar de um bebê é um modo sofisticado de cuidar de nós mesmos.

Por que isso demanda tanto tempo e esforço? 
O culpado é o nosso cérebro grande, volumoso, pesado, banhado a 

ouro e diferente de tudo que existe. No curto período de 0 milhões de 
anos nosso cérebro cresceu, abrigou QIs mais elevados, e nós evoluímos 
tanto que passamos de comida de feras a Senhores do Universo. Conse-
guimos esse cérebro poupando energia, quando passamos a caminhar 
sobre duas pernas em vez de quatro. Porém, o equilíbrio necessário para 
se andar ereto exigiu o estreitamento do canal pélvico do Homo sapiens. 
Para as mulheres, resultou em partos excessivamente dolorosos e às vezes 
fatais. Os biólogos evolucionistas começaram a teorizar sobre a largura do 
canal vaginal e o tamanho do cérebro. Se a cabeça do bebê fosse pequena 
demais, ele morreria (sem intervenção médica precisa e imediata, os bebês 
prematuros não duram cinco minutos). Se a cabeça do bebê fosse grande 
demais, a mãe morreria. Qual é a solução? Fazer os bebês nascerem antes 
que o crânio se tornasse grande demais a ponto de matar a mãe. Qual é 
a consequência? Trazer ao mundo os bebês antes que o cérebro estivesse 
totalmente desenvolvido. Qual é o resultado? Necessidade de se ter pai e mãe.
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A criança é como um bolo tirado do forno antes de ficar pronto, e pre-
cisa dos conhecimentos de cérebros mais experientes durante anos. Essa 
tarefa cabe aos pais porque foram eles que trouxeram a criança ao mundo. 
Ninguém precisa mergulhar a fundo no manual de Darwin para encontrar 
uma explicação irrefutável para o comportamento dos pais. 

O mistério da paternidade não se resume a isso, mas ressalta sua im-
portância. Sobrevivemos porque muitos se tornaram pais, com disposição 
suficiente para aturar os cocôs, os xixis e as tolices da prole extremamente 
vulnerável até a idade adulta. E ninguém pode negar que o cérebro de um 
bebê simplesmente não está preparado para sobreviver no mundo.

Sem dúvida, a infância é uma época vulnerável. Passa-se mais de uma 
década entre o nascimento do bebê e a sua capacidade de se reproduzir – 
uma eternidade, comparado com outras espécies. Essa diferença mostra 
não apenas a profunda imaturidade do desenvolvimento cerebral, mas 
também o fato de que a evolução da espécie requer uma paternidade 
atenta e firme. Os adultos que estabeleceram relações educativas proteto-
ras e contínuas com a geração seguinte levaram grande vantagem sobre 
os que não conseguiram ou não fizeram isso. De fato, alguns teóricos 
da evolução acreditam que a linguagem desenvolveu toda a sua riqueza 
para que a comunicação entre pai e filho pudesse ocorrer com maior pro-
fundidade e eficiência. Os relacionamentos entre adultos também foram 
cruciais – e continuam sendo, apesar de tudo. 

somos seres sociAis

A sociedade moderna está se esforçando ao máximo para dilacerar as 
conexões sociais profundas. As mudanças são constantes. Em geral nos-
sos parentes estão espalhados por centenas e às vezes milhares de qui-
lômetros. Nos dias de hoje, fazemos e mantemos as amizades por meio 
eletrônico. Uma das principais reclamações dos jovens pais na transição 
para a paternidade é o grande isolamento que sentem do seu círculo 
social. Para os parentes, o bebê muitas vezes é um estranho. Para os 
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amigos, ele frequentemente se resume a uma palavra de quatro letras. 
Não deveria ser assim. 

Repare quantas vezes a autora da seguinte história menciona amigos 
e família:

Voltei para a casa dos meus avós a fim de poupar dinheiro para a escola. 

Cresci aqui. as minhas raízes são profundas. Um dos nossos vizinhos 

mais queridos morreu e a família vai vender a casa. ontem à noite reu-

nimos um grupo na garagem da casa deles, inclusive o filho, bebemos 

vinho e nos lembramos de muitos que não estão mais entre nós. houve 

risos e lágrimas, mas também a sensação deliciosa de que os que parti-

ram antes de nós também estavam ali, rindo. Foi muito divertido!

Somos extremamente sociais. Compreender isso a respeito do cérebro 
é fundamental para compreender muitos temas deste livro – da empatia à 
linguagem até os efeitos do isolamento social. Como o cérebro é um órgão 
biológico, as causas estão ligadas à evolução. Muitos cientistas acreditam que 
sobrevivemos porque formamos grupos sociais cooperativos. Isso nos forçou 
a passar muito tempo no terreno dos relacionamentos, procurando conhecer 
as motivações do outro, a psicologia e os sistemas de recompensa e punição. 

Dois benefícios emergiram daí. Um foi a capacidade de trabalhar em 
equipe – útil para caçar, encontrar abrigos e se defender de predadores. O 
outro foi a capacidade de ajudar na criação dos filhos. As diferenças entre o 
tamanho do canal vaginal e o tamanho do crânio do bebê fizeram as mulhe-
res precisarem de tempo para se recuperar do parto. Alguém tinha de cuidar 
das crianças. Ou assumir a alimentação, caso ela morresse. Essa tarefa recaiu 
principalmente sobre as mulheres (afinal, os homens não podem amamen-
tar), embora muitos cientistas acreditem que os grupos mais bem-sucedidos 
foram aqueles em que os homens desempenharam papel atuante no auxílio 
às mulheres. Essa necessidade de atuar em conjunto é tão forte e fundamental 
para a nossa sobrevivência que os pesquisadores atribuíram uma designação 
própria para o fenômeno: alopaternidade. Os pais que se acham incapazes de 
criar um filho sem ajuda não estão preparados para a tarefa. 
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Apesar de não existir máquina do tempo capaz de nos levar de volta 
ao período pleistocênico, hoje as provas dessas tendências são muitas. O 
bebê nasce ansioso por se conectar com a família e está previamente pro-
gramado para se relacionar. Certa mãe relatou o seguinte fato: ela assistia 
ao programa American idol junto com o filho de dois anos; o apresentador 
entrevistava participantes perdedores, que choravam; de repente o menino 
se pôs de pé, acariciou a tela da TV e disse: “Não chorem!” Essa capacidade 
requer profundas capacidades relacionais e ilustra tanto o processo bioló-
gico quanto a meiguice dessa criança. Todos nós temos uma habilidade 
natural de estabelecer vínculos. 

Se o leitor compreender que o cérebro se interessa principalmente 
pela sobrevivência e tem necessidade profunda de se relacionar, as infor-
mações deste livro farão sentido e poderão melhorar o desenvolvimento 
do cérebro de um bebê.

AlgumAs obserVAções AnTes de começArmos

definição de família

Você já viu aquele comercial de refrigerantes em que a câmera acompanha 
um universitário de boa aparência, em um evento social em uma mansão? 
É uma festa, o jovem está atarefado apresentando o espectador aos amigos 
e à família, cantando uma canção e oferecendo refrigerantes. Aparecem a 
mãe, a irmã, o irmão, “a madrasta extremamente atraente”, os dois filhos 
que esta tivera antes de conhecer o pai do jovem, além de tias, primos, 
colegas de trabalho, o melhor amigo, o treinador de judô, o alergista e até 
seus fãs do Twitter. Não conheço melhor exemplo de que a família está 
mudando. E rapidamente. 

Essa família jamais foi estável. A definição de núcleo familiar – um 
homem, uma mulher e 2,8 filhos – existe desde os tempos vitorianos. 
Com uma taxa de divórcio de 40% a 50% pairando como um abutre sobre 
os casamentos americanos há mais de três décadas, e com a frequência 
dos segundos casamentos, hoje a família “mista” é a experiência familiar 
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mais típica. É comum a criança ser criada pelo pai ou pela mãe, pois mais 
de 40% dos bebês americanos nascem de mulheres solteiras. Mais de 4,5 
milhões de crianças estão sendo criadas pelos avós biológicos e não pelos 
pais biológicos. Hoje, um em cada cinco casais homossexuais cria filhos. 

Muitas dessas mudanças sociais aconteceram depressa demais para que 
a comunidade científica pudesse estudá-las adequadamente. Por exemplo, 
não é possível fazer um estudo de vinte anos a respeito de casamentos ho-
mossexuais que só recentemente passaram a ser legais. Ao longo dos anos, 
os melhores dados sobre paternidade foram extraídos de relacionamentos 
heterossexuais, de casamentos tradicionais do século XX. Enquanto os 
pesquisadores não tiverem a oportunidade de investigar a dinâmica desses 
modelos mais novos, simplesmente não saberemos se os pontos de vista 
descritos aqui se aplicam a outras situações. Por isso eu uso os termos 

“casamento” e “marido” em vez de “companheiro”. 

a fonte destas histórias

Muitas histórias que incluí neste livro, narradas na primeira pessoa, saíram 
do site www.truuConfessions.com, onde os pais anonimamente podem 
publicar desabafos, buscar conselhos ou compartilhar experiências. 

Outras foram extraídas de experiências que minha mulher e eu tive-
mos com os nossos dois filhos, Josh e Noah, agora entrando na adoles-
cência. Durante a fase de crescimento deles, mantivemos um diário onde 
escrevíamos breves observações e registrávamos lembranças de férias, 
viagens ou algo maravilhoso que nossos filhos nos tivessem ensinado na-
quele dia. Os dois leram todas as histórias que os envolviam e eu lhes pedi 
permissão para incluí-las neste livro. Aplaudo-lhes a coragem e o senso de 
humor por permitirem que o velho pai compartilhe fragmentos dos seus 
primeiros anos de vida.

a cozinha da minha mulher

Estamos quase prontos para começar. Devido à enorme quantidade de 
informação deste livro, procurei uma metáfora que ajudasse a me orga-
nizar. A solução veio da minha mulher, que entre muitos outros talentos 
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é excelente cozinheira. A nossa cozinha armazena muitas coisas, desde 
artigos triviais como farinha de aveia (sim, nossa família toma mingau) 
até preciosas garrafas de vinho. Kari prepara muitas iguarias gostosas, de 
modo que há desde ingredientes para cozidos até temperos exóticos para 
frango. Ao lado da porta da cozinha ela planta frutas e vegetais e utiliza 
uma variedade de fertilizantes naturais para enriquecer o solo. Na cozi-
nha, um banco de três pernas auxilia os meninos a alcançar os armários 
e ajudar no preparo da comida. O leitor reconhecerá esses petrechos ao 
longo dos capítulos, inclusive as sementes e o solo da horta. Espero que 
a visualização da horta e da cozinha da minha mulher me permita expor 
minhas ideias de modo agradável e acessível. 

Você está preparado para criar um bebê inteligente e feliz? Pegue uma 
cadeira. Lerá a respeito de um mundo verdadeiramente mágico. A tarefa 
mais importante para a qual você foi contratado talvez também seja a 
mais interessante da sua vida. 


