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Océrebro da meia-idade é uma con
tradição. Diferentemente do que 
durante muito tempo cientistas e 
leigos acreditaram, hoje se sabe 
que, com o passar do tempo, 

algumas áreas passam a funcionar até melhor. E 
talvez como em nenhum outro momento da vida 
o mais sofisticado dos órgãos seja mais do que a 
soma de suas partes. A maioria delas se preserva 
a longo prazo e, se lhes derem uma pequena 
chance, poderão permanecer intactas e saudáveis 
por 80, 90 anos ou mais. 

Neurocientistas de vários centros podem ago
ra observar partes de neurônios que continuam 
a crescer até uma fase avançada da meia-idade. 
É o caso da mielina, um revestimento branco e 
gorduroso que, à medida que aumenta, estabelece 
conexões que nos ajudam a processar informa
ções e a compreender o mundo que nos cerca. 
Esse acréscimo da massa branca talvez seja, por 
si só, a "sabedoria da meia-idade". A experiência 
vem sendo decomposta em suas diferentes partes, 
e estamos aprendendo de que modo o acúmulo 
de vivências altera fisicamente o cérebro - e o que 
isso significa na prática. 

Descobertas recentes mostram que o cére
bro da meia-idade, em vez de desistir e ceder, 
adapta-se. À medida que envelhecemos, ele se 
torna mais ativo e áreas maiores são alocadas 
para solucionar problemas. Nesse momento, as 
pessoas que mais exercitam as aptidões cognitivas 
levam vantagem: são elas que melhor conseguem 
"reaprender" a usar suas habilidades. Em alguns 
casos, como constataram pesquisadores da Uni
versidade Duke, as pessoas maduras começam a 
usar de forma mais frequente os dois hemisférios 
cerebrais, em vez de "privilegiar" um deles - um 
recurso chamado bilateralização. Especialmente 
aqueles que recrutam a força do poderoso córtex 
cerebral frontal desenvolvem o que os cientistas 
chamam de "reserva cognitiva", uma proteção 
contra os efeitos do envelhecimento. 

Esse recurso fornece os mais velhos, por exem
plo, a chegar mais depressa ao ponto central de 
uma discussão do que os jovens, ou seja: captar 
a essência, avaliar a situação, sem agir de maneira 
precipitada. Essa reserva cerebral também pode 
afastar os primeiros sintomas externos de doenças 
como Alzheimer. E há fortes indícios de que algo 
simples como a educação-ou o trabalho-seria a 
chave para construir essa proteção cerebral para a 

vida inteira. Durante anos, a maioria das pesquisas 
sobre o envelhecimento foi conduzida, sobretudo, 
em asilos e hospitais, o que nos apresentou uma 
visão exageradamente negativa do que significa 
envelhecer. Por muitos anos, até os médicos, 
em sua maioria, julgaram que a demência era 
inevitável. Mas agora sabemos que, embora 
certamente tenha seus riscos aumentados com a 
velhice, a demência é uma doença específica. Se 
mantivermos um caminho normal de envelheci
mento, sem grandes enfermidades, nosso cérebro 
poderá permanecer em condições relativamente 
boas. Agora que a ciência sabe que não perdemos 
milhões dessas células ao envelhecer, de repente 
parece plausível que, se olharmos com bastante 
atenção, descubramos maneiras mais fáceis de 
manter nossos neurônios em boa forma. 

ESCOLHAS MELHORES 
Analisando estudos longitudinais, os psicólogos 
começam a se dar conta de que a imagem da 
meia-idade que tivemos durante muito tempo era 
incompleta e enganosa. Uma nova série de estu
dos fascinantes sugere que talvez seja a própria 
natureza do envelhecimento do cérebro que nos 
dá uma perspectiva mais ampla do mundo, uma 
capacidade de discernir padrões, ligar os pontos 
e até sermos mais criativos. 

Na meia-idade as pessoas estão mais aptas 
a avaliar aspectos de problemas complexos e 
encontrar respostas concretas, em comparação 
ao próprio desempenho 20 ou 30 anos atrás. 
Também é possível lidar mais calmamente com 
emoções e informações - valorizando o que real
mente importa e deixando de lado o que pode (e 
deve) ser ignorado sem grande prejuízo. 

O casal de psicólogos K. Warner Schaie, da 
Universidade de Washington, e Sherry Willis, 
atualmente na Universidade Estadual da Pensilvâ
nia, coordenam uma das maiores, mais longas e 
respeitadas investigações sobre a longevidade: o 
Estudo Longitudinal de Seattle, iniciado em 1956, 
que vem acompanhando sistematicamente a ca
pacidade mental de 6 mil pessoas há mais de 40 
anos. Sherry tem hoje 59 anos e o marido, 83. Os 
participantes da pesquisa são homens e mulheres 
entre 20 e 90 anos, escolhidos aleatoriamente 
numa instituição de assistência à saúde da cidade. 
Todos são saudáveis e têm (ou tiveram antes de se 
aposentar) ocupações variadas. A cada sete anos, 
a equipe da universidade refaz testes com cada um 
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dos voluntários para verificar como se encontram. 
Os primeiros grandes resultados do estudo de 

Seattle, recentemente liberados, mostraram que, 
em média, os participantes funcionaram melhor 
nos testes cognitivos após os 50 anos do que em 
qualquer outra época em que foram avaliados. As 
aptidões medidas incluem vocabulário, memória, 
habilidade numérica, orientação espacial, veloci
dade de percepção (com que rapidez a pessoa 
consegue apertar um botão ao ver uma seta) e 
raciocínio indutivo (solução de problemas lógi
cos). Embora obviamente não sejam isentos de 
possíveis distorções, esses testes oferecem uma 
boa indicação de como nos saímos em tarefas do 
cotidiano, desde decifrar um formulário de seguro 
até planejar uma cerimônia de casamento. 

O que os pesquisadores descobriram é es
pantoso. Durante a faixa de tempo que constitui 
a moderna meia-idade - aproximadamente dos 
50 anos em diante - os participantes do estudo 
saíram-se melhor nos testes das aptidões cog
nitivas mais importantes e complexas, em com
paração aos resultados obtidos por volta dos 20 
anos. Em quatro das seis categorias testadas eles 
obtiveram melhores resultados do que os obtidos 
na faixa intermediária da vida. "Ao contrário das 
visões estereotipadas a respeito da inteligência e 
das teorias ingênuas de muitos leigos instruídos, 
a faixa etária do adulto jovem não é o período 
de desenvolvimento em que se atinge o pico do 

funcionamento cognitivo no que concerne a mui
tas das aptidões cognitivas de ordem superior", 
salienta Sherry Willis. "Em vários aspectos, os 
indivíduos de meia-idade estão funcionando num 
nível superior ao que apresentavam aos 25 anos." 

Com o aumento da longevidade alguns 
conceitos precisam ser revistos. Já não se tra
ta apenas de entender como jovens e idosos 
funcionam. A tendência é que cada vez mais 
os anos intermediários sejam examinados e 
separados em segmentos menores, na tenta
tiva de compreender como pessoas de deter
minada faixa etária se comportam em relação 
a voluntários de décadas anteriores. Alguns 
pesquisadores, como Elizabeth Zelinski, da 
Universidade da Califórnia do Sul, têm seguido 
esse caminho. Ela comparou pessoas que hoje 
têm 74 anos com aquelas que tinham a mesma 
idade 16 anos atrás e constatou que, de forma 
geral, a "safra atual" saiu-se muito melhor em 
testes mentais. Na verdade, seus escores se 
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versidade Estadual da Carolina do Norte, condu
ziu dezenas de estudos sobre o que chama de 
"tarimba social", que, segundo sua constatação, 
chega ao pico na meia-idade, quando as pessoas 
se tornam muito melhores que os mais jovens 
(antes dos 40 anos) e que os mais idosos (após 
os 80) para julgar o caráter dos outros. Isto é, as 
avaliações ardilosas tornam-se mais fáceis - e 
acertam o alvo mais em cheio- ao envelhecermos. 
E é o modo de amadurecimento do cérebro que 
nos garante essa vantagem. Há também o fato de 
que, na meia-idade, como temos mais tempo de 
experiência com pessoas, os neurônios dedicados 
a nos conduzir pelo cenário humano revelam-se 
excepcionalmente mais "espertos". Os estudos de 
neuroimagem mostram que as partes do córtex 
frontal que lidam especialmente com a regulação 
de emoções e afetos atrofiam-se com menos rapi
dez do que outras áreas cerebrais. É essa mescla 
de controle afetivo, destreza mental e experiência 
de vida que nos ajuda a tomar as decisões corretas 
na idade madura. Segundo Hess, o fato de adul
tos de meia-idade parecerem ser os mais hábeis 
emocionalmente é compatível com as ideias de 
que o período intermediário da vida é uma ótima 
fase: aptidões cognitivas básicas ainda estão rela
tivamente altas e há também uma dose razoável 
de experiência, de modo que elas funcionam em 
alto nível nas situações do cotidiano. 

O economista David Laibson, professor da 
Universidade Harvard, por exemplo, fez estudos 
fascinantes no campo emergente da neuroeco-
nomia. Ele estudou o modo como as pessoas to
mam decisões financeiras-e também descobriu 
que somos mais competentes nisso por volta dos 
50 anos ou mais. O pesquisador verificou que, ao 
enfrentarem problemas complexos ligados a di
nheiro como dívidas ou taxas de juros, as pessoas 
mais velhas fazem as melhores escolhas. Em 
estudos conduzidos com voluntários de vários 
países, Laibson constatou que pessoas entre 40 
e 65 anos apreendem com mais facilidade as 
consequências das decisões financeiras e, de 
forma geral, têm melhor discernimento. 

UM É BOM, DOIS É ÓTIMO 
Entre todas as habilidades singulares do cérebro 
maduro, talvez nenhuma seja tão ou potencial
mente promissora quanto o talento para a bila-
teralização. Essa espécie de "truque" aprendido 
com o passar do tempo parece ser uma estratégia 

aproximaram mais dos obtidos por indivíduos 
15 anos mais jovens em testes anteriores. 

Há também uma animadora tendência 
de queda nas medidas gerais de deterioração 
cognitiva nos indivíduos, aquele tipo de esque
cimento brando que pode atormentar o cérebro 
ao envelhecer. Um estudo recente, feito por 
pesquisadores da Universidade de Michigan, 
constatou que a prevalência desse tipo de de
terioração discreta em pessoas de 70 anos ou 
mais teve uma redução de 3,5% entre 1993 e 
2002, isto é, caiu de 12,2% para 8,7%. 

Mas, afinal de contas, com o passar do tempo 
ficamos mais hábeis para lidar com outros e fazer 
melhores escolhas? Sim, garantem os cientistas. 
E essa capacidade se enraíza na biologia cerebral. 
Hoje, podemos detectar - até observar - o cres
cimento do "discernimento maduro" em nosso 
cérebro. As ligações que ajudam a identificar o 
caminho errado ficam mais fortes e há indícios 
de que atinjam seu auge em torno dos 50 anos. 
O psicólogo Thomas Hess, pesquisador da Uni-
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adaptativa que alguns cérebros adotam para se 
manterfortes. Em algum ponto da meia-idade co
meçamos a desenvolver a capacidade de usar com 
maior frequência os dois hemisférios cerebrais, 
em vez de privilegiar um deles. Essa descoberta 
ajuda, pelo menos em parte, a entender por que 
pessoas mais velhas tendem a ter uma visão pa
norâmica das situações e perceber interligações. 
Embora seja uma característica também observa
da em outras épocas da vida e obviamente varie 
de indivíduo para indivíduo, o "talento bilateral" 
comumente se inicia na meia-idade. 

É possível pensar que usar os dois hemisférios 
para fazer o que um só era capaz quando éramos 
mais jovens aponta para uma carência que pede 
compensação. Mas um aspecto intrigante da 
bilateralização é que não são os cérebros mais 
hábeis e capazes que passam por esse fenô
meno, como se simplesmente se recusassem 
a entregar os pontos. Quando as dificuldades 
começam a surgir, sem grande esforço o cérebro 
"acostumado a trabalhar" chama para si a res
ponsabilidade e vai atrás do melhor resultado. 
"Usamos o que nos resta de melhor e talvez isso 
tenha seu maior impacto na meia-idade não por 
estarmos aposentados, mas por ainda estarmos 
trabalhando e ainda precisarmos muito de nossas 
faculdades em ordem", afirma o neurocientista 
Roberto Cabeza, pesquisador da Universidade 
Duke, que ajudou a desvendar esse truque neuro
lógico. "Os hemisférios esquerdo e direito ficam 
mais integrados na meia-idade, abrindo caminho 
para maior criatividade", considerou o psiquia
tra Gene Cohen, pesquisador da Universidade 
George Washington. Morto em 2009, é autor de 
The mature mind (não publicado no Brasil). "Os 
neurônios em si talvez percam parte da veloci
dade de processamento com a idade, mas as 
informações se entrelaçam de maneira cada vez 
mais enriquecedora", escreveu. Ele estudou os 
efeitos da arte sobre o cérebro e sustentou que 
a bilateralização pode favorecer a criatividade, já 
que facilita a conciliação de percepções intuitivas, 
afeto e interpretação de sinais faciais e corporais 
com a fala e o raciocínio lógico, por exemplo. 

Na verdade, os cientistas imaginavam desco
brir o inverso, já que durante muitos anos preva
leceu a convicção de que, ao envelhecer, o órgão 
mais sofisticado do corpo humano usava uma 
parcela muito menor dele mesmo - e não maior. 
O protótipo da descrição do envelhecimento 

neural era semelhante ao de uma lesão e partia-se 
da crença de que, à medida que envelheciam, as 
pessoas se tornavam mentalmente mais pregui
çosas. Medições anteriores, mais grosseiras, cons
tatavam que a maioria dos cérebros mais velhos 
seriam cérebros fracos - por isso paravam de se 
esforçar muito e ativavam menos neurônios. Essa 
visão, entretanto, foi virada pelo avesso. 

A autoimagem também pode ser um fator 
decisivo na qualidade do amadurecimento. Um 
estudo desenvolvido pela psicóloga Becca Levy, 
da Universidade Yale, mostrou que a memória 
de pessoas idosas melhorava depois da simples 
visão de palavras positivas associadas a envelheci
mento- por exemplo, sensato, alerta, sábio e capaz. 
Mesmo quando os vocábulos foram exibidos 
depressa demais para que os participantes se 
conscientizassem da leitura, em algum nível ela 
surtiu efeito. Já os que viam de relance palavras 
negativas como declínio, senil, decrépito, demência 
e confuso se saíam pior nos testes de memória. 

O psicólogo Thomas Hess, da Universidade 
Estadual da Carolina do Norte, constatou que 
as atitudes são como profecias que sempre se 
realizam. Em seus estudos, as pessoas acima 
de 60 anos apresentavam pior desempenho nos 
testes de memória quando primeiro lhes era dito 
algo negativo sobre a velhice, como informar que 
o estudo que estava para começar era sobre o 
modo como a idade afeta a aprendizagem e a 
memória. No entanto, quando primeiro eram 
apresentadas informações como a de que não 
há grande declínio da memória com o envelhe
cimento, o desempenho nos testes melhorava. 
Constatações como essas confirmam que o cére
bro maduro é ainda um fascinante mistério - e, 
talvez, estejamos começando a descobrir que o 
melhor ainda está por vir. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 228, p. 28-33, jan. 2012.




