De primatas a astronautas
A jornada do homem em busca do conhecimento
Leonard Mlodinow

Depois de O andar do bêbado e Subliminar, Leonard Mlodinow nos
leva a mais uma grande jornada pelo mundo da ciência. Uma
odisseia repleta de descobertas e povoada por personagens
fascinantes, cuja curiosidade insaciável conduziu nossa espécie,
desde suas origens na savana africana até os dias de hoje. Mas
como eles fizeram isso? Como saímos das cavernas para os automóveis, das árvores para os arranha-céus, de caminhar sobre dois
pés para a exploração da Lua?
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Com sua habitual simplicidade, bom humor e enorme erudição, Mlodinow apresenta uma nova percepção acerca das
características únicas de nossa espécie, que nos ajudaram a
evoluir dos instrumentos de pedra à linguagem escrita, passando
pelo nascimento da química, da biologia e da física moderna, e
culminando nos grandes avanços tecnológicos do mundo atual.
Ao longo desse rico percurso, o autor explora as condições culturais que influenciaram o pensamento científico através dos tempos e as personalidades ímpares de grandes cientistas, filósofos
e pensadores: Galileu, que desistiu da universidade por preferir
a pintura à medicina; Newton, que chegou a espetar um estilete nos olhos para entender melhor mudanças de luz e cor; e Lavoisier, que passou duas semanas à base de leite para estudar os
efeitos no próprio corpo. Darwin, Einstein, Heisenberg e muitos
outros personagens igualmente brilhantes também povoam o
livro. Mentes que foram capazes de superar as noções dominantes
de sua época para estabelecer novos parâmetros da razão.
De primatas a astronautas é um livro para os apaixonados pela
ciência e para qualquer interessado pelo pensamento criativo e a
busca incessante de compreender o mundo. Informativo, acessível
e intrigante, é um verdadeiro tributo à curiosidade humana.
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