
SPECIALISTAS EM plasticidade 
cerebral mostram que nosso cé
rebro consegue aprender coisas 
novas, mesmo quando idoso e de-
pois de sofrer lesões estruturais. 

Um debate promovido pelo Instituto 
Kavli para Neurociências da Universida
de Colúmbia com pesquisadores america
nos especialistas em aprendizado e plasti
cidade cerebral demonstra a capacidade de 
o cérebro se adaptar e aprender coisas no
vas em qualquer fase da vida. 

Para o doutor Michael Merzenick, di
retor do Centro Keck de Neurociências 
Integrativas da Universidade da Cali
fórnia, desde a tenra infância, o cérebro 
ao ser exposto a qualquer estímulo cor
responde com a criação de redes neuro
nais que o adaptam a esse estímulo, fa
cilitando sua resposta. 

Fatores de crescimento são liberados 
dentro do cérebro, hipertrofiando es
sas redes. Assim, ao aprender a corres
ponder ao sorriso dos pais, o bebê co
meça a cont ra i r os músculos da face 
até obter um movimento coordenado 
e adequado, com consequente resposta 
positiva dos pais: isso é aprender. 

Todo aprendizado ocorre de forma se
melhante; é assim com a fala, o andar e os 

processos abstratos, como cálculo. Depois 
dos primeiros anos de vida, quando a maio
ria dos padrões de movimento e raciocí
nio está formada, o aprendizado ocorre de 
acordo com a demanda. Apenas estímulos 
interessantes que trazem benefício ao cé
rebro e a seu proprietário são capazes de 
criar novas redes neuronais. A adaptação a 
situações com novos aprendizados e modi
ficações da rede neuronal preexistente é o 
fenômeno chamado plasticidade cerebral. 

Para Randy Nudo, do Instituto Kavli, 
não existe um cérebro maduro. Partes do 
cérebro amadurecem em momentos di
ferentes, mas o cérebro está sempre pron

to para se adaptar. Logo após um aciden
te vascular cerebral, por exemplo, o cére
bro na área lesada amplifica todos os me
canismos de criação de axônios e sinapses, 
os fios que conectam uns neurônios aos 
outros. E consegue assim recriar, ao menos 
em parte, as conexões perdidas. 

Esse processo dura meses após o aci
dente vascular cerebral, e mesmo nos 
idosos o estímulo externo amplifica a 
resposta e melhora a recuperação. Com 
isso, pequenas lesões podem ser total
mente religadas e recuperadas. 

Pesquisas de Nudo mostram que duran
te toda a vida as conexões entre um núcleo 
de neurônios localizado no centro do cére
bro chamado tálamo e o córtex cerebral 
variam enormemente. O tálamo funcio
na como um modulador entre o córtex e 
as outras partes do sistema nervoso. Ele 
recebe os estímulos sensoriais e os dis
tribui para o córtex, assim como recebe 
as respostas corticais e as espalha para 
o restante do sistema nervoso. Segundo 
Nudo, conexões entre o tálamo e o córtex 
variam a cada dia. Treinar um rato para 
determinada tarefa, por exemplo, provo
ca mudanças nas conexões tálamo-corti-
cais em um dia ou dois. 

Em um estudo, os pesquisadores corta
ram os bigodes de ratos, seus sensores mais 
importantes, e as conexões tálamo-córtex 
rapidamente atrofiaram. Quando os bi
godes cresceram, assim também ocorreu 
com as conexões tálamo-corticais. 

Para Randy Nudo, nunca é tarde para 
aprender a tocar piano, pois, apesar de o cé
rebro aprender o tempo das notas de mo
do mais fácil quando criança, todos os ou
tros recursos musicais podem ser aprendi
dos na fase adulta. E o cérebro pode se valer 
do aprendizado da noção do tempo de ou
tros modelos e aplicá-lo na música: o cére
bro adulto aprende mais devagar, é verda
de, mas pode aprender qualquer coisa, de
pende do interesse e estímulo ao seu dono. 

Para os pesquisadores, o segredo é 
exercitar o cérebro. Em ratos, é possível 
reverter os efeitos do envelhecimento ce
rebral com exercícios, mas não existe ain
da comprovação deste feito para huma
nos. Em teoria, estimular o cérebro com 
novos desafios, atividades físicas e inte
lectuais, como aprender uma nova língua 
ou tocar um instrumento, pode reativar o 
mecanismo de formação de axônios e si
napses que geram o aprendizado. 
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 17, n. 709, p. 48, 8 ago. 2012. 




