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oana já tem responsabilidades de adulto. De manhã, antes de ir para a 
escola, a menina de 13 anos prepara o café da manhã para toda a 
família e acompanha a irmã à creche. Ao retornar, cuida dos afazeres 
domésticos, brinca com as crianças menores e tenta estudar. Os pais 
são separados, e a mãe costuma chegar do trabalho cansada e tensa. 
Joana escuta suas queixas, ajuda a preparar o jantar e põe os irmãos 
na cama. Com esse ritmo, não é de surpreender que tenha sono 
agitado, dor de cabeça com frequência, dificuldade para levantar de 
manhã e para se concentrar na escola. Crianças como ela são 
estressadas não só em razão do excesso de tarefas, mas, 
principalmente, porque têm muitas funções sob sua 
responsabilidade. A garota sente-se responsável pelos irmãos, pela 
mãe e pela casa, situação que absorve grande parte de sua energia e a 
torna ansiosa. 

Já Fábio, de 3 anos, passa o dia na creche e, como os pais saem 
cedo para o trabalho, precisa acordarde madrugada. Em seguida, é 
levado à casa de uma vizinha, que lhe dá o café da manhã e o leva à 
escola. Às 17h a mesma vizinha vai buscá--lo e fica com ele até o 
retorno dos pais. Fábio só dorme por volta das 22h. Ao todo, fica 12 
horas fora de casa, passando por várias mãos e ambientes. Uma 
criança de apenas 3 anos deve mobilizartoda a energia que tem para 
adaptar-se a tantas mudanças ao longo do dia. Não por acaso, Fábio é 
agitado, reclama bastante e, em vez de brincar com outras crianças, 
se isola e chupa o dedo. 
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expropriados. Além disso, são obviamente causas de estresse os 
maus-tratos, abusos, abandonos e incompreensões, cujos efeitos 
podem se fazer sentir inclusive na idade adulta, sob a forma de 
ansiedade, instabilidade emocional e depressão. 

A sobrecarga emocional pode ser provocada também por uma 
perda. O divórcio dos pais, a morte de uma pessoa querida, a partida 
da babá, o pai ou a mãe que saem para o trabalho, são todas situações 
estressantes. Se a perda é parte do processo normal de crescimento e 
se ninguém pode ser poupado dessa dor, várias perdas podem gerar 
os sintomas clássicos do estresse: do choro à enurese (emissão 
involuntária de urina), dos pesadelos noturnos à irritabilidade, dos 
distúrbios do estômago à hemicrania (enxaqueca localizada), 

O excesso de responsabilidades e de mudanças provoca uma 
sobrecarga emotiva nas crianças e pré-adolescentes. Estas não são, é 
claro, as únicas causas de estresse. Quando os pais brigam, por 
exemplo, as crianças se assustam e, se os conflitos são frequentes e 
violentos, ficam angustiadas, ainda que nada digam. Tendem 
também a ser estressadas crianças que não brincam e levam vida 
sedentária e isolada, inadequada para a idade, ou cujos pais têm 
expectativas, no âmbito escolar ou esportivo, que estão além da 
capacidade delas. Algumas crianças e adolescentes são talentosos 
em certas atividades, mas a pressão excessiva dos adultos, a 
competitividade exagerada e as metas inalcançáveis podem não só 
estressá-los como levá-los a negar o próprio talento, do qual se 
sentem 
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cotidianas. Assim como os adultos, as crianças têm 
recursos para enfrentar situações de emergência; mas 
as mesmas modificações fisiológicas que são úteis 
nessas situações podem criar problemas físicos e 
psicológicos quando se prolongam no tempo, como 
ocorre no caso de estresse constante e estados de 
ansiedade difusos. A medida do nível de cortisol na 
saliva indicou que os tipos de estresse mais 
insidiosos não eram os ligados à competição escolar, 
às brigas com colegas ou à pobreza, mas os 
associados à convivência com os adultos: discussões 
violentas entre os pais, avós que castigam netos, pai 
ou mãe que abandona a casa ou que se ausenta 
durante meses para trabalhar. 

Os dados de Flinn coincidem com os da pesquisa 
canadense realizada com o mesmo método de coleta 
de saliva pela neuroendocri-nologista Sonia Lupien, 
da Universidade McGill, em Montreal. Esse estudo 
indicou que crianças e adolescentes com níveis mais 
altos de cortisol na saliva viviam em famílias em que 
havia forte tensão entre os pais, em meio a pessoas 
que formavam núcleos domésticos instáveis ou, 
ainda, sofriam a ausência, durante longos períodos, 
de um adulto com o qual tinham vínculos intensos. 
Essas pesquisas revelaram também que a ausência da 
mãe, entre os 9 e os 16 anos, eleva mais os níveis de 
cortisol nas meninas que nos meninos, ao passo que a 
ausência do pai na infância gera mais estresse nos 
meninos. 

Um dos resultados mais inquietantes da pesquisa 
de Flinn é o que indica que as crianças continuam a 
reagir com o mesmo nível de tensão a situações 
estressantes já experimentadas. Nesse campo, o que 
de fato distingue os pequenos dos adultos é a 
dificuldade que têm para se habituar ao estresse. Ao 
contrário dos adultos, que tendem a se adaptar 
psicologicamente ao estresse repetido, as crianças 
sempre reagem como se fosse a primeira vez. Essa 
atitude é bastante lógica do ponto de vista evolutivo. 
O desenvolvimento depende, na infância, de 
cuidados, atenção e orientação dos adultos, e é 
natural que, para assegurar o apoio físico e 
emocional, as crianças sejam sensíveis ao 
comportamento dos pais. Isso as torna também 
particularmente sensíveis às tensões familiares e ao 
abandono das figuras às quais são mais ligadas. 
Assim, não podemos avaliar os efeitos 

da recusa de brincar à dificuldade de concentração. O 
estresse prolongado enfraquece as defesas 
imunológicas, gera cansaço crônico e facilita 
infecções respiratórias. 

USINA DE ENERGIA 
Dois estudos recentes, realizados em ambientes 
distintos (no Caribe e em Montreal, no Canadá), 
mostraram que os tipos de estresse mais insidiosos são 
os que crianças e adolescentes experimentam nas 
relações com familiares, em particular com os pais ou 
os adultos dos quais dependem e a quem estão 
emocionalmente ligados. A primeira pesquisa foi 
conduzida com uma metodologia original. Ao longo 
de 13 anos, o antropólogo Mark Flinn, da 
Universidade do Missouri, estudou 287 pessoas da 
República Dominicana, com idade entre 3 meses e 18 
anos, recolhendo 25 mil amostras de saliva, nas quais 
foi medido o nível de cortisol. Flinn recolheu as 
amostras por meio de gomas de mascar, ao mesmo 
tempo que perguntava às crianças e adolescentes se 
naquele dia haviam experimentado eventos que 
provocaram ansiedade ou preocupação. 

Diante de uma ameaça, os hormônios do córtex 
suprarrenal, entre outros, contribuem para modular a 
produção de energia e pôr em alerta o corpo e a mente. 
Sem esses hormônios não se consegue lidar com as 
dificuldades 
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em público e ser o centro das atenções", "agres-
sividade, hostilidade e competitividade", "as pessoas 
antipáticas", "invasão de privacidade" e a "abordagem 
sexual". Dado que a "destituição" é uma experiência 
dolorosa para o jovem que busca sua identidade no 
interior do grupo de referência, é frequente que a má 
reputação seja preferível à indiferença: no primeiro 
caso, a pessoa "existe", mas, no segundo, desaparece. 

Outros fatores de estresse para os adolescentes 
podem ser: frustrações escolares, insatisfação com a 
forma que o corpo assume a partir da puberdade, 
problemas com os amigos, morar num bairro violento, 
morte de pessoas queridas, desilusões sentimentais, 
doença crônica ou problemas familiares sérios, 
mudança de escola com a consequente perda do grupo 
de amigos, e experiências particularmente dolorosas, 
como acidente de carro, abuso físico e sexual ou outros 
eventos intensos. O estresse é máximo quando o jovem 
percebe que não tem saída ou alternativa, algo que o 
faz se sentir impotente e à mercê dos acontecimentos. 
Há também um efeito cumulativo do estresse. Se é 
verdade que todos temos, em medida variável, 
recursos pessoais (resiliência e adaptabilidade) para 
enfrentar um nível médio de estresse, a capacidade de 
reação é posta a dura prova quando, na vida do jovem 
(como na de crianças ou adultos), as situações de 
estresse são numerosas e concentradas no tempo. 

Alguns adolescentes tentam reduzir ou compensar 
a angústia provocada pelo estresse recorrendo ao 
álcool, ao cigarro, às drogas ou aos psicofármacos. 
Outros tentam aliviar a tensão com atos violentos, 
rituais obsessivos ou se fechando no círculo das 
pequenas ou grandes manias. Mas os jovens podem 
também adotar estratégias não arriscadas, como 
escutar música, dedicar-se a atividades artísticas ou 
exercícios físicos, reestruturar as prioridades, criar 
uma rede de amigos. Como tendem a ser, em geral, 
mais impulsivos que os adultos, convém encorajá-los a 
encontrar "respostas relaxantes" às situações de 
pressão, de acordo com suas exigências e 
personalidade. Não devemos subestimar as notáveis 
diferenças entre os jovens. Quanto aos adultos, é 
preciso que se mostrem dispostos a escutá-los e a 
ajudá-los a identificar as fontes de estresse, nem 
sempre claras e reconhecíveis.  

do estresse sobre as crianças usando o mesmo critério 
que empregamos para os adultos. 

Os adolescentes vivem uma fase de profunda 
insegurança em razão das mudanças que 
experimentam em si próprios e nas relações com a 
sociedade, escola, amigos e família. Diante de tantas 
transformações concomitantes, eles se sentem 
desajeitados, inseguros quanto ao aspecto físico, ao 
preparo cultural e à sexualidade. Não sabem se 
comportar em certas situações sociais: gostariam de 
agradar, mas temem não conseguir, gostariam de ser 
o centro das atenções, mas receiam o fracasso. Os 
adolescentes temem ainda dar vexames, sofrerem 
julgamentos negativos ou, pior ainda, não ser 
notados. Como reação, criticam com os amigos a 
excessiva segurança que encontram nos outros. A 
insegurança que experimentam faz com que sejam 
presas fáceis de um tipo particular de ansiedade, a 
ansiedade social, que nasce das relações com os 
outros e pode estar na origem do embaraço, da 
sensação de inadequação, do sofrimento moral e, em 
última análise, do estresse. 

HORROR À INDIFERENÇA 
O adolescente está em busca de identidade e tende, 
por isso, a ser muito centrado em si mesmo, na 
imagem que tenta comunicar aos outros, dos quais 
espera confirmação e encorajamento. Sua autoestima 
e identidade não dependem tanto da percepção que 
têm de si, mas da imagem que os outros, como 
espelhos, enviam de volta. Os outros podem ou 
"confirmar" a imagem que o adolescente tenta 
projetar ou "refutá-la" como inadequada, irreal ou 
inverossímil. Podem também "destituí--la", isto é, 
ignorar a presença do adolescente, comportando-se 
como se ele não existisse ou como se sua presença 
não tivesse nenhuma relevância no interior do grupo, 
da classe ou da comunidade. 

Indagados sobre o que mais temiam nas relações 
com os outros, 120 adolescentes de Nápoles, no sul 
da Itália, entre rapazes e moças, indicaram em 
primeiro lugar "a indiferença, a falta de atenção ou de 
afeto". Em segundo, apontaram "dar vexame, parecer 
desajeitado e fracassar" e, em terceiro, "a derrisão e 
os juízos negativos". Em seguida surgiram, em 
ordem decrescente, respostas como: "traição", "falar A ut
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Fonte: Mente&Cérebro Especial: O desafio de lidar com o estresse, São Paulo, n. 37, p. 64-67, 2013.




