
uando crianças se interessam por ciência, estão ainda 

a vários anos de gerar novos fatos. É a curiosidade 

por acontecimentos corriqueiros que atiça a vocação para 

a pesquisa. O voo dos insetos, as bolhas de sabão e os hu-

mores da maré são convites mágicos para observar e testar 

-e o que é teoria senão experimentação da mente? Depois 

o atrativo estético das asas iridescentes e dos planetas em 

órbita passa ao domínio técnico da quantificação do real. 

Aprende-se a documentar sistematicamente e analisar 

matematicamente cada aspecto da natureza. O jovem 

pesquisador passa a dispor das ferramentas poderosas 

da ciência para chegar aonde ninguém chegou. Em defe-

rência ao devir, os macacos velhos abrem 

seus laboratórios para os novatos sem juízo 

preconcebido. Incontáveis vezes pergunta-

rão aos velhos, onde, quando, como e por 

quê. A partir de certo ponto, ninguém tem 

a resposta que buscam. Da ignorância dos 

jovens nascem as perguntas. Da sua insis-

tência brota a novidade. 

Tive recentemente o prazer de participar 

da estreia de dois talentosos neurocientis-

tas brasileiros. No final de 2006, um rapaz 

formado em comunicação me perguntou 

se poderia orientá-lo no mestrado. Imaginei 

um jornalista avesso a bichos e declinei... 

mas Cristiano Simões insistiu. Pensando 

ser um interesse efêmero, sugeri-lhe fazer 

as provas de seleção na Universidade Fe-

deral do Rio Grande do 

Norte (UFRN). Pas-

sou em primei-

ro lugar. Foram 

vár ios anos de 

t rabalho árduo, 

coorientado por 

john Araújo. Há dois meses, publicamos na revista Frontiers 

in Integrative Neuroscience o primeiro estudo sobre circuitos 

corticais ativados por vocalizações espontâneas em saguis. 

O trabalho demonstra que primatas do Novo Mundo, 

evolutivamente muito distantes de nós, compart i lham co-

nosco regiões corticais especificamente ativadas durante a 

vocalização, como a área de Broca. O achado reposiciona a 

origem dos circuitos corticais vocais milhões de anos antes 

do que se pensava. 

No início de 2008 comecei a coorientar outro irrequieto 

mestrando, Tiago Ribeiro, aluno de meu colega Mauro 

Copelli, ambos físicos da Universidade Federal de Pernam-

buco (UFPE). Investigamos avalanches neuronais 

caracterizadas pela ativação síncrona ou sequencial 

de múltiplos neurônios, sem pausas. Pesquisando 

longos registros neuronais e descontando o efeito 

das variações nas taxas de ativação, Tiago desco-

briu que as distribuições de avalanches neuronais 

são idênticas em diferentes estados de vigília e 

sono. O mais interessante é que essas distribuições 

abrigam a maior variedade possível de avalanches, 

sugerindo que o cérebro opera sempre de forma 

a maximizar seu repertório de padrões. A desco-

berta de um regime universal de funcionamento 

neuronal em todos os principais estados compor-

tamentais foi aceita para publicação pela revista 

PLoS One em outubro de 2010. 

Em ambos os casos, pós-graduandos ini-

ciantes em neurociência foram capazes de dar 

contribuições con-

cretas ao conhe-

c imento humano 

em pouco tempo. 

Que esse processo 

continue nos pró-

ximos anos! 
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