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Por Suzana Herculano-Houzel

té o final do século 20, prevaleceu a noção de que o cérebro
já estaria pronto aos 10 anos e na adolescência tudo iria bem
desde que os hormônios não atrapalhassem. Felizmente para
os jovens e para quem convive com eles, isso não pode mais
ser considerado verdade. Longe de estar pronto, o cérebro adolescente
passa por um longo período, de ao menos dez anos, de remodelagem e
aprendizado-e essas mudanças estão na base do comportamento juvenil.
Segundo essa nova óptica, baseada em vários estudos que têm
acompanhado o desenvolvimento cerebral de determinados indivíduos
ao longo dos anos, em vez de os adolescentes serem pequenos adultos
em crise, supostamente capazes de agir de outro modo caso a desordem
hormonal pudesse ser controlada, fazem o que podem com o cérebro
que têm. E é bom que seja assim.
A impaciência e o tédio os levam a abandonar os prazeres da
infância, procurar satisfação em novas atividades e amizades e
aceitar correr riscos, como sair de casa sozinho, em nome de outros
prazeres. As recém-conquistadas habilidades de raciocínio abstrato
lhes permitem questionar regras, muitas vezes arbitrárias, impostas
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pelos pais e pela escola, descobrir a complexidade social,
política, e c o n ô m i c a e cultural da vida e explorar a lógica
vigente na sociedade.
o amadurecimento das estruturas sensíveis aos feromônios e hormônios sexuais faz com que eles se interessem
por sexo, o que prolonga a permanência de nossa espécie
no planeta. E as estruturas sociais do cérebro, maduras e
experientes ao final do processo, permitem que eles se tornem
seres empáticos, capazes de se colocar no lugar dos outros
e de tomar decisões socialmente ajustadas. o resultado da
adolescência bem-sucedida é o desejo de todos os pais para
seu filho: ele se torna independente, responsável e bem inserido do ponto de vista social.
o cenário do desenvolvimento cerebral é outro hoje em
dia, em grande parte graças ao investimento maciço dos
institutos nacionais de saúde americanos, que financiam
uma cooperativa entre vários laboratórios para acompanhar, por meio de imagens de r e s s o n â n c i a magnética

funcional, o desenvolvimento do cérebro de centenas de
crianças por anos a fio. Assim se demonstrou pela primeira
vez que o volume de substância cinzenta cerebral continua
a aumentar pelo menos até o início da adolescência e só
então começa a ser reduzido nas várias regiões corticais,
cada uma a seu tempo. Como ainda se acredita que o número de neurônios no córtex cerebral seja estável após o
nascimento, a explicação mais simples para essa alteração
é que a quantidade de sinapses no córtex humano atinja
seu máximo em algum momento da adolescência. A partir
daí, à medida que as sinapses excessivas são eliminadas,
o volume começa a se reduzir.
Se o pico de exuberância sináptica acontece durante a
adolescência, e não aos 3 anos como se imaginava, o período
considerado "crítico" para que o ambiente e a experiência
familiar influenciem a formação do cérebro se estende além
da infância, ao menos enquanto houver excesso de matéria-prima a ser lapidada. Em fase de reorganização, o cérebro

aparentemente compensa a redução da substância cinzenta cortical, de modo que o tamanho do
cérebro como um todo parece estável a partir do
período pubertário.
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O aumento em volume da substância branca
subcortical ao longo da infância e da adolescência
corresponde ao espessamento das fibras nervosas
resultante de sua mielinização, que isola eletricamente cada axônio. Isso permite que a condução
de impulsos elétricos ao longo deles seja tanto
mais rápida (até 100 vezes mais do que nas fibras
sem mielina) quanto mais fiel, sem perda de sinal
no caminho. Essas diferenças parecem ser de fato
importantes do ponto de vista funcional. Por exemplo, o aumento da mielinização no lobo frontal,
estrutura responsável pelas habilidades cognitivas,
ocorre simultaneamente à melhora da memória
de trabalho; já no lobo temporal, que abriga a
capacidade de compreensão da linguagem, é
acompanhado de maior facilidade na leitura.

pa
ra

adolescente continua sensível às influências,
boas ou más, do meio.
É especialmente interessante constatar que a
curva de espessamento e refinamento corticais
segue tempos diferentes entre as várias regiões do cérebro. As primeiras regiões corticais
a iniciar o processo de amadurecimento por
enxugamento sináptico são as posteriores, que
têm função sensorial: recebem os sinais dos
sentidos e os processam antes de encaminhar
o resultado às regiões frontais do cérebro. O
córtex parietal, por exemplo, que recebe todos
os sinais referentes ao espaço corporal, atinge
o volume máximo aos 10 anos nas meninas e
aos 12 nos meninos, e então começa a "limpeza
em regra" da adolescência. Enquanto isso, nos
córtices frontal e temporal, regiões envolvidas
nas funções cognitivas e emocionais elaboradas,
a substância cinzenta continua expandindo-seà medida que ganha sinapses, supõe-se, atinge
o ápice no lobo temporal aos 16 ou 17 anos,
quando passa a se refinar. O processo de limpeza
cortical ainda leva vários anos: o córtex pré-frontal dorsolateral, por exemplo, responsável
pelo controle de impulsos, só atinge dimensões
adultas após os 20 anos.
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A formação da capa de mielina é vista como
um "fixador" das conexões neuronais, como
se o cérebro passasse a caneta sobre traçados
a lápis interligando milhões de pontos córtex
afora. Vista assim, faz sentido que a formação da
mielina somente aconteça quando as conexões já
foram "testadas" e aprovadas, após a lapidação
da substância cinzenta cortical. O córtex frontal,
última grande divisão do cérebro a amadurecerem
estrutura e função, é também o último a atingir o
volume máximo de substância branca - aos 30
anos, mais ou menos. Na verdade, é somente
em torno dessa idade que o volume total de
substância cinzenta cortical parece se estabilizar
no ser humano. Portanto, se a estrutura fosse
adotada como critério, más notícias para quem
quer ser tratado como gente grande ao atingir a
maioridade: pronto mesmo, o cérebro só fica aos
3 0 - e olhe lá.
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CONEXÕES MAIS EFICIENTES
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Enquanto a substância cinzenta aumenta até a puberdade e então diminui, outra mudança já havia
sido observada nos anos 90 e depois confirmada
por vários grupos independentes: o aumento contínuo da substância branca subcortical. Este, aliás,

OS HORMÔNIOS SEXUAIS
Ainda que as mudanças mais óbvias da adolescência sejam exibidas no corpo, quem as dispara
e coordena é o hipotálamo, pequena estrutura
diencefálica responsável por promover ajustes
fisiológicos de vários tipos pelo corpo afora entre eles os hormonais. Não se conhece ainda
seu gatilho, mas sabe-se que ele só é disparado
quando reservas suficientes de gordura são acumuladas no corpo. Essa informação é comunicada
ao hipotálamo pela concentração no sangue do
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hormônio leptina, produzido pelos próprios adipócitos à medida que eles armazenam gordura.
Havendo leptina suficiente, o hipotálamo dá início
à adolescência ao voltar a produzir pulsos do
hormônio liberador das gonadotrofinas (GnRH).
Este age sobre a glândula hipófise, que, por sua
vez, produz gonadotrofinas, que atuam sobre as
gônadas e promovem a secreção de hormônios
sexuais. As mudanças no cérebro continuam,
mesmo na ausência de hormônios sexuais.

ÁREAS INTEGRADAS

Tais hormônios são, portanto, meros executores de um programa de desenvolvimento
que inicia no cérebro e, como o nome já diz,
seu papel é essencialmente limitado a uma
função: sexo. Ao contrário da visão popular que
considera os hormônios sexuais culpados por
toda a gama de comportamentos adolescentes, sua influência limita-se a fazer com que o
cérebro fique sensível aos apelos do sexo - e,
ainda assim, apenas porque as estruturas
envolvidas, tornam aptas. O cérebro só passa
a se interessar por sexo no começo da adolescência, quando mudanças em vários núcleos no
hipotálamo (que controlam o comportamento
sexual) amadurecem. Aí, sim, sob os efeitos dos
hormônios sexuais, os adolescentes começam
a ser sensíveis a estímulos do sexo oposto (em
90% dos casos).

As regiões da linguagem, por exemplo, espalhadas nos dois lados do cérebro, conversam
melhor entre si - e o domínio linguístico do adolescente se desenvolve. As respostas motoras, que
exigem que o cérebro processe um estímulo, gere
uma ação e a execute, se aceleram - o tempo de
resposta a estímulos diminui de forma exponencial ao longo da infância e se estabiliza no meio
da adolescência, aos 14 ou 15 anos.
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O lobo frontal passa por um processo de produção
de exuberância sináptica até a puberdade, seguido
da eliminação de sinapses e da expansão da substância branca, que interconecta regiões diferentes
do córtex frontal. A mudança nessas interconexões
permite a transmissão em tempo hábil dos sinais
nervosos entre regiões cerebrais e, desse modo,
a integração funcional entre partes diferentes do
córtex pré-frontal.
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Além disso, a expansão da substância branca
está relacionada à melhora em várias funções
pré-frontais básicas, características da evolução
do comportamento adolescente, entre elas a
memória de trabalho, a capacidade de seleção
e inibição de comportamentos e a supressão de
respostas automáticas.
É o amadurecimento do córtex pré-frontal na
adolescência que possibilita, por exemplo, o pensamento abstrato. Este depende da capacidade
exclusiva de neurônios pré-frontais para representar objetos que não estão diante dos olhos
ou ao alcance das mãos. Aliada à necessidade de
novos prazeres, a capacidade de lidar com o abstrato permite que o jovem descubra novos tipos
de literatura e música, se interesse por filosofia e
política e inaugure a fase idealista, tão necessária,
de reconstrução do mundo.
A adolescência é um período de intenso
aprendizado social. Depois de aprendermos
em casa o básico sobre as relações interpessoais e as regras da vida em família, passamos a
aplicar esse conhecimento ao mundo, que se
torna cada vez maior à medida que o círculo de
relações pessoais e o papel social de cada uma
se expandem, impulsionados pela necessidade do novo. E viver em sociedade requer uma
série de talentos. É preciso ter flexibilidade
cognitiva - o famoso "jogo de cintura" - para
responder de acordo com o contexto e aprender a generalizar sobre experiências passadas
para negociar situações novas; é necessário
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ter iniciativa, planejamento, autossuficiência
e humor. Todas essas habilidades são desenvolvidas graças à combinação da experiência
com o amadurecimento das últimas regiões
corticais que faltavam: o córtex orbitofrontal
(OFC, na sigla em inglês) e as estruturas associadas do chamado circuito social, como o
giro temporal superior.
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S ã o provavelmente tais m u d a n ç a s que
constituem a base da transformação comportamental que coroa o fim da adolescência: o
tornar-se responsável, moral e empático. Essas regiões do córtex cerebral são responsáveis pela utilização das e m o ç õ e s como guias
de decisões importantes, pelo arrependimento e aprendizado emocional com os próprios
erros, pela antecipação das c o n s e q u ê n c i a s
dos p r ó p r i o s atos, pela flexibilidade para
parar de fazer algo que era bom mas deixou
de ser e, por f i m , pela relação íntima com o
vizinho por meio do entendimento de suas
sensações, intenções e reações que a empatia
e a teoria da mente - o colocar-se no lugar
do outro - permitem.
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a causa de seu comportamento. Entender que
as alterações comportamentais nascem de mudanças necessárias no cérebro pode ajudar os
pais a reconhecer e desempenhar o papel mais
importante durante essa época da vida de seu
filho: funcionar como um "córtex pré-frontal
emprestado", não tomando decisões por ele,
mas ajudando-o a encontrar os elementos a
pesar e a decidir sozinho.
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A importância do amadurecimento do OFC
na transição para o comportamento adulto
fica patente quando algo não acontece como
esperado: se o OFC é lesionado na infância, o
desenvolvimento emocional e social fica congelado em um estado correspondente ao início
da adolescência. O jovem adulto sem OFC
perfeitamente funcional e maduro permanece
incapaz de se ajustar à sociedade, de antecipar
as necessidades dos outros (o que dirá de um
bebê) e de tornar-se um adulto independente: é
a sociopatia adquirida por lesão do cérebro, reminiscente, em vários pontos, das sociopatias
congênitas, associadas à formação inadequada
do OFC. De certa forma, lesões nessa estrutura
são uma indesejada fonte da juventude que
impede o indivíduo de crescer socialmente: o
resultado é uma mente adolescente no corpo
de um adulto.

é

MUDANÇAS DESEJÁVEIS

Alento nas novas descobertas da neurociência sobre o cérebro adolescente também devem
encontrar pais e jovens que conheceram o peso
e o pessimismo de várias das explicações do
comportamento adolescente do passado. Por
exemplo, a depressão não é a norma da adolescência, passagem obrigatória ou "luto necessário"
para tornar-se adulto, e sim um transtorno ao
qual o cérebro adolescente fica vulnerável em
decorrência das mudanças no sistema de recompensa. Da mesma forma, atos impulsivos,
irresponsáveis e por vezes delituosos podem até
ser "instrumentos de provocação" - no entanto,
na maioria das vezes nada mais são do que a
decisão intempestiva de um cérebro que precisa
de fortes estímulos para satisfazer um sistema
de recompensa embotado, mas ainda sofre de
imaturidade do córtex pré-frontal, por enquanto
incapaz de controlar impulsos e de antecipar
sozinho resultados indesejados que sirvam de
freio ao comportamento.

A nova visão da adolescência como um
período perfeitamente normal, obrigatório
e, na verdade, desejável de reorganização do
cérebro e aprendizado intenso deve chegar
como um alento para os adolescentes que não
aguentam mais ouvir que "são os hormônios"

Portanto, à pergunta "Adolescentes precisam
mesmo se comportar assim?", a neurociência só
tem uma resposta a oferecer: sim, mesmo porque
não seriam capazes de fazer diferente. O comportamento adolescente é resultado de um cérebro
adolescente, que faz o que pode enquanto trilha
o caminho para se tornar adulto.

Fonte: Mente&Cérebro Especial: Cérebro muito mais que uma máquina perfeita, São Paulo, n. 34, p. 24-29, 2012.

