
Cérebro "maleável" explica estranhas habilidades 
 
Uma palavrinha técnica crucial está por toda a parte no livro de Sacks e mostra que uma 
revolução na maneira como se entende o cérebro triunfou. O termo-chave é "plasticidade". 
 
A plasticidade cerebral é o oposto da ideia de que não dá para ensinar truques novos a 
cachorro velho. Durante muito tempo, neurologistas e biólogos acreditaram que, depois de um 
"período crítico", da gestação aos primeiros anos de vida, o cérebro se tornava um órgão 
pouco maleável, incapaz de grandes reorganizações de funções e capacidades. Qualquer dano 
ao conjunto seria irreparável. 
 
Muita coisa mudou, no entanto, a começar pela descoberta, nos anos 1990, de que o cérebro 
adulto é capaz de gerar novos neurônios. E o acompanhamento de pacientes como os que 
estrelam "O Olhar da Mente" mostra que é possível remodelar a arquitetura cerebral para 
compensar deficiências graves ou adquirir habilidades que parecem sobrenaturais. 
 
No primeiro quesito, uma das histórias mais emblemáticas é a de Sue Barry, neurobióloga que 
nasceu com estrabismo grave e foi submetida a cirurgias para corrigir os músculos dos olhos 
dos dois aos sete anos de idade. 
 
Apesar disso, nunca desenvolveu visão binocular normal, a única que permite uma visão 3D 
"natural". Já na meia-idade, novas lentes para os óculos e cansativos exercícios fizeram com 
que ela finalmente aprendesse a ver o mundo em 3D. 
 
O resultado só pode ser descrito como uma epifania: o volante do carro parece "pular" na 
direção dela; de repente, ela percebe o espaço entre o garfo e o prato. "Gostaria de tirar um 
dia para andar por aí e OLHAR", escreve. 
 
Outra tribo fascinante do livro é a dos cegos visuais, cujo cérebro manteve a capacidade de 
manipular imagens "virtuais". Entre eles, se destaca o australiano Zoltan Torey, que passou 
até a projetar equipamentos depois de perder a visão. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 24 nov. 2010, Ilustrada, p. E5. 


