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Sobre o livro
Sidarta Ribeiro é um dos grandes neurocientistas brasileiros contemporâneos. Sua escrita flui porque tem o
dom de escrever como se estivesse conversando com amigos. O livro é composto de 96 crônicas e artigos
sobre temas contemporâneos agrupadas em dez capítulos temáticos:
I. Sono e sonhos

VI. Do neurônio ao infinito

II. A ciência

VII. A capoeira

V. O Brasil

X. Vida e morte.

III. Passado e futuro
IV. A educação

VIII. O ser humano
IX. As drogas

Com argumentos convincentes e sem excesso de complexidade, “desafiam, questionam, provocam o leitor”.

Limiar é um livro que nos lembra que ciência é cultura. Presente em nosso cotidiano, dela precisamos para

entender melhor o mundo que nos cerca e construir nossa história. O livro traz a trajetória inquieta do cientista que, “gentil, simplesmente convida o interlocutor a pensar”.

Sobre o autor

Sidarta Ribeiro é professor titular de Neurociências e diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN). É Biólogo (UnB), mestre em Biofísica (UFRJ), doutor em Comportamento Animal
pela Universidade Rockefeller com pós-doutorado em Neurofisiologia pela Universidade Duke (EUA). Principais

áreas: sono, sonho e memória; plasticidade neuronal; comunicação vocal; competência simbólica em animais

não-humanos e neuroeducação. Foi secretário da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamen-

to/SBNeC. Desde 2011 coordena o comitê brasileiro do Pew Latin American Fellows Program in the Biomedical
Sciences. É membro do comitê científico da Latin American School of Education, Cognitive and Neural Sciences (LA

School), que, em 2014, recebeu o prêmio inaugural Exemplifying the Mission of the International Mind, Brain
and Education Society. É autor do livro Entendendo as Coisas (ed. L&PM), e coautor de Maconha, Cérebro e Saúde

(ed. Vieira & Lent). Mora em Natal/RN, onde pratica e ensina capoeira. É casado e tem um filho.
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