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Ê preciso preparar o coraçao
Torcer pela TV pode
ser arriscado, mas os
exercícios atenuam o
perigo das emoções
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babado quando os II homens de
camisa vermelha do time da Costa
Rica disputarem a bola contra a se
kçaodeLaz.aroniobatimento:.ir
tara mais acelerado e a adrenalina
funcionando a todo o vapor. Os
globulos brancos e vermelhos au
mentarao no sangue o figado se
cretarámaisaçúcar,asmãoSsetornarào geladas e a pele embranqui.
çada. Assim como o corpo do jogador, o organismo do torcedor ga.
nará um forte estimulo emocional
para enfrentar o adversário. Ao
contráriodoatkta,porém,o torcedor nãopoderádissiparasuaenergia fisica no gramado de Turim
Poressemotivo,ocardiologista Franklin Galsao especialista
em mdicina esportisa aconsdha o
torcedor a nao se sentir vexado em
descarregar a sua tnsao em frente
da tela da ides isso Vibrar e impor
[ante Pular na hora do gol e sauda
vel Os brasileiros que tisirem a
sorte de assistir ao jogo em Tunm
segundo ele tem menos chance de
sofrer um eníarti OU Outro disiur
bio cardiaco do que o espectador de
TV."Quemestãrrando,saniban.
doou até brigando estâ exercitando
a função do corpo', diz ele. "E urna
tensão dinárnica."
Nolivro Pscologia dos Esp0rtes, Haddock Lobo adverte que os
conhecedores e habiivados com o
de sentir o seu estado emocional
perturbado ou superestimado. E
mais provável, portanto, que quem
passe mal seja o tipo de torcedor
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Torcedores comemoram, em Sào Paulo. o guivJtl gol de Careca contra a Suécia: a alegria, com emoçãofor:e. sem exercicio. é um perigo segundo os medico:

Copa aumenta risco de enfarte Psicologia mostra
A adrenalina é o hormônio
das grandes emoçoes Produzido
,s,st
i ml its ssinra.renais sua
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cedor normalmente fica encolhido
durante os jogos devido à tensão",
aponta o pscólogo João Alves Serasião, professor de Educação Fisica
na Pontificia Universidade Catolica
de Campinas (Pucamp). "E como
se ele estivesse pronto para dar um
salto." Na opinião do professor Jose Medalia, do departamento de
Educação Fisica da Universidade
de São Paulo (USP), a imprensa
contribui também para ampliar e
intensificar a ansiedade do torcedor, ao fazer extensa e minuciosa
cobertura da Copa. A expectativa,
de acordo com Galvão, aumenta o
risco do ansioso vir a sofrer uma arritmia. "Dai para uma crise cardiaca, é um pulo só".
A presença de ambulâncias
nos estádios, em jogos do Mundial
da Itália e no Campeonato Paulista,
não é simples requinte ou prevenção contra eventuais bngas de torcedores. Na verdade, tem havido
casos de espectadores que sofrem
problemas de saúde no momento
do gol — a favor ou contra seu time. O socorro médico rápido pode
salvar vidas.
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ansiedade, raiva, medo e tensão. As
Copas do Mundo não costumam
poupar os organismos dos torcedo
res mais fanáticos: injetam neles
grande quantidade de adrenalina,
aumentam a freqüência cardica e
elevam a pressão arterial. Numa
pessoa normal, esse quadro não
provoca maiores problemas, além
de um ligeiro mal-estar. Os cardiopatas, porém, correm mais riscos.
Devido à estimulação do sistema nervoso simpático, o coração
bate mais rápido. "Uma emoção
súbita induz à arritmia que, por sua
vez, pode levar a um enfarte", previne o cardiologista Jozef Feher,
presidente do Hospital Israelita AIberi Einsiein de São Paulo. Segundo ele, o individuo que já apresenta
alguma lesão na artéria coronária
corre o risco de sofrer um espamo
ou uma solicitação excessiva sobre
essa região.
Ao consultar os computadores do Albert Einstein, Feher venficou que existem poucas pesquisas
relacionadas ás eventuais complicações cardíacas por parte dos torce-
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Feher: advertência contra emoção

Galvão: stress ameaça torcedores

dores. A maioria dos estudos diz
respeito aos distúrbios dos atletas.
No entanto, um recente estudo publicado na revista Circulation, da
Associação de Cardiologia Americana, demonstra que o stress precipita as arritmias cardiacas. Situações de Copa do Mundo são propicias ao aparecimento do stress, pois
envolvem grandes alterações emocionais. Essa mesma pesquisa de
Circulation revela também que a
zanga aumenta a possibilidade de a
arritmia ser desencadeada em cerca

de 40% a 50%. Isso significa que, se
a pessoa estiver num período considerado vulnerável, a sua chance de
sofrer uma fibrilação ou parada
cardíaca é maior. O cardiologista
Franklin Galvão, que defendeu
uma tese na USP sobre a avaliação
do stress em pilotos de automobilismo, acrescenta que o aumento da
hipertensão arterial pode ainda resultar num acidente vascular cerebral. "Principalmente se o torcedor
já tiver algum tipo de patologia cardíaca", explica.

Líder dos Gaviões prefere paz
Embora seja presidente da
maior torcida organizada do Pais,
a Gaviões da Fiel, o corintiano
Luís Antônio Mezher, o Magno,
prefere assistir à Copa do Mundo
sozinho. "Gosto de prestar atenção em cada jogada, sem ser interrompido com palpites ou pipocas", diz ele. Dono de uma gráfica
— onde trabalham 55 empregados corínhianos — Magrão acha
mais dificil descarregar a tensão
na frente da televisão do que no
estádio. Só não foi a Turim nesta
Copa porque a sua mulher está no
sétimo mês de gravidez.
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Magrào já foi mais fanático. Aos 14 anos, quando entrou
para a Gaviões, nunca levava para casa uma desfeita do time adversário. Foi parar muitas vezes
em hospitais e na porta de delegacias. "Brigava por amor", diz

ele. Aos 31 anos, procura manter
uma postura mais equilibrada.
Recentemente, porém, perdeu a
paciência. O jornalista Pepe Escobar escreveu na Folha de S.
Paulo um artigo em que comparava a torcida corintiana a um
inferno. "Virei as mesas naquela.
redação e falei grosso", conta
Magrão.
Realista, o presidente da
Gaviões acredita que o Brasil não
será o vencedor da Copa. "Júlio
César, João Paulo e Evair não foram escalados e eram figuras essenciais", ele lamenta. "A Itália
ou a Alemanha vai ganhar esse titulo", prevê. Na sua gráfica, todos os empregados estão liberados a ouvir rádio e comentar sobre exportes enquanto trabalham.
"Estamos no Brasil e aqui ainda
existe liberdade."

tunis deixar de lado a ligura do torcedor para colocar todos os seus
holofotes sobre o jogador. A torcida só parece ser levada a sério pelos
psicólogos esportivos quando reliete no desempenho dos atletas. O
advogado paraibano João Lyra filho, autor de muitos textos da legislação esportiva brasileira, no entanto, reservou um capitulo do seu livro Introdução à Psicologia dos
Desportos ao esquecido torcedor.
Na sua opinião, os estádios satisfaacm a necessidade de comunhão social. Segundo ele, o cinema e o teatro tendem a isolar o assistente, ao
passo que o estádio transforma os
espectadores em velhos coAhecidos.
Lyra Filho descarta a tese de
que o fanatismo pode provocar
alienação. "A paixão pelo esporte
proporciona ao torcedor um estado
reconfortante", sentencia. O torcedor, de acordo com Lyra, retira do
jogo uma espécie de recompensa
para o seu cotidiano sensaboroso.
Ele traz à memória uma cena a que
assistiu depois da vitória do Chile
sobre a seleção brasileira na disputa
do Campeonato sul-Americano de

chegais do cuLto presiUcule CII1IC'
no Jumn Rios fez explodir, no estádio, urna vaia compacta e retum
banir. "Com a vitória do seu time
o público criou coragem para lavai
a alma", afirma Lyra.
O norte-americano Robert
Singer, autor do livro Myths a
Truths itt Sport Psycbology (Mitos
Verdades na Psicologia do Esporti
chama a atenção para a importãi
cia da catarse no futebol. "Os lo
cedores freqüentemente se projetal
no papel de quem está atuando
jogo e com isso liberam as 5W
emoções", ele nota. A catarse poj.
também estimular o torcedor
aproveitar a ocasião ,da partida p.
ra descarregar os seus impuls
agressivos. "Exportes", escreveu
neuropsiquiatra inglês Barry Mo
gillo, em 1968, "promovem a saúl
mental, apaziguam a mente e red
zem a delinqüência, o crime e a vi
lência". Ele ainda não conhecia
hooligans, igualmente britãnicc
que marcariam tragédias nos est
dios dos anos 80 e que levariam
Itália a isolá-los nesta Copa.

APsicoIoiadotorcedor
Os n,erca,risrnoa psicologicos que eatéo um jo po
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Catarse — A possibilidade de vivenCiar emoções fortes
provoca uma espécie de catarse O indivIduo almie a insipidez e as frustrações da losna cotidiana. T,aea um combaie subsiriutivo pela vitória.
Projeção — O futebol. prnciprlmOrtie, é rico em vibraçôes Traia-se de um esper5culo em que o iorcedor part.cipa com a mesma iensio que o jogador. O torcedor
pode prolelar seniim.rirlus e aspirações individuais no iogo vibrando dianie de um gol como se houvesse alcançado algo que desejasse pessoalmenie. Elo joga nas 11
posições do seu time e goza do privilégio de euvcuiar lan.
ces iguais ou melhores que os logado,es.
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Comunhão — A torcida iguala os homens. A Soica
ierença a ser combaiicia esiA representada pelo lime adners5rio. Os rorcedo,rrs ou um mesmo iime eeperimeniarn
um senhimenio de comunhao e se imaginam sacr,ticafldO
os seus inleresses particulares em favor da colelruidade.

.<

e

--

. ,..J
s.1.
.

Agressividade — A .rrjlaçio emocional provocada pelo
ono Cria uma sobrecarga de energia que nio é dissipada
no jogo, como acoiriece errt,e os jogadoreS. Por conserjuiiile, adufo ian5iicos podem p,ocurar ouiroS escoaouios. como aiacar os siropatzaflte5 do limo advorsá,io.
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