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Efeitos
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“Há mais ou menos um ano,
decidi que era hora de pôr em
prática alguns dos conselhos
mais recorrentes sobre a manu-
tenção de uma boa saúde. Esta-
va sedentária havia algum tem-
po e fazer ioga me pareceu
uma boa alternativa para cui-
dar tanto da parte física como
da mental. Dois coelhos com
uma cajadada só. E ainda seria
poupada dos ambientes tão
chatos das academias.

Os primeiros efeitos que sen-
ti foram os físicos: mais força
nos braços, pernas, abdome e
costas. Ao contrário do que co-
mumente se imagina, a aula de
ioga não consiste só em respira-
ções, mantras, relaxamentos e
alongamentos. A resistência
física e a força muscular são
exigidas ao máximo e o aluno é
estimulado a se superar, sem-
pre respeitando seus limites.

Tanto é que, a partir da se-
gunda aula, passei a levar comi-
go uma toalhinha para enxugar
o suor do rosto. Foi nesse es-
forço pela superação que, qua-
se sem perceber, comecei a
exercitar também o controle

sobre a mente. Afinal, como
diz meu professor, a mente se
cansa antes do corpo. Se conse-
guirmos controlá-la, ela vai per-
mitir que nosso corpo nos leve
aonde queremos chegar.

E assim as posições que an-
tes pareciam impossíveis iam
sendo alcançadas pouco a pou-
co: a invertida sobre a cabeça
(sirshássana), por exemplo, foi
minha última conquista.

Dizem que esta posição traz
benefícios para o sistema circu-
latório e promove um aumento
da oxigenação do cérebro. Po-
de ser também que o fato de
ver o mundo de cabeça para
baixo por alguns minutos aju-
de a ter uma perspectiva dife-
rente da realidade.

No aspecto emocional, a io-
ga ensina a permanecermos
serenos e positivos diante da
vida e a respirarmos da manei-
ra correta mesmo nos momen-
tos de estresse. Nos ensina que
o equilíbrio é sempre a melhor
solução. Daí até pôr tudo isso
em prática, ainda é um longo
caminho que estou só come-
çando a percorrer.”

O s benefícios
da prática da
ioga ligados
ao cérebro es-
tão entre os
principaismo-

tivos que levam as pessoas a se
interessar pela modalidade.

A afirmação é do professor de
ioga José Luiz Jabali Corradi, de
41 anos. Para ele, os resultados
do estudo desenvolvido no Insti-

tuto do Cérebro não são surpre-
sa, mas algo que já é observado
no dia a dia dos praticantes.

“O primeiro objetivo da ioga é
ativar o cérebro. Isso é feito du-
rante a aula por meio da respira-
ção, da concentração e das men-
talizações”, explica.

Corradi lembra que a ioga fun-
ciona como uma preparação pa-
ra a meditação: o alongamento,
a estabilidade e a resistência físi-
ca treinados na prática são es-
senciais para os que pretendem
permanecer sentados e imóveis
durante alguns minutos para
meditar.

“O aluno vai ter mais facilida-
de para meditar no fim da práti-
ca de ioga. Como já passou a res-
pirar corretamente, alongou-se,

acalmou-se e se cansou um pou-
co também, a mente e o corpo
estão mais tranquilos e prepara-
dos”, diz.

Consequências. Entre os prati-
cantes de ioga, os efeitos men-
tais mais citados são o aumento
da concentração e o maior con-
trole emocional.

A relações públicas Maria Lú-
cia Vieira de Carvalho Zaidan, de
26 anos, começou a frequentar
aulas de ioga há três anos. Um
dos principais motivos que a esti-
mularam a trocar a academia pe-
la ioga foi a questão do autocon-
trole abordado nas aulas.

“A mente fica mais calma, vo-
cê passa a se policiar mais no dia
a dia para respirar, para organi-

zar a cabeça e, principalmente,
fazer com que você saiba o que
está pensando.” Para ela, isso é o
mais importante: prestar aten-
ção em si próprio.

Já a arquiteta e artista plástica
Verônica Dubin, de 40 anos, con-
ta que as principais diferenças
que sentiu depois que começou
a praticar ioga foram em relação
ao aumento da flexibilidade e do
tônus muscular.

Além disso, ela também se tor-
nou uma pessoa mais calma.
“Sinto que você consegue disci-
plinar sua mente em horas de es-
tresse. É a prática da ioga não só
física, mas mental”, diz.

Corradi diz que grande parte
dessa calma relatada pelos alu-
nos vem da respiração correta.

“Primeiro, é preciso levar o ar
ao lugar certo. Se estou usan-
do só 10% da capacidade do
pulmão, vou ter de acelerar
muito. É como uma fábrica
funcionando várias vezes pa-
ra produzir pequenas quanti-
dades de energia.”

Quando se aumenta a capa-
cidade respiratória, segundo
ele, aumenta-se a circulação e
também a energia para as ativi-
dades do organismo. Ele tam-
bém lembra dos benefícios
morais proporcionados pelo
ioga. “Gera gentileza, com-
preensão, bem-estar. É uma
prática extremamente antide-
pressiva, que leva as pessoas a
conviverem melhor com as
outras.” / A.G. e M.L.

A maioria dos estudos sobre
as consequências da prática da
ioga tem lacunas.

Alguns, por exemplo, in-
cluem nos testes indivíduos
doentes que já recebem trata-
mento. Não fica claro, portan-
to, o que é mérito da ioga e o
que deve ser atribuído à tera-
pia convencional.

Outros não aferem a condi-
ção dos voluntários antes da
primeira aula de ioga, o que
impede qualquer conclusão
sobre o nível de melhora.

Por fim, quase todos os estu-
dos científicos analisam popu-
lações do Oriente, já predis-
postas à prática.

“Por isso, procuramos uma
população saudável e o mais
uniforme possível”, comenta a
bióloga Regina Helena da Sil-
va, coordenadora do estudo.

Leia. Cientistas da USP são
lembrados ao se nomear insetos
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Prática da ioga traz benefícios afetivos
e cognitivos, aponta estudo brasileiro

DEPOIMENTOPARA ENTENDER

‘Exercício ensina a permanecer
sereno e positivo diante da vida’
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Pesquisas
deixam lacunas

Ciência. Trabalho do Instituto do Cérebro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é importante porque, diferentemente
dos realizados anteriormente, foi feito com voluntários saudáveis; memória de longo prazo melhorou 20% e houve redução do estresse

Mariana Lenharo, repórter

CONCENTRAÇÃO
MELHORA, DIZEM
PRATICANTES
Eles também afirmam que, com a ioga,
passaram a ter maior controle emocional

Alexandre Gonçalves
Mariana Lenharo
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Um estudo científico brasilei-
ro mostrou que a ioga traz be-
nefícios cognitivos e afetivos
palpáveis para quem a pratica.

O trabalho, conduzido por pes-
quisadores do Instituto do Cére-
bro da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN),
preenche uma lacuna nos estu-
dos sobre o impacto neuropsico-
lógico da ioga. A maioria carece
de controles adequados que ga-
rantam o rigor ou a aplicação uni-
versal dos resultados (mais infor-
mações nesta página).

Diferentemente do que ocor-
reu nas outras pesquisas, desta
vez os pesquisadores escolhe-
ram voluntários saudáveis que
não praticavam ioga. Eles foram
recrutados no Batalhão Viscon-
de de Taunay, do Exército, em
Natal (RN).

Os cientistas conseguiram
autorização do coronel Odilon
Mazzine Junior para realizar
uma atividade atípica para o
grupo de 17 soldados que parti-
ciparam do estudo: ao longo de
um semestre, eles praticaram
uma hora de ioga, duas vezes
por semana.

Outros 19 militares não par-
ticipavam das aulas e servi-
ram como grupo de contro-
le. Isso é importante para
que os resultados do grupo
que praticou ioga possam
ser comparados.

A bióloga Regina Helena

da Silva, coordenadora do estu-
do, pratica ioga há cerca de uma
década, mas nunca tinha coloca-
do o exercício sob a lente da psi-
cobiologia, sua área de pesquisa.

Animou-se, no entanto, quan-
do o também biólogo Kliger Kis-
singer Fernandes Rocha pediu
que ela o orientasse no doutora-
do. Rocha é professor de ioga e
reconhecia as limitações dos es-
tudos sobre o tema. Por isso, su-
geriu abordá-lo em uma tese. O
trabalho, publicado na revista
científica Consciousness and Cog-
nition, é fruto desse interesse.

Os militares foram avaliados
no início e no fim do estudo. Fo-
ram aplicados testes de memó-
ria e formulários para averiguar
o nível de estresse e outras condi-
ções psicológicas, bem como tes-
tes fisiológicos.

“Notamos uma melhora de
20% na memória de longo prazo
nos militares que praticaram io-
ga”, afirma Rocha. “É um porcen-
tual que indica um considerável
ganho cognitivo.”

Ele recorda que também hou-
ve uma diminuição no nível de
estresse. “O cortisol (hormônio
associado ao problema) presente
na saliva diminuiu 50% no grupo
da ioga”, recorda o pesquisador,
que aos 14 anos recebeu indica-
ção médica para praticar ioga
com a finalidade de atenuar as
raízes psicológicas de uma gastri-
te nervosa.

Como não houve alterações
significativas no grupo de con-
trole, os pesquisadores descar-
tam a atribuição da melhora aos
exercícios físicos. Isso porque o
grupo de controle realizava até
mais exercícios do que o que se
dedicou à pratica da ioga.

Mistério. Os cientistas afir-
mam que os mecanismos neuro-
fisiológicos responsáveis pela
melhora cognitiva e afetiva ain-
da são desconhecidos.

“Trabalhamos com a hipótese
de que a medita-
ção na ioga me-
lhora a capacida-
de de concentra-
ção”, explica Regi-
na. “Contudo, a di-
minuição do estres-
se também poderia
explicar a melhora
dos resultados
nos testes que ava-
liaram a
memória.”
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ativado’

Prática
no Parque
Villa-
Lobos, em
São Paulo
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A25.




