
O aborrecimento de ficar preso 
no trânsito ou ter o voo can-
celado são justificativas co-

muns de quem perde a cabeça e tem 
ataques de raiva. A origem do mal, po-
rém, pode estar além desses eventos 
corriqueiros. Para uma nova linha de 
estudos, a raiz da raiva está nos genes: 
alterações genéticas afetariam circuitos 
hormonais do organismo, fazendo al-
guns responderem de forma mais vio-
lenta do que outros aos problemas do 
dia a dia. Dessa maneira, a dificuldade 
em controlar o sentimento não deveria 
ser interpretada como resultado de uma 
personalidade moldada apenas por fa-
tores ambientais e psicológicos. 

O peso da genética na forma como 
cada um processa a raiva vem sendo ob-
jeto de pesquisa e está discutido, por 

A REAÇÃO 
DO CORPO 
Coração acelerado, 
face tensa. Essas 
são respostas 
naturais de nosso 
organismo ao 
sentirmos 
raiva. Saiba 
porquê 

exemplo, em um trabalho da Univer-
sidade de Pittsburgh (EUA). Após a 
observação de 550 mulheres, provou-
se que alterações em um gene relacio-
nado ao funcionamento dos receptores 
de serotonina afetavam o modo como 
as voluntárias expressam a emoção. Es-
ses receptores são "fechaduras" presen-
tes na membrana dos neurônios. Eles 
permitem a entrada, nas células, da se-
rotonina, substância envolvida no pro-
cessamento das emoções. "Problemas 
na sua produção ou absorção estão as-
sociados a emoções negati-
vas, como a raiva e 
a depressão, 
além de 

comportamento agressivo e impulsi-
vo", diz o neurologista Alexandre Ghel-
man, especialista em gestão do estresse 
e da raiva, do Rio de Janeiro. 

A informação poderá servir para a 
criação de um teste para apontar indi-
víduos mais predispostos ao sentimen-
to. Identificá-los é uma preocupação 
pertinente. É consenso que a raiva está 
associada a diversas doenças, entre elas 
as cardíacas. Uma revisão de 43 estu-
dos realizada pela University College 
de Londres, por exemplo, mostrou que 

quem é mais explosivo possui 
en t re 19% e 24% 

mais chances 
de ter do-
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ença coronariana. O dado preocupa 
ainda mais quando cruzado com outro, 
do Serviço de Saúde Pública dos EUA: 
60% dos 1,8 mil entrevistados admiti-
ram ter sentido raiva pelo menos uma 
vez na semana anterior à enquete. "A 
raiva é um sentimento popular e incen-
tivado na sociedade moderna", diz a 
psicóloga Ana Maria Rossi, presidente 
da International Stress Management 
Association no Brasil. Porém, a espe-
cialista alerta que não se pode banalizar 
os comportamentos de raiva excessiva. 
"É preciso identificá-los e tratá-los." 

Nem tudo, entretanto, é negativo 
quando o assunto é raiva. Quando bem 
controlada, essa emoção é instrumento 
de autopreservação. 
"Ela gera força e 
energia, que podem 
ser u sadas c o m o 
combustível para se 
defender de uma in-
justiça ou de um 
abuso", diz a psicó-
loga Marilda No-
vaes Lipp, da PUC-
Campinas, especia-
lista no tratamento 
da raiva. O impor-
tante é não exacer-
bar o sen t imen to 
nem retê-lo. "Sofrer 
em silêncio também 
causa alterações psi-
cofisiológicas", aler-

ta o médico Renato Alarcon, da Clíni-
ca Mayo (EUA). 

Manter o controle é útil, inclusive, 
para ajudar na recuperação de pacien-
tes, de acordo com estudo da Univer-
sidade de Ohio (EUA). Entre os 98 vo-
luntários, quem sabia regular melhor 
a emoção apresentava menores índices 
de cortisol, hormônio liberado em si-
tuações de estresse. Quanto menor sua 
quantidade, mais rápida a recuperação. 
"Isso mostra que terapias de controle 
da raiva podem ajudar o paciente a se 
recuperar", disse à ISTOÉ Jean-Philip-
pe Gouin, líder do estudo. 

Sem contar que mais controle sobre 
a raiva permite uma vida mais tran-
qüila. Foi o que aprendeu a empresá-
ria Maria da Silva, 54 anos. Quando 
ela estourava, sobrava para marido, 
funcionários e para o próprio corpo 
- ela, que é hipertensa, sofria com 
subidas repentinas da pressão arte-
rial. "Depois que aprendi a controlar 
a raiva, vi que tinha de ponderar o 

que falava." Está 
aí o segredo: o 
melhor, antes de 
tomar uma atitu-
de impulsiva, é 
inspirar, expirar 
e aval iar se é 

mesmo necessá-
rio se incomo-
dar com o que 
aconteceu. • 
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orrer para a frente pode parecer até pleonasmo - como subir para 
cima ou descer para baixo. Não é, porém, o que pensam várias pessoas 
espalhadas pelo mundo que optaram por algo inusitado: correr de 

costas. Na Inglaterra, estava prevista, no domingo 17, a realização do primeiro 
campeonato londrino da modalidade. E, para agosto, os ingleses planejam a 
segunda competição nacional. No Brasil, provas pontuais acontecem desde 
2005. Além disso, a rede de academias 

Runner, em São Paulo, pretende in-
cluir o treino na sua grade de aulas. 

No entanto, o assunto é controver-
so. Os divulgadores da prática argu-
mentam que a marcha reversiva (como 
também é chamada) reduz o risco de 
lesões, promove maior queima calóri-
ca e melhora o equilíbrio e a visão 
periférica. Na África do Sul, Elmarie 
Terblanche, da Universidade de Stellen-
bosch, estuda o assunto há nove anos. 
"Usamos a corrida de costas para subs-
tituir outros treinos aeróbicos", disse 
Elmarie à ISTOÉ. Em suas pesquisas, 
jogadoras de netball (jogo semelhante 
ao basquete) que se submeteram à 
modalidade apresentaram melhora na 
capacidade cardiorrespiratória e na 
agilidade durante as partidas. 

No Brasil, na Universidade do Esta-
do de Santa Catarina, há cinco traba-

lhos em a n d a -
m e n t o sob re o 
tema. "A alteração 
no modo como o 
pé entra em con-
tato com o chão, a 

partir da ponta, ajuda na redução do 
impacto", defende Stella Michaelsen, 
vice-coordenadora do mestrado em 
fisioterapia da instituição. O fisiolo-
gista Pablo Galletto, divulgador da 
opção no País, planeja iniciar em bre-
ve a produção de esteiras próprias. "O 
protótipo está construído." 

Outros especialistas contestam as 
colocações. "Muito tempo forçando o 
corpo a se mover ao contrário pode compro-
meter articulações e músculos", diz Júlio 

Serrão, coordenador do Laboratório 
de Biomecânica da Universidade de 
São Paulo. "Os mecanismos de prote-
ção do corpo estão planejados para o 
movimento para a frente." Ele cita como 
exemplo o quadríceps (músculo anterior 
da coxa). Na corrida de costas, ele perde 
sua função de controle de carga. O pro-
blema, segundo o pesquisador, é que não 
se sabe qual outra musculatura assume 
essa tarefa e tampouco se a alteração, a 
médio e longo prazo, causa lesões. 

Apesar da polêmica, o francês Chris-
tian Grollé, uma espécie de articulador 
internacional da prática, sonha alto. 
"Espero que o Comitê Olímpico Inter-
nacional realize a primeira maratona de 
costas na Olimpíada do Rio de Janeiro, 
em 2016", disse à ISTOÉ. Para materia-
lizar o desejo, entretanto, resta à moda-
lidade o seu maior desafio: provar, 
cientificamente, sua pertinência. • 
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Text Box
Fonte: Istoé, São Paulo, ano 35, n. 2175, p. 80-82, 20 jul. 2011.




