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"torre de transmissão" cerebral que conecta os
sistemas nervosoeendócrino-dispara um sinal
de estresse na forma de hormônio liberador de
corticotropina e provoca uma avalanche química
que incita a pessoa a reagir ou fugir. Nosso cérebro pulsa como um pisca-pisca: luta ou fuga,
luta ou fuga. Após um tempo, essa turbulência
biológica se acalma. Se há um estímulo constante
para a autodefesa, um conjunto de hormônios
de estresse flui continuamente. Um deles, o cortisol, produzido pelas adrenais próximas ao rim,
pode na verdade danificar as células cerebrais
localizadas no hipocampo e na amígdala, áreas
envolvidas com a memória e a emoção. Dessa
forma, a pessoa torna-se uma ruína emocional
e física. Felizmente, a maioria de nós tem a resiliência a favor.
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Hormônios do estresse, auxiliados por certas
substâncias bioquímicas protetoras, parecem
se dissipar mais prontamente em pessoas resilientes. Há poucos anos, os cientistas descobriram várias marcas biológicas indicadoras da
capacidade de fortalecimento da pessoa. A lista
é longa e envolve substâncias químicas como
DHEA (desidroepiandrosterona), que ameniza
os efeitos do cortisol, e o neuropeptídeo Y, que
entre outras coisas parece reduzir a ansiedade ao
neutralizar os efeitos do hormônio liberador de
corticotropina, produzido pelo hipotálamo. Em
2000, o pesquisador Dennis S. Charney e outros
cientistas do Hospital de Veteranos de Guerra,
ligado à Universidade Yale, em West Haven,
Connecticut, descobriram que, sob estresse intenso decorrente de interrogatórios simulados,
soldados americanos com nível sanguíneo mais
alto de neuropeptídeo Y obtiveram melhores
resultados no exercício. Mais tarde, em 2006,
os pesquisadores do Centro Médico do Bronx
de Veteranos de Guerra descobriram que níveis
elevados dessa substância em ex-combatentes
estavam associados a menor risco de distúrbio
de estresse pós-traumático.
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essas raízes da força
emocional - um conhecimento que, no
futuro, pode nos ajudar quando o processo
de cura natural falhar.
Em 1917, no texto
clássico Luto e melancolia, Sigmund Freud
escreveu sobre a experiência psíquica após
uma perda significativa. Nesse período, que
às vezes se estende por vários meses depois do
fato, recuperamos a libido (que pode ser compreendida como energia emocional) investida
no "objeto não existente". Por "objeto" entendemos aquilo que está fora de nós. E, nesse caso,
trata-se da pessoa que morreu (ou de algo que
foi perdido: a saúde, uma parte amputada do
próprio corpo, um relacionamento, um emprego,
a posição social etc). Passado quase um século,
a teoria freudiana sobre a canalização das forças
vitais subliminares continua oferecendo respaldo
a psicólogos e neurobiólogos.

POZINHO MÁGICO
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Um dos aspectos que mereceram a atenção
inicial desses profissionais foi a natureza da resiliência. O termo "resiliência" (do latim re, "para
trás", e salire, "voltar") passou do vocabulário das
ciências físicas para o léxico da área da saúde.
No sentido psicológico, segundo o pesquisador Christopher M. Layne, da Universidade da
Califórnia em Los Angeles, resiliência significa,
basicamente, a capacidade de, após um forte
golpe emocional, "a pessoa retomar a própria
vida, sem grandes alterações, dentro de um
breve período". Ele evoca a analogia com uma
viga de aço que se deforma sob forte pressão e,
posteriormente, retorna ao seu estado inicial. A
metáfora é adequada, mas é óbvio que não há
nenhuma tira de metal em nossa cabeça atuando
como um termostato que se deforma quando as
emoções fervilham e desencadeia uma cascata
neuroquímica que nos faz retomar ao ponto de
partida do equilíbrio emocional. Cientistas sabem
que nossa biologia é mais complicada do que
sugere a analogia.
A resiliência inicia-se em um nível primário.
Se alguém é ameaçado, o hipotálamo - uma

Muitos atalhos biológicos - cadeias de proteínas interagentes - também contribuem com
algo tão multifacetado como a resiliência. Até
agora, porém, os cientistas conseguiram agrupar pouco mais que uma coleção confusa de
pistas do perfil biológico da natureza resistente.
Em maio de 2010, o psiquiatra especializado
em farmacologia Eric J. Nestler e seus colegas
do Centro Médico Monte Sinai comunicaram,
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Pode haver uma contribuição de vários outros
genes e proteínas, mas, assim como a DeltaFosB, é preciso avaliá-los com cuidado. O gene
5-HTT, antes considerado uma substância-chave
para a resiliência, serve de alerta para armadilhas
da abordagem puramente genética. Quase uma
década atrás, inúmeros estudos demonstraram
que pessoas com a versão mais longa desse gene
pareciam resistir melhor à depressão que aquelas
com a forma mais curta - em outras palavras,
eram mais resilientes.
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por exemplo, a existência de uma proteína,
denominada Delta-FosB, que parece proteger
camundongos, e possivelmente humanos, de
estresse proveniente da solidão/isolamento ou
da ameaça de camundongos mais agressivos.
A Delta-FosB atua como interruptor molecular que ativa um conjunto inteiro de genes
(induzindo a produção das proteínas geneticamente codificadas). É encontrada em grande
quantidade em roedores resilientes, mas é
deficiente no tecido cerebral post mortem de
pacientes deprimidos. Uma droga estimuladora
de Delta-FosB pode proteger contra depressão
e encorajar a resiliência de forma mais geral.
Ainda assim, levará tempo até que apareça uma
bebida energética suplementada com resiliência
em pó. Uma pílula que aumente a produção
cerebral de Delta-FosB pode se tornar realidade
no futuro. Até lá, a pesquisa permanece restrita
a camundongos, com os cientistas explorando
as sutilezas de uma substância química que não
apenas permite aos roedores resistir às tentativas
dos pesquisadores de matá-los de susto como
também influencia as sensações de recompensa
da dependência de drogas.
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O gene ganhou notoriedade em 2006, quando
um artigo da New York Times Magazine anunciou
a chegada de um teste comercial de 5-HTT para
avaliar a resiliência. Esse otimismo precoce rapidamente se transformou em confusão (padrão
comum em trabalhos que pretendem ligar um
comportamento complexo a um único gene).
Duas recentes meta-análises de estudos descobriram que não há evidências confirmando
uma ligação entre a variação do gene 5-HTT e a
depressão induzida por eventos estressantes de
vida. Outra, porém, encontrou uma conexão. Se
o gene está relacionado à resiliência, essa relação é bem distante. No final, a psicobiologia da
resiliência deve levar a novas drogas e a métodos

com a seguinte manchete: "Merda acontece".
No começo da década de 90, quando ainda
estava na Universidade da Califórnia em São
Francisco, Bonanno começou a pesquisar como
respondemos emocionalmente à perda e a
outros eventos traumáticos. Naquela época, a
visão predominante sustentava que a perda de
um parente ou amigo íntimo deixava cicatrizes
emocionais profundas. Durante os experimentos,
Bonanno percebeu que, após a vivência do luto
(um processo que varia de uma pessoa para outra), os ferimentos psíquicos dão lugar a novas
perspectivas e o que prevalece é a resiliência
psicológica. E o mais importante: essa não é
apenas uma ocorrência rara, da qual desfrutam
indivíduos agraciados com genes propícios ou
pais abençoados.
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"MERDA ACONTECE!"

Em um exemplo de seu trabalho, Bonanno e
seu colega Dacher Keltner analisaram as expressões faciais de quem perdeu pessoas queridas
recentemente. Os vídeos não forneceram pista
alguma sobre qualquer mágoa permanente que
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O psicólogo George A. Bonanno, pesquisador
do Teachers College da Universidade Columbia, dedicou sua carreira a documentar as
variações da experiência de resiliência, focando
em nossas reações à morte de um ente querido e aos acontecimentos em situações de
guerra, terrorismo e doenças. Descobriu que,
em todos os casos, a maioria das pessoas se
adapta de forma surpreendentemente bem a
qualquer coisa que o mundo venha a oferecer;
a vida retorna a certo nível de normalidade em
alguns meses. Do lado interno da porta em sua
sala, em um antigo edifício na Columbia, ele
colou um recorte retirado de um jornal alemão
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mais precisos de avaliação de nossa adaptação
a estresses da vida. Mas, por enquanto, explicações imediatas para o ego resiliente não virão de
estudos sobre um único gene ou receptor celular,
mas das clássicas entrevistas e da imprescindível
contribuição de Freud.
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Bonanno expandiu seus estudos para além
da perda. Na Universidade Católica e depois
em Columbia, ele entrevistou sobreviventes de
abuso sexual, nova-iorquinos que passaram
pelos ataques de 11 de Setembro e residentes
de Hong Kong que escaparam da epidemia da
síndrome respiratória aguda grave (Sars, na sigla
em inglês). A história era a mesma: a maior parte
das pessoas parecia estar enfrentando bem o problema, apesar do sofrimento inicial mais intenso.
No período imediatamente posterior à morte, à
doença ou ao desastre, menos da metade dos
sobreviventes manifestaram sinais de trauma
como dificuldades de sono, hipervigilância e
flashbacks. Passados seis meses, só 10% das
pessoas permaneceram com esses sintomas.
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O que isso quer dizer? Primeiro, o óbvio:
somos seres múltiplos, em constante transformação e, embora uma emoção predomine
em determinado momento de nossa vida ela
não é única. A tristeza pode ser permeada por
momentos de alegria, por exemplo. Em segundo
lugar, Bonanno concorda com Freud: um tanto de

introspecção e melancolia
nos ajuda com o processo
de cura após uma perda
e difere do luto chamado
em psicanálise patológico,
que pode evoluir para a
depressão clínica. Em
um mundo que pouco
respeita os momentos de
recolhimento e medicaliza
a tristeza plenamente justificada é preciso estar
atento para preservar o saudável direito de viver
a própria dor sabendo que ela não vai durar para
sempre. "Interruptores internos" costumam evitar que a maioria de nós fique presa a um estado
psicológico inconsolável. Se nossas emoções
atingem níveis extremos, um tipo de sensor-vamos chamá-lo "termômetro de resiliência" - nos
faz voltar ao equilíbrio.
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devesse ser extirpada. Como esperado, os vídeos
revelaram tristeza, mas também raiva e felicidade. Repetidas vezes, a expressão das pessoas
em luto mudava de melancolia para gargalhada
e vice-versa. Os cientistas se perguntavam: esses
risos eram artificiais? Eles colocaram as imagens
em câmera lenta e procuraram uma contração
do músculo orbicular ao redor dos olhos - movimentos conhecidos como expressões de Duchenne, o que confirmaria se as risadas eram o
que pareciam ser e não somente produto de uma
reação educada mas pouco sincera. Descobriram
que os enlutados exibiam expressões verdadeiras. Outras pesquisas confirmaram essa mesma
oscilação entre tristeza e alegria.

O que aconteceu com a maioria? Como escaparam sem que as cicatrizes alterassem o curso
saudável de sua vida? Difícil saber. Em 1980, a
inserção do distúrbio de estresse pós-traumático
no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais (DSM) restringiu a visão de alguns
profissionais da saúde. O modelo estabelecido
pela classificação psiquiátrica fez com que os
pesquisadores tendessem a estudar apenas
grupos que satisfizessem a avaliação habitual
desse transtorno. A nova designação para trauma levou pacientes com sintomas de estresse a
serem incluídos no mesmo diagnóstico, ainda
que fossem capazes de superar essa fase.
Bonanno começou a investigar os sentimentos daqueles que não procuraram ajuda psico-
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4. A cor púrpura (1985);
5. Homens de honra (2000);
6. Meu pé esquerdo (1989);
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7. Preciosa (2009)
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cinema. Da esquerda para
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dificuldade é um dos
temas mais recorrentes no

lógica. Partindo da ideia de que participantes da
pesquisa tendem a distorcer as lembranças de
eventos passados ao preencher questionários,
quando colocam conteúdos em palavras podem
exagerar na nocividade dos eventos ou relembrálos como claramente catastróficos. Para compensar, Bonanno iniciou os chamados estudos
prospectivos, em que seguiu grupos de idades
variadas, usando técnicas estatísticas sofisticadas
para delinear de forma mais precisa o tipo específico de reação vivenciado pelas pessoas após o
evento traumático.
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R E S I L I Ê N C I A EMOCIONAL
em situações de grande
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De maneira semelhante aos primeiros estudos de risos, essas investigações mais incisivas
sobre o processo de perda detectaram uma vasta
gama de respostas que não se encaixavam exatamente nas categorias destinadas a indicar uma
adaptação saudável. Essa miscelânea impeliu
Bonanno a rotular as respostas menos clássicas
como "enfrentamento desadaptativo". Algumas
pessoas se envolviam com o "viés de autorreforço" - percepções infladas de quem elas eram e
de como agiam, comportamento que, em outras
circunstâncias, pode beirar o narcisismo. Ao enlutado, essas pequenas distorções podem servir
para evitar a ruminação: "Eu poderia ter feito algo
diferente para prevenir o acontecido?".

A inflação do ego não é a única estratégia.
Alguns reprimem emoções e pensamentos negativos - e outros simplesmente se convencem
de que poderiam ter dado conta de tudo que

ocorreu. Há ainda os que riem dos acontecimentos; muitos psicólogos consideram isso uma
forma nociva de negação. Bonanno descobriu
que o enfrentamento desadaptativo servia não
somente para a perda familiar, mas também para
civis bósnios em Sarajevo, logo após o conflito
dos Bálcãs, e para as testemunhas do ataque de
11 de Setembro às torres do World Trade Center.
O pesquisador se deparou com pessoas como
Fred Johnson, que se recuperou do desastre
provocado pelo furacão Katrina.

O trabalho de Bonanno ganhou notoriedade,
mas nem todos estão convencidos de que a resiliência é tão inata quanto seus estudos sugerem.
Alguns colegas alegam que sua definição do
termo é muito ampla. O pesquisador reconhece
que adversidades na infância podem levar a consequências mais duradouras que as emoções
passageiras produzidas pela morte de um familiar
ou desastre natural. Mesmo assim, as reações da
maior parte dos adultos, tanto em virtude da perda
do emprego como de uma enchente, revelam que
a capacidade de recuperação é a norma durante
toda a vida adulta.

É RUIM, MAS PASSA
Se a resiliência é a regra para praticamente todos
nós, o que se passa com os 10% (ou mais) que,
diante de um trauma emocional, não conseguirão se recuperar e mergulharão em ansiedade e
depressão? É possível treiná-los a fim de melhorar
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positiva por meio de sua descoberta de que cães
entram em um estado de profunda submissãoo que chamou de "desamparo aprendido" - após
a exposição a eletrochoques. Inspirado nesse
estudo, o psicólogo explorou o prospecto das
intervenções clínicas que chegavam ao oposto:
encorajamento dos pacientes ao otimismo, bemestar- resiliência.
Há duas décadas, Seligman lançou o Programa de Resiliência da Pensilvânia, que se
mostrou particularmente benéfico para crianças
em idade escolar. Retirado de inúmeras teorias
sobre depressão, o treinamento inclui técnicas
como a recomposição mental, empregada por
psicólogos cognitivo-comportamentais para fazer
com que os pacientes revissem suas formas de
pensar sob um ponto de vista mais otimista. As
avaliações do programa, feitas por meio de 21
estudos controlados com 2.400 crianças e jovens
de 8 a 15 anos, demonstraram ser perfeitamente
possível prevenir depressão e ansiedade.
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sua tolerância? Ainda não há consenso sobre
isso, mas as evidências disponíveis sugerem
precaução. Profissionais que enfrentam cenários
de tragédia podem usar uma técnica denominada
"interrogatório sobre estresse do incidente crítico",
fazendo com que pessoas ou grupos comentem
suas experiências, para livrá-los catarticamente
dos sintomas de trauma nascentes. As vítimas do
tiroteio da Columbine High School e do atentado
deOklahoma passaram poresses interrogatórios.
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Mas há controvérsias sobre a eficácia da técnica, principalmente se usada em grupos e por
profissionais não habilitados. Críticos dizem que
ainda pode provocar danos. Às vezes, uma pessoa
fragilizada em uma sessão de grupo pode passar
o pânico aos outros, tornando as coisas piores
para a maioria dos participantes. Após o tsunami
no oceano Índico, em 2004, a Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta quanto ao
método, alegando que poderia induzir vítimas a
se sentir mais desgastadas. A medida intensificou
questionamentos sobre a criação de tentativas
mais ambiciosas para desenvolver a resiliência,
como uso da psicologia positiva.

A cerimônia formal de lançamento do movimento da psicologia positiva foi em 1998, quando
Martin E. P. Seligman, professor da Universidade
da Pensilvânia, defendeu no encontro anual da
Associação Americana de Psicologia que a doença mental não deveria ser a única preocupação de
sua disciplina. Seligman chegou até a psicologia

Muitos especialistas ainda se perguntam se
seria possível fazer alguma coisa para melhorar
a habilidade de enfrentamento de uma pessoa
perante as adversidades. Ainda não se sabe se
fortaleceras pessoas de antemão é possível. Uma
coisa parece certa: a nova ciência da resiliência
não garante uma única solução para tudo o que
nos atinge. Às vezes, o pior acontece mesmo.
Resta confiarmos que mesmo a dor mais profunda tende a passar...

Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 247, p. 30-37, ago. 2013.

