Como a Mente Funciona

Como as criancas aprendem sobre o mundo que as rodeia? Como tomamos decisoes ou
enfrentamos riscos? O que diferencia os genios do comum dos mortais? Amor, confianca,
sensibilidade, decepcao, criatividade - quais os mecanismos por tras desses e de e outros
processos que tomam conta de nossas mentes diariamente? Neste livro extraordinario, o
psicologo e cientista cognitivo Steven Pinker conduz o leitor com maestria por duas grandes
teorias: o evolucionismo de Darwin e a moderna ciencia cognitiva. Atraves do uso de
exemplos do cotidiano e de uma argumentacao lucida, em estilo cativante e acessivel, Pinker
mostra como podemos estar bem proximos de uma das ultimas fronteiras do conhecimento - a
mente humana.
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Como a mente funciona e um livro do professor Steven Pinker, publicado em 1997. Nesta obra
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