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A transformação de White, que passou de víti
ma assustada a sobrevivente e ativista, demonstra 
resiliência, o "processo de boa adaptação em face 
de adversidades, traumas, tragédias, ameaças 
ou motivos significativos de estresse", segundo 
a Associação Americana de Psicologia (APA, na 
sigla em inglês). Uma pessoa resiliente pode até 
"dobrar", mas não "quebra" quando confrontada 
com situações adversas - essa maneira de lidar 
com os problemas facilita a recuperação deforma 
relativamente rápida. Biologicamente, a resiliência 
é a capacidade de aproveitar de forma construtiva 
a resposta ao estresse, uma habilidade essencial 
para a saúde física e mental. Quando não tra
tado, o estresse crônico pode comprometer o 
sistema imune e contribuir para o aparecimento 
de diversas doenças, como depressão, úlceras 
gástricas, asma, diabetes e cardiopatias. O pro
blema também pode favorecer comportamentos 
prejudiciais à saúde, por exemplo, tabagismo 
e uso excessivo de álcool. O sucesso também 
parece depender, em grande parte, da capacidade 

de resiliência. De fato, 

dificuldades fazem 
parte de qualquer em
preendimento, mas 
aqueles que reagem 
de forma mais flexível 
costumam ter mais 
êxito. Recentemente, 
em um artigo da Har
vard Business Review, o 

psicólogo Dean M. Becker, um pesquisador dessa 
capacidade, apontou que "a resiliência influi mais 
na vida de uma pessoa que educação, experiência 
ou instrução. Isso vale para saúde, competições 
esportivas, até mesmo as Olimpíadas, e para a 
vida profissional". 

Manter a determinação (às vezes mudando o 
foco e revendo objetivos) ou desistir facilmente 
(e se dar por vencido) diante das dificuldades 
depende de diversos fatores. A capacidade de 
resiliência é influenciada tanto por características 
inatas como por elementos ambientais que afe
tam o modo de adaptação ao estresse. Embora 
algumas influências externas, como a pobreza, 
sejam difíceis de ser revertidas, a pessoa pode 
aprimorar sua capacidade de resiliência por meio 
do cultivo de atitudes que favoreçam a elaboração 
de situações difíceis e até de traumas. 

ESTRATÉGIAS EFICAZES 
Acostumamo-nos a pensar que o estresse é ruim -
mas isso nem sempre é verdade. Na verdade, algu
mas vezes, ele pode até ser bom. Sem passarmos 
por situações desgastantes, teríamos pouquíssi
ma resistência a frustrações. Sermos obrigados 
a lidar com dificuldades ajuda a desenvolver 
maturidade, autoestima, aprimoramento pessoal 
e resiliência. A pessoa com essas características, 
portanto, não é alguém que evita o estresse, mas 
aprende a dominá-lo e usá-lo a seu favor. 

Diversos estudos, vários deles com gêmeos 
idênticos, sugerem que algumas características 
pessoais capazes de favorecer o desenvolvimen
to da resiliência - como autoconfiança diante 
de novas tarefas, sociabilidade, bom humor e 
aceitação de si mesmo com falhas - que podem 
ser herdadas, pelo menos em parte. Atualmente, 
pesquisadores começam a desvendar processos 
biológicos básicos envolvidos na resiliência, que 
facilitam respostas mais saudáveis ao estresse 
(veja quadro na pág. 25). 

Além da variável orgânica, aspectos ambien
tais afetam o desenvolvimento da resistência 
psíquica, como apoio da família, qualidade do 
ensino escolar, laços comunitários e seguran
ça. É provável que uma pessoa solitária, sem 
relacionamentos afetivos consistentes e um 
trabalho com o qual tenha comprometimento 
afetivo, encontre maior dificuldade para lidar 
com situações de estresse, em comparação a 
um indivíduo profissionalmente satisfeito, sem 
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grandes problemas financeiros e que pode contar 
com o apoio de pessoas queridas. Escassez de 
recursos materiais, falta de uma rede social que 
ofereça apoio e saúde debilitada também podem 
prejudicar a possibilidade de encontrar saídas 
criativas em momentos de adversidade. 

Aliados a traços de caráter específicos, alguns 
desses fatores situacionais podem ser difíceis de 
mudar. No entanto, é possível aprender a pensar 
e agir de maneira que favoreça o desenvolvimen
to da resiliência. Do ponto de vista neurológico, 
quanto mais ativamos conscientemente áreas 
específicas do cérebro adotando certas atitudes 
e práticas, mais conexões neurais são formadas 
nessas regiões, permitindo que neurônios envol
vidos nesses processos transmitam mensagens 
de forma mais eficiente. 

Identificamos estratégias para o aprimora
mento da resiliência. Os métodos que reforçam 
essa capacidade focam aspectos como aprender 
a regular as emoções, adotando perspectivas 
ao mesmo tempo positivas e realistas; praticar 
exercícios físicos; aceitar desafios; manter uma 
rede social próxima e solidária; e observar e imitar 
pessoas resilientes. 

Não é novidade que a capacidade de regular 
sentimentos como tristeza, raiva e medo é funda
mental para lidar de forma eficaz com situações 
difíceis, até para que não comprometam nossa 
capacidade de pensar claramente e tomar deci
sões racionais nesses momentos. Nesse sentido, 
métodos de reavaliação cognitiva e a meditação de 
atenção plena (mindfullness) têm recebido crescen
te apoio científico nos últimos anos. Por meio da 
primeira é possível reinterpretar o significado de 
eventos adversos e enxergá-los de forma mais 
amena. Não se trata, de forma alguma, de negar 
o sofrimento inerente à vivência dolorosa, mas 
aceitá-lo e ir além dele. A prática ajuda a reduzir 
reações fisiológicas e emocionais relacionadas a 
situações traumáticas. 

Estudos realizados pelo psicólogo Kevin 
Ochsner e seus colegas da Universidade Colum-
bia mostraram que quando reinterpretamos uma 
experiência, como rejeição em uma entrevista de 
emprego ou perda de um amigo, por exemplo, 
de forma intencionalmente mais amena, com 
maior aceitação do que é inevitável e humilda
de diante do que não é possível mudar, pelo 
menos imediatamente, tendemos a experimen
tar menos emoções desagradáveis. A equipe 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



eram noviças, pouco antes de fazerem os votos 
perpétuos. Os pesquisadores descobriram que o 
grau de emoções positivas expressas nos relatos 
que haviam sido escritos décadas atrás serviu 
com "preditor de longevidade". Curiosamente, 
apenas 34% das religiosas que tiveram textos 
considerados "pouco alegres" estavam vivas com 
85 anos, enquanto 90% das que tiveram relatos 
julgados "felizes" continuavam vivas nessa idade. 

Os cientistas acreditam que os benefícios das 
emoções positivas à saúde resultam da melhor 
capacidade de regular respostas ao estresse. A 
psicóloga Barbara L. Frederickson e seus colegas 
da Universidade da Carolina do Norte em Chapei 
Hill descobriram que emoções negativas tendem 
a aumentar a excitação fisiológica, estreitar o 
foco de atenção e restringir os comportamentos 
essenciais para a sobrevivência. Já os sentimentos 
positivos ajudam a reduzir a agitação e a ampliar 
a concentração, o que favorece respostas mais 
criativas e flexíveis. 

É fundamental levar em conta, porém, que 
pessoas que adotam uma visão extremamente 
positiva do mundo tendem a subestimar situa
ções desgastantes e arriscadas. Por outro lado, 
indivíduos confiantes e "positivos" procuram 
filtrar informações negativas desnecessárias e 
prestam bastante atenção aos fatos desagradáveis 
mas relevantes ao lidar com situações adversas. 
A técnica modificação cognitiva de preconceito, por 
exemplo, utiliza o treinamento repetitivo para que 
a pessoa aprenda a não se ater excessivamente a 
palavras e acontecimentos negativos e desenvolva 
o hábito de interpretar situações ambíguas de 
forma mais imparcial. 

MEXER O CORPO 
A prática de atividades físicas também pode 
aumentar a resistência psíquica, protegendo as 
pessoas - e animais - contra os efeitos nega
tivos do estresse. Durante a última década, o 
neurocientista Benjamin N. Greenwood e seus 
colegas da Universidade do Colorado em Boulder 
publicaram uma série de estudos com ratos que 
mostraram que seis semanas de atividade na 
roda de exercício ajudou a amenizar sintomas 
de ansiedade e depressão nos roedores, além de 
reduzir comportamentos como medo exagerado, 
exploração social e consumo de morfina - as-
pectos tipicamente relacionados à exposição ao 
estresse intenso. 

Exercícios aeróbicos provocaram efeitos 
semelhantes em humanos, principalmente em 
relação à diminuição dos sintomas de depressão 
e ansiedade. Além disso, ajudaram a melhorar a 
capacidade de atenção, planejamento, tomada 
de decisão e memória -o que ajudou as pessoas 
a lidar com o estresse. Os cientistas acreditam 
que a prática regular de atividade física também 
favorece o desenvolvimento de resiliência por 
meio de mecanismos neurobiológicos, ao au
mentar, por exemplo, os níveis de endorfina e de 
neurotransmissores, como dopamina e seroto-
nina, que ajudam na regulação do humor e no 
controle da depressão. E mais: exercitar o corpo 
ainda suprime a liberação de cortisol, o principal 
hormônio relacionado ao estresse. 

Além disso, pesquisas revelam indícios de 
que atividades físicas ativam o fator neurotrófi-
co derivado do cérebro (BDNF), uma proteína 
endógena responsável por regular a sobrevi
vência neuronal e a plasticidade sináptica do 
sistema nervoso periférico e do central, que 
podem ser danificados pelo estresse. Em um 
estudo publicado em 2011, o psicólogo Arthur 
F. Kramer e seus colegas da Universidade de 
Illinois em Urbana-Champaign descobriram 
que praticar exercícios aeróbicos três dias por 
semana durante um ano aumentou em 2% o 
tamanho do hipocampo, uma região do cérebro 
envolvida na memória e na regulação do estres
se. O crescimento foi associado ao aumento do 
BDNF e à melhora na memória, o que sugere 
que exercícios físicos podem ajudar a proteger 
os neurônios dessa área e auxiliar pessoas a se 
recuperar de circunstâncias difíceis. 
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O Departamen
to de Saúde e Servi
ços Humanos dos 
Estados Unidos, por 
exemplo, recomen
da aliar a prática de 
exercícios aeróbicos 

- como natação, corrida ou caminha da rápida 
-dois dias por semana ao treino muscular míni
mo de uma hora e 15 minutos por semana. No 
entanto, antes de começar a praticar exercícios 
físicos, é fundamental passar por uma consulta 
médica e desenvolver um cronograma planeja
do para aumentar gradualmente a intensidade 
de força e treinamento cardiovascular com a 
ajuda de um profissional de educação física. 
As atividades devem ser desafiadoras, mas 
suportáveis. Assim, a pessoa pode obter os 
benefícios biológicos dos exercícios e ajustar 
cuidadosamente sua exposição ao estresse de 
maneira que a resiliência seja aprimorada. 

Essa estratégia geral, chamada de inoculação 
do estresse, toma como base a noção de que, se 
uma pessoa deliberadamente assume cada vez 
mais desafios complexos, ela vai gradualmente 
aprender a lidar com níveis mais elevados de 
esforço. Esse princípio de exposição gradativa 
pode ser aplicado a diversas atividades destina
das a aumentar a resistência física, emocional 
e cognitiva. Praticantes de atenção plena, por 

exemplo, podem aumentar a capacidade de 
concentração alongando dia a dia os períodos 
de meditação. Uma pessoa que tem medo de 
falar em público pode se inscrever em uma 
oficina para aprender a dar palestras e depois 
participar de pequenas conversas públicas não 
ameaçadoras para, aos poucos, sustentar um 
discurso diante de grandes plateias. 

Essas experiências devem estar fora da zona 
de conforto, mas não sertão intensas a ponto de 
se tornarem incontroláveis ou potencialmente 
nocivas. É preciso planejar e aumentar progres
sivamente a intensidade ou a dificuldade dos 
objetivos. Para ter maior tolerância ao estresse é 
preciso se expor cada vez mais, a ponto de "sobre
carregar cuidadosamente o sistema". Além disso, 
é preciso que o treinamento seja o mais realista 
possível. Pilotos, bombeiros, policiais e soldados 
aprimoram suas habilidades físicas, cognitivas e 
emocionais em ambientas reais, onde podem ter 
um retorno construtivo dos instrutores e colegas. 

À medida que nos acostumamos gradual
mente a maiores níveis de estresse, porém, 
precisamos relaxar mais. O psicólogo James 
Loehr, autor de vários livros sobre a formação da 
resiliência, aponta que a recuperação insuficiente 
de situações exaustivas pode ser extremamente 
prejudicial. Segundo ele, saber o quanto descansar 
diante de dificuldades intensas é uma das habili
dades mais importantes da vida. 

AMIGOS, POR FAVOR! 
Fortalecer os relacionamentos é uma forma parti
cularmente eficaz de aprimorar a resiliência. Laços 
afetivos ajudam a diminuir a resposta biológica 
ao estresse e nos tornam mais corajosos em situ
ações tensas. O apoio social tem sido associado 
à melhora dos efeitos psicológicos negativos 
decorrentes de situações traumáticas, como 
abuso sexual na infância e combate na guerra. Ao 
acompanhar 1.632 veteranos da Guerra do Vietnã, 
a psicóloga Lynda A. King e outros pesquisadores 
da Universidade de Boston descobriram que o su
porte social prestado a esses homens e mulheres 
quando voltavam para casa foi associado a níveis 
significativamente mais baixos de estresse pós-
-traumático. O apoio comunitário também tem 
sido associado a melhor saúde física e psicológica 
em estudantes universitários, mães de primeira 
viagem, pais de crianças com doenças severas, 
viúvos e pessoas desempregadas. 
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Contar com o apoio dos outros traz benefícios 
porque aumenta a autoconfiança. A rede de segu
rança reforça a convicção na superação de obs
táculos. Como resultado, a tendência é resolver 
problemas de forma mais ativa em vez de evitar 
desafios. Afinal, os vínculos proporcionam maior 
estabilidade; um grupo que trabalha unido é mais 
forte do que apenas um indivíduo. No âmbito 
biológico, os laços sociais estimulam a liberação 
da oxitocina, hormônio que ajuda a reduzir a 
ansiedade e o medo, ao limitar a resposta do 
cortisol ao estresse (a oxitocina também favorece 
reações emotivas e sentimentos de pertencimen-
to e confiança, que estimulam a socialização). 
Curiosamente, o suporte social parece ter efeito 
ainda mais forte na maneira de lidar com as ad
versidades na América Latina e em outras culturas 
que colocam grande valor na interdependência, 
nos sistemas de parentesco e na coletividade. As 
consequências parecem menores em países mais 
individualistas como os Estados Unidos, embora 
consideremos que essas relações sejam vitais em 
qualquer sociedade. 

Uma forma eficiente de ajudar a si mesmo 
é ajudar os outros. Isso pode acontecer quando 
nos engajamos em causas que beneficiem gru
pos, com trabalho voluntário e ações generosas 
frequentes. Também é importante ensinar às 
crianças por meio de história e brincadeiras habi
lidades necessárias para se tornarem socialmente 
competentes, como saber ouvir, desenvolver 
empatia e prestar apoio às pessoas. 

BENEFÍCIO DA IMITAÇÃO 
Ler sobre personagens históricos ou mesmo 
prestar atenção em pessoas dos círculos sociais 
próximos que se recuperaram rapidamente de 
dificuldade é uma ótima oportunidade de apren

der a lidar com os próprios desafios. Parentes, 
colegas, professores, treinadores ou até mesmo 
figuras históricas e até fictícias também podem 
servir como modelos de resiliência. 

O psicólogo Albert Bandura, professor 
emérito da Universidade Stanford, acredita 
que o aprendizado é mais eficaz quando o 
observador analisa de perto a pessoa que es
colheu como modelo e cria regras que ajudam 
a orientar ações futuras. Por exemplo, se uma 
amiga perdeu o emprego, podemos notar que 
ela imediatamente entrou em contato com co
legas de trabalhos anteriores, ex-empregadores 
e amigos para solicitar ajuda na busca de uma 
nova posição. Depois, ela adoeceu com pneu
monia e aceitou passar alguns dias com a irmã 
até que se recuperasse. Mais tarde, sua mãe 
faleceu. Em vez de se fechar e se mostrar forte, 
reconheceu o momento de extrema dificuldade 
e disse às pessoas mais próximas que precisaria 
da presença e do carinho delas nos próximos 
meses, deixando claro que haveria momentos 
em que seria necessário que passassem mais 
tempo com ela. Em vez de enfrentar momentos 
de estresse por conta própria, solicitou apoio 
aos-que se preocupavam com ela, um padrão 
que pode ajudar se recuperar do luto. 

White, o sobrevivente das minas terrestres, é 
um excelente modelo de resiliência. Após anos 
de busca de sentido pelo que havia passado, 
começou a enxergar a perda do pé para além do 
terrível infortúnio. Na companhia de um grupo 
de pessoas que pensavam como ele, embarcou 
em um trabalho para livrar o mundo das minas 
terrestres. Por meio da reavaliação de pensamen
tos, apoio social e abordagem de resolução de 
problemas, transformou sua tragédia em uma 
missão de esperança. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 247, p. 22-29, ago. 2013.




