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TÓPICO I

O que é NEUROCIÊNCIA? Como
entendê-la no Cotidiano?
por Fabrizio Ranzani

Os estudos físicos sobre o
corpo humano tornaram-se
ativos em relação ao
entendimento das ações de
cada indivíduo. Por séculos
os pensadores e cientistas
tentavam desvendar de onde
vinham os sentimentos e
quais as maneiras de
controla-los.

motivos particulares de cada
indivíduo e ambiente.
As mentes que dominaram as
ciências em relação ao cérebro
tentaram, desde controlar
pessoas através de seu próprio
sistema, a criar ou solucionar
doenças em nós mesmos. Não
podemos esquecer que este
domínio adquirido pelo ser
humano até hoje foi
extremamente decisivo para o
refinamento de nossa estrutura
social atual, isso nos mostra
que, ao nosso redor, podemos
notar cada funcionamento do
ambiente induzido por
entidades de poder, como
mídia, politica e etc.

Estas novas funções,
encontradas neste percurso,
deram à humanidade novas
perspectivas de como evoluir
um ambiente baseado no
funcionamento do sistema
controlativo do ser humano.
Captações de interações do
indivíduo se davam por vários
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Estamos rodeados de
cientistas experimentando o
ser humano no cativeiro.
Bem, sabendo um pouco
sobre os motivos do estudo
neurocientífico, podemos
começar a entender quais as
coisas que rodearam seus
estudiosos em relação a este
complexo modelo sistêmico. A
estrutura cerebral demonstrase AUTO-MODIFICÁVEL, ou
seja, tem estrutura que
propriamente cria
modificações em si mesma.
Estas modificações causam
reações chamadas de
reações de estruturação
química neural, cujo nome
vem dos NEURÔNIOS.
Neurônios são as células do
cérebro responsáveis pela
COMPUTAÇÃO dos sinais
químicos e elétricos
descarregados por outros
neurônios. Estes se conectam
em cadeias tendo sinais de
entrada e saída com
diferentes intensidades. Cada
tipo de interligação causa
uma especie de impedimento
especifico de descarga
química, dependendo de sua
necessidade, ela é
incrementada ou
decrementada. Podemos
compreendê-la como a
MEMÓRIA.

A.M. Miles

A memoria é a modificação das
intensidades de descarga
química nas entradas e saídas
de um neurônio, ou seja, a
partir de um evento, cuja
estrutura crie uma reação
química, parte desta
intensidade modifica a estrutura
na base das necessidades de
equilíbrio das reações. Aqui,
podemos visualizar que nossas
memórias são responsáveis por
determinar como e e porque
reagimos de determinadas
maneiras em casos diferentes,
baseado em estados anteriores
que já estavam estruturados e
modificados.

As descargas são chamadas de
sinapses e desde já são
necessárias para que o cérebro
tenha comunicação.
Sendo insuficiente a memoria
para realizar uma ação, os
neurônios tem ainda outros
artifícios como novas
interligações com novas
REDES NEURAIS, acessando
outros conteúdos memoriais
para obter sucesso em suas
sinapses que ocorrem devido a
excitação externa, ou seja,
estímulos do AMBIENTE.
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O ambiente em que vivemos
é essencial para a vida das
redes neurais, devido aos
estímulos químicos externos
que nos atingem. Sem eles
não haveria VIDA. É desde já
que podemos observar que a
ambientalização do individuo
pode dizer muito sobre a rede
neural em reação.
Observando durante anos as
capacidades e
desenvolvimentos do cérebro,
compreendeu-se que estamos
em contato com o ambiente
assim como um neurônio esta
em contato com outro.
Mostrando este fato, vemos o
que chamo de Macrosinapse,
uma sinapse entre o ambiente
e a rede neural. Obter esta
estrutura, mostra a nós
mesmos que o cérebro é em
alguns indivíduos uma
sequencia Algorítmica e em
outros é uma conscientização
de acordo com o passado e a
atualidade, chamamos isso de
CONSCIÊNCIA.

reações químicas tem suas
próprias reações ao serem
executadas, como por exemplo
o estado consciente. Como é
possível reações químicas
serem criadas e criar uma
consciência que permite
observar a vida como estamos
observando este texto neste
exato momento? Do contrario,
seríamos como insetos, seres
AUTÔMATOS que apenas
seguem as escrituras do DNA
e executam estes dados como
um computador, de maneira
algorítmica. Já nós seres
humanos, demonstramos
sequências algorítmicas que se
autoavaliam para fazer
alterações e interações mais
necessárias, a
INCONSCIÊNCIA.

A consciência é a
autoavaliação complexa das
redes neurais. Uma especie
de sensibilidade química auto
visualizativa . Deste modo, as
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Cérebro , contenedor de uma
estrutura complexa do
inconsciente e o consciente ,
estrutura que, ao se
completar, acaba por formar a
auto avaliação.

executadas e também trazem a
tonalidade mais interessante, o
questionamento sobre
determinada ação, que traz
empiricamente a ideia de
consciência pura.

Sabemos hoje que o
inconsciente vem antes do
consciente, dado
completamente importante,
pois é necessário que
saibamos que todas as redes
neurais que absorvem as
sinapses iniciais do ambiente
estão encontradas no
inconsciente, ambiente
responsável pela interação
das informações de todas as
maneiras possíveis. É a
unidade complexa que
mistura as informações com
inúmeras possibilidades. Isso
é o que nos possibilita
imaginarmos qualquer coisa
de qualquer maneira que
queiramos.

O estudo do mecanismo
interno destas redes neurais
nós interpretamos como
neurociência, o entender das
reações pelos determinados
motivos das ações.
No cotidiano podemos
observar casos que mostram
estes resultados baseados em
ações sociais que estamos
dispostos a nos sujeitarmos, e
absorvermos anos de
refinamento social a fim de
controle sobre cada um.
Esta apresentação chamasse
REALIDADE.

Após o tratamento dos dados
no inconsciente, alinhados e
distribuídos, o consciente
entra em contato com os
tratamentos e visualiza as
químicas na base da
realidade externa, a pura
verdade. Estes mesmos
dados entram em contraste
para adequar ao cérebro as
reações que devem ser
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TÓPICO II

História da Neurociência em ordem
Cronológica
Artigo por Fabrizio Ranzani

4000 a . C: Sumérios
escrevem sobre a euforia
provocada pela semente de
papoula.

removido e descartado antes
da mumificação, indicando que
não se acreditava que seria útil
nas encarnações seguintes.

2500 a.C: A trepanação
(abertura de orifícios do
crânio) era um procedimento
cirúrgico comum em diversas
culturas. Possivelmente era
usado para tratar transtornos
cerebrais, como a epilepsia
ou por razões rituais ou
espirituais.

450 a .C: Os gregos antigos
começam a reconhecer o
cérebro como centro das
sensações humanas.

1700 a.C: Papiros descrevem
detalhadamente o cérebro,
mas os egípcios não o tem
em alta conta; diferentemente
de outros órgãos, era

335 a .C: O filosofo grego
Aristóteles reitera a crença
antiga de que o coração é o
órgão superior; o cérebro, diz
ele, é um radiador que impede

387 a .C: O filosofo grego
Platão dá aulas em Atenas; ele
acredita que o cérebro é o
centro dos processos mentais.
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o superaquecimento do corpo.
170 a .C: O médico romano
Galena lança a teoria de que
o temperamento e o caráter
humanos são decorrentes do
quatro “ humores ” (líquidos
mantidos nos ventrículos do
cérebro ). A ideia persistiu por
mais de 1000 anos. A
descrições de anatomia de
Galeno, usadas por gerações
de médicos, tiveram como
base principal estudos em
macacos e porcos.
1543: Andreas Versalius,
medico europeu publica o
primeiro livro de anatomia
(moderno) com ilustrações
detalhadas do cérebro
humano.
1649: Para o filosofo francês
Renê Descartes, o cérebro é
um sistema hidráulico que
controla o comportamento.
Funções mentais “mais
elevadas” seriam geradas por
uma entidade espiritual, que
interagiria com o corpo e a
glândula pineal.
1664: Medico de Oxford,
Thomas Willis, publica o
primeiro atlas do cérebro,
localizando as diversas
funções nos diferentes
“módulos” do órgão.

1774: O medico alemão Franz
Anton Mesme introduz
“Magnetismo animal”, mais
tarde chamado de hipnose.
1791: Luiz Galvani, físico
italiano descobre a base
elétrica da atividade nervosa
fazendo a perna de uma rã se
retorcer.
1848: Phineas Gage tem o
cérebro perfurado por uma
barra de ferro.
1849: O físico alemão
Hermann Von Helmeholtz
mede a velocidade da
condução nervosa e
subsequentemente desenvolve
a ideia de que a percepção
depende de “ inferências
inconscientes”.
1850: Franz Joseph Gall funda
a frenologia que atribui
diferentes traços de
personalidade a áreas
especificas do crânio.
1859: Charles Darwin publica a
origem das espécies.
1862 – 1874: Broca e Wernicke
descobrem as duas áreas
principais da linguagem no
cérebro.
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1873: O cientista italiano
Camilo Golgi publica o
método do nitrato de prata ,
possibilitando a observação
completa dos nervos. Ganha
o Prêmio Nobel de 1906.
1874: Carl Wernicke publica o
seu trabalho sobre afasia
“distúrbios de linguagem após
lesão cerebral.”
1889: Santiago Ramón y
Cajal, em A doutrina do
neurônio, propõe que os
neurônios são elementos
independentes e unidades
básicas do cérebro. Divide o
Prêmio Nobel de 1906 com
Camilo Golgi.

estrutura neural. Essas áreas
são utilizadas até hoje.
1914: O fisiologista britânico
Henry Hallett Dale isola a
acetilcolina, o primeiro
neurotransmissor descoberto.
Ganha o primeiro Prêmio Nobel
em 1936.
1919: O neurologista irlandês
Gordon Morgan Holmes
relaciona a visão com o córtex
estriado (o córtex visual
primário).
1924: Os primeiros
eletroencefalogramas (ECG)
são desenvolvidos por Hans
Berger.

Por volta de 1900 Sigmund
Freud abandona a neurologia
ainda no inicio para estudar
psicodinâmica . O sucesso da
psicanálise freudiana ofuscou
a psiquiatria fisiológica por
meio século.

1934: O neurologista português
Egas Moniz executa a primeira
operação de leucotomia
(conhecida, mais tarde por
lobotomia). Ele também
inventou a angiografia, uma
das primeiras técnicas que
captava a imagem do cérebro.

1906: Santiago Ramón y
Cajal descrevem como os
neurônios se comunicam.
Ainda em 1906 Alóis
Alzheimer descreve a
degeneração pré-senil.

1953: Brenda Milner descreve
o paciente H.M que perde a
memória após remoção
cirúrgica de porção de ambos
os lobos temporais.

1909: Korbinian Broadman
descreve as 52 áreas corticais
distintas com base na

1957: W.Penfield e T.
Rasmussen concebem os “
homúnculos motor e sensorial”.
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1970-80: Desenvolve-se a
tecnologia de escaneamento
do cérebro. Durante essa
década surgem o PET SCAN,
o SPECT, o IRM e o MEG.
1981: Roger Wolcott Sperry
ganha o Prêmio Nobel pelo
estudo das diferentes funções
nos dois hemisférios
cerebrais.

1992: Os neurônios espelho
são descobertos por Giacomo
Rizzolatti em Parma.
2009: A exploração prossegue
e os grupos de pesquisa
avançam continuamente para
um entendimento maior.

1983: Benjamin Libert
escrever sobre a
determinação do (“timing”) da
volição consciente.
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TÓPICO III

Neurociência observando os Axiomas
Artigo por Fabrizio Ranzani

Axiomas são as verdades
puras de determinados
sistemas, verdades
incontestáveis, ou seja, as
bases de um sistema ou
mesmo uma teoria. E como
todas redes neurais tem um
principio de descarga química
baseada em memorias,
algumas estruturas memoriais
trazem conteúdos
axiomáticos, ou seja , bases
completamente consistentes
em um sistema de redes
neurais especificas.
Os axiomas são bastante
estudados pela neurociência

na base psicológica devido
sua alta influência nas
atitudes e ações dos seres.
Ao definir um axioma em
nosso cérebro, também
definimos padrões associados
ao axioma em determinado
ambiente. Isto torna as redes
neurais falhas em alguns
casos devido ao fato de o
neurônio associar novos
axiomas a cada experiencia
no ambiente.
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É muito importante em nosso
cérebro que os axiomas
sejam atribuídos a diferentes
ambientes como base em

comum e nao mudarem em
contextos corretos para os
determinados axiomas.

ao se encontrar em outro
ambiente, o qual torna-se
NECESSÁRIO fazer a
determinada ação, a fim de
suprir um prazer cerebral, ele
muda o axioma de não sentirse confortável, para fazer a
ação, forçando a mudança do
axioma inicial.

Uma analise completamente
prática de um axioma do
cotidiano é quando um
indivíduo encontra-se em um
estado de inconfortabilidade,
ou seja, nota que não se
sente confortável em fazer
determinada ação, mas
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TÓPICO IV

Curso de INTRODUÇÃO À
NEUROCIÊNCIA
próprio cérebro e o que
significam as coisas científicas
das redes neurais em seu dia a
dia. A fim de que entenda seu
próprio mecanismo
fundamental e acabar com as
lacunas do conhecimento da
neurociência.

O curso de neurociência da
casa da crítica, surgiu da
ideia sobre o entendimento
dos acontecimentos de outros
envolvimentos como
TRIVIUM, comunicação
empática, encíclicas papais, e
muitos outros conteúdos que
desenvolvem noção da logica
e compreensão de novos
pensamentos.

O curso apresentará completas
ilustrações apresentadas pelo
professor Fabrizio Ranzani que
definiu todos os conceitos
através de um quadro branco

O intuito é dar ao aluno a
noção cotidiana do que é o
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apresentado nos vídeos. Afim
de deixar o aluno no pleno
contato possível com a
realidade tratada no curso de
neurociência.
Alem de tudo, o aluno terá a
oportunidade de ser
questionado, via EAD da
Casa da Crítica, com
questionários criados pelo
professor afim de aferir seus
conhecimentos adquiridos
para poder contextualiza-los e
entender, sem brecha de
lacunas, mostrando sua
capacidade física cerebral de
adentrar ao próprio
conhecimento retórico da
neurociência no dia a dia.
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SOBRE O PROFESSOR

Fabrizio Ranzani nascido em Roma (Itália) em 1973,
formou-se em 1988 em Ciência da Computação. Foi
consultor da área de segurança de dados do Vaticano,
empresário, cientista, pesquisador em lógica formal,
psicologia, neurociências, inteligência e comunicação
humanas e artificiais, antropologia entre outras. Trouxe
em 2010 para o Brasil a PSICOMECÂNICA, um
conceito desenvolvido como resultado de seus 25 anos
de pesquisas.
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SOBRE A CASA DA CRÍTICA
A CASA DA CRÍTICA é um instituto privado de educação e
desenvolvimento humano comprometido com quatro missões:
1) Resgatar a Cultura Clássica Erudita,
2) Prover Formação Intelectual e Humanista sóbrias;
3) Repudiar toda forma de bestialização humana,
4) Repudiar o fluxo de desamorosidade egoísta.
Sempre manteremos expressivo volume de atividades públicas
gratuitas como artigos, entrevistas, lives, palestras e eventos
diversos sobre cultura clássica, filosofia, literatura, psicologia,
teologia, artes, etc ...
Provemos também cursos de formação nas mesmas áreas e
sempre com viés formativo existencial, os quais são pagos e
são nossa fonte de financiamento.
A Casa da Crítica jamais receberá qualquer verba de origem
pública.
O fundador da Casa da Crítica é o advogado e filósofo Vicente
do Prado Tolezano, que insiste em se apresentar como quem
foi “analfabeto funcional” até a altura dos 34 anos, a despeito
de que, além de já ser advogado, tinha várias pós-graduações
completas até então. A corrida atrás do prejuízo deu bons
frutos, entre os quais a descoberta do tesouro aristotélico,
principal influência intelectual do fundador.
Outros estudiosos, também comprometidos visceralmente com
as missões e valores do instituto, agregaram-se e vertem suas
produções, ou parte delas, através da Casa da Crítica.
Nossos valores centrais são gratidão existencial à Deus e
laboriosidade.
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SOBRE A CASA DA CRÍTICA
Cursos oferecidos ou em vias de lançamento pela Casa da
Crítica: Trivium Clássico Medieval, Comunicação Empática,
Mediação de Conflitos, Justiça Restaurativa, Encíclicas dos
Papas, Neurociências, Lógica Moderna, Psicomecânica,
Educação pela Música, História da Música, Arte Poética, Arte
e Espiritualidade, Ciência do Aprendizado conforme Pierluigi
Piazzi, Filosofia do Amor e mais.
Em nenhum dos nossos cursos emitimos certificados ou
comprovantes de qualquer natureza. É princípio clássico que
"educação se busca somente pela vontade de se educar".

contato@casadacritica.com.br
www.casadacritica.com.br
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