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as lágrimas derramadas ativam a produção de uma enzima que atua como 
anestésico natural. É por essa razão que, após o pranto, 

88,8 % das pessoas sentem uma melhora no humor

por cristina almeida

Chorar

viverbem

é bom!



 N 
o final de 2008 testemunhamos uma cena 
tocante. Nada de calamidades ou escân-
dalos, mas as lágrimas de um dos homens 
mais importantes do mundo. Em plena 
campanha presidencial, Barack Obama 

chorou publicamente quando recebeu a notícia de que sua 
avó faleceu. A expressão do sentimento de dor foi captada 
pelas câmeras de todas as nações e entrou para a história. 

A importância dessa imagem não diz respeito apenas 
à coragem de derramar lágrimas diante de uma multidão 
de eleitores, ansiosa por eleger um líder forte. Quando 
Obama chora, repete uma primitiva ação humana e, a 
partir de então, passa a ser o mais novo e ilustre modelo 
de que homens podem chorar sem que isso seja sinal de 
fraqueza. Ao contrário, um homem que chora pode até 
despertar a simpatia das pessoas, conforme concluiu uma 
das mais recentes pesquisas sobre o tema, realizada pela 
Universidade Tilburg, na Holanda. Afinal, para a maioria 
das pessoas, chorar é muito bom!

É como o riso
A capacidade de chorar é uma característica emocional 

única entre os seres humanos e pode ter muitos significa-
dos. Lágrimas representam a presença de vida no recém-
nascido ou expressam a intensa alegria pela maternidade 
ou, ainda, a dor do parto. Em um único evento, o pranto 
pode ter causas diferentes, mas, conforme afirmam os es-
tudiosos, sua função sempre será a mesma: ajudar os ho-
mens a sobreviver (veja o quadro Entenda o mecanismo).

Tanto o choro quanto o riso são comportamentos afeti-
vos e que promovem a aproximação das pessoas. Eis aqui 

as bases biológica e evolutiva dessas atitudes. Assim como 
rir pode ajudar pacientes a se recuperarem, uma vez que 
melhora a pressão sanguínea, reduz os níveis dos hormô-
nios ligados ao estresse, além de reforçar o sistema imu-
nológico; chorar também tem sido considerado relevante 
para a saúde, e não só porque permite um processo ca-
tártico onde a pessoa se alivia das tensões, mas porque as 
lágrimas, assim como a risada, ativam a produção de uma 
enzima que parece ser um tipo de anestésico natural, a en-
quefalina. Embora ainda sejam necessárias mais pesquisas 
para saber as origens, a natureza e a função do choro, o 
fato é que, depois dele, em 88,8% dos casos, as pessoas 
apresentam uma sensível melhora em seu humor.

clube do choro
Outro estudo dirigido pelo psicólogo Jonathan 

Rottenberg,  da Universidade do Sul da Flórida (EUA), 
tem pesquisado tais benefícios, porque eles estariam liga-
dos mais à crença de que o choro é bom do que aos efe-
tivos resultados dele decorrentes. Suas conclusões iniciais 
indicam que é possível que as lágrimas tenham dupla fun-
ção, podendo tanto provocar mais aflição como restaurar 
o equilíbrio psicológico e fisiológico no indivíduo. 

A sensação de bem-estar experimentada pela maioria 
das pessoas após o pranto foi o suficiente para que o gru-
po de pesquisadores comandados por Rottenberg con-
firmasse as evidências de que aprender a chorar e tirar 
proveito dessa experiência é realmente útil para aqueles 
que têm dificuldades em expressar suas emoções. A inter-
venção terapêutica, denominada “terapia do choro”, pode 
beneficiar os que sofrem de alexitimia (deficiência em  
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entre lágrimas

Das crises 
de choro 
podem durar 
mais de 30 
minutos.

Dessas 
crises 
podem 
durar mais 
de 1 hora.

Daqueles que 
choram não 
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em esconder 
o choro.

Choram 
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Choram 
no carro.

Choram 
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bem após 
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sentir emoções) ou anedonia (falta da capacidade de sentir 
prazer por meio de experiências agradáveis). 

Uma curiosidade é que essa prática ultrapassou os li-
mites das paredes dos consultórios médicos e ganhou o 
mundo com a abertura de Clubes do Choro, já em ativida-
de em Tóquio e Londres. Originariamente criados para 
os executivos japoneses estressados, rapidamente se 
popularizou e se transformou num ponto de encontro.  
Depois de um dia estressante no trabalho, as pessoas 
desabafam na cry-hour com os amigos munidos de um 
aperitivo e músicas ou filmes especialmente escolhidos 
para tocar as emoções. Sozinhos ou em grupo, livres das 
tensões e cheios de energia, as pessoas voltam para casa 
para uma boa noite de sono, prontas para  enfrentar o 
trabalho no dia seguinte.

entenda o mecanismo
as lágrimas são produzidas por glândulas lacrimais 
situadas atrás e ao lado do olho. elas também são 
encarregadas pela produção do fluido lacrimal 
que protege o globo ocular, mantendo-o livre de 
irritações. existem três tipos distintos:

Lágrimas basais ou continuadas – produzidas 
para manter a superfície do olho permanentemente 
hidratada e protegida. É composta de água, lipídios 
e proteínas. a cada piscadela espalhamos lágrimas 
em toda a superfície do olho.
Lágrimas reflexivas – possuem composição 
semelhante e função protetiva contra 
irritações e objetos estranhos.
Lágrimas sentimentais – possuem altas 
concentrações de proteína, manganês e prolactina 
que são produzidas durante a indução de estresse 
por perigo ou excitação.

lágrimas de cortar cebola
Outra pista relevante sobre as vantagens do choro foi 

encontrada por um estudioso do assunto, o professor 
de Farmácia da Universidade de Minesota, William 
Frey, hoje diretor do Centro de Pesquisa do Alzheimer 
do Hospital Saint Paul (EUA). Frey comprovou que a 
composição química das lágrimas derramadas quando 
se descasca uma cebola é diferente daquelas causadas 
por um estímulo emocional. 

Por causa dessas características, o pranto emocional 
teria uma função orgânica, cujo objetivo é equilibrar as 
consequências de um evento estressante. Essa hipótese, 
batizada de “teoria da cura”, considerava as lágrimas úteis 
para a remoção dos malefícios causados pelo estresse. 
Como em algumas situações críticas a emoção pode le-
var a pessoa a um ataque cardíaco ou a um dano cerebral, 
chorar seria a garantia biológica da sobrevivência.

Um elemento importante identificado por essa pes-
quisa foi o fato de que as lágrimas emocionais possuem 
altos níveis de proteínas, manganês e potássio, além de 
hormônios, incluindo a prolactina, relacionada ao con-
trole do estresse e com papel importante para o sistema 
imunológico. Essa seria uma resposta para o fato de que 
as mulheres choram mais do que os homens (a média 
delas é de 47 episódios anuais, enquanto os homens der-
ramam suas lágrimas apenas 7 vezes no mesmo período). 
Sabe-se, por exemplo, que durante a gravidez elas sofrem 
um aumento considerável em seus níveis de prolactina, o 
que propiciaria maior emotividade. Segundo o pesquisa-
dor americano, se todas essas características conseguiram 
ultrapassar os limites da seleção natural é porque chorar 
tem algum valor para a própria vida.

Para suPerar a dor
Já a psicoterapeuta americana Judith Kay Nelson, au-

tora do livro Seeing through tears: crying and attachment 
(“Um olhar através das lágrimas, choro e apego”, Ed. 
Brunner Routledge, sem trad. para o português), enten-
de que o choro é um comportamento  biologicamente 
desenhado para criar uma ligação entre pais e filhos e 
constitui um sinal poderoso que busca uma resposta. De 
acordo com a especialista, “ao longo de nossas vidas, 
chorar continua a ser parte do nosso sistema afetivo e 
representa, antes de tudo, a primeira forma de elaborar 
nossa capacidade para os relacionamentos”. 

Essa afirmação ratifica os estudos realizados pela Uni-
versidade de Tilburg, que concluíram que as lágrimas 
representam um comportamento afetivo usado para 
estimular a ajuda dos outros e, dessa forma, possuem 
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Pessoas afetivamente seguras 
choram sem nenhuma 

dificuldade, e geralmente 
se sentem abertas para dar e 
receber cuidados e conforto 

um papel social. Judith explica que as pessoas choram 
porque precisam de ajuda ou do conforto de outrem, 
pouco importando se são pessoas estranhas ou não. O 
que deve ser considerado é que, diante de um pranto, é 
muito difícil ficar indiferente.

Embora o choro tenda a aproximar as pessoas, ele 
também pode ser vivenciado como uma ação incômoda. 
Nesse caso, é muito fácil identificá-lo, pois geralmente se 
exterioriza como uma atitude de protesto ou raiva pela 
perda de alguém ou de alguma coisa. O desejo de quem 
chora dessa maneira é fazer com que os outros façam algo 
para que a situação desagradável desapareça, se resolva ou 
se modifique, levando aquele que chora a uma melhora.

Indagada sobre as conclusões dos pesquisadores  
da Universidade do Sul da Flórida quanto ao fato  de 
o choro poder causar mais angústia, afetando o siste-
ma imunitário, Judith responde que, quando alguém  
chora por desespero ou resignação, o que provoca  
muita dor, as lágrimas são sempre benéficas: “O que  
faz com que a pessoa se sinta melhor é o fato de que  
ela pode encontrar conforto — nela mesma, num amigo 
ou na pessoa amada”. 

livre Para chorar
Se, para o adulto, o choro é uma resposta à tristeza de-

corrente de alguma perda, a forma como a pessoa o vi-
vencia dependerá do modo como aprendeu a lidar com as 
próprias emoções. Para Judith, indivíduos afetivamente se-
guros choram sem nenhuma dificuldade após perdas reais 
e significativas, e geralmente se sentem abertos para dar e 
receber cuidados e conforto. Mas há aqueles afetivamen-
te inseguros que expressam reações ambivalentes. São os 
chamados ansiosos/preocupados e escapistas/rejeitados. 

Judith adverte que não é saudável represar as lágrimas, 
pois elas são a ponte que aproxima as pessoas e permi-
tem a direção e administração das dores e perdas, situa-
ções inevitáveis da vida. Contudo admite que o pranto é 
um comportamento de natureza privada e que pode ser 
difícil chorar em público, especialmente quando a pessoa 
atua em uma atividade na qual os outros a procuram 
pelo seu apoio. A saída é prestar atenção aos estímulos 
que provocam as lágrimas para poder reservar momen-
tos onde o choro possa se manifestar sem restrições. Mas 
pode acontecer que, mesmo estando a sós, algumas pes-
soas não consigam chorar e só o façam em seus sonhos. 
Se for esse o caso, “pode ser um sinal de que há negação 
da dor enquanto estamos acordados”. E é essa a hora 
certa de indagar a razão por que isso acontece. 

dois tiPos bem diferentes 
Choro de protesto – esse é típico choro que irrita 
o outro e tende a ser intenso e pode ser vocalizado. 
não inspira simpatia, mas raiva. há sinais de tensão 
muscular. em geral a pessoa não aceita o conforto do 
outro porque quer uma ação ou uma mudança.

Choro de tristeza e resignação – geralmente é 
silencioso. a pessoa parece sem esperança e tende 
a cobrir seu rosto com as mãos, mantendo o corpo 
encurvado. as pessoas sentem mais simpatia e 
sentem que devem ajudar ou confortar-lhes. esse 
tipo de choro é mais receptivo ao auxílio do outro.

comunicar sem Palavras
Judith diz não acreditar na existência de uma diferença 

cultural que autoriza o choro para as mulheres, vetan-
do-o para os homens. Ela aponta apenas uma diferença 
biológica, que se manifesta somente na puberdade, pois 
desde o nascimento meninos e meninas choram com a 
mesma frequência. “Quando ocorre o amadurecimen-
to do sistema reprodutivo, a própria natureza prepara a 
mulher para que ela seja mais responsável, capacitando-
a para os cuidados com os bebês. E é o choro que pos-
sibilita uma comunicação biológica que vai além das pa-
lavras”, esclarece. Entretanto, acrescenta Judith, “outros 
elementos vão influenciar essa forma de comunicação 
e, em 95% dos casos, as lágrimas serão uma resposta a 
um revés, pesar ou perda e ela permanecerá idêntica por 
toda a vida”., esclarece a psicoterapeuta americana.


