
Os benefícios das comodidades da vida moderna
são inegáveis, mas estudos mostram que o
conforto exagerado também priva nosso cérebro
das recompensas duramente conquistadas e pode
contribuir para aumentar os índices de depressão

á várias décadas, a indústria multibilionária dos antidepressivos

_ —aponta os desequilíbrios na substância neuroquímica

serotonina como causa da depressão. Contudo, as pesquisas ainda

não encontraram evidências convincentes de que os desequilíbrios

da substância representam a causa incontestável - ou única

- da patologia e, apesar do número sem precedentes de opções

terapêuticas e farmacológicas disponíveis, os índices de pessoas com

a doença estão mais altos que nunca.

Diante de uma questão tão complexa, talvez seja o caso de

buscar estratégias terapêuticas não-farmacológicas que tragam alívio

ao crescente número de pessoas que luta contra este transtorno

do humor. Afinal, parece existir algo no modo como vivemos

hoje que realmente é tóxico para a nossa saúde mental. Seriam as

gerações anteriores de algum modo menos suscetíveis aos sintomas

depressivos? Em caso afirmativo, o que podemos aprender do

modo como viviam nossos antepassados que nos ajude a recompor

nossa resiliência (capacidade de pronta recuperação ou resistência a

infortúnios) e, conseqüentemente, nosso bem-estar emocional? Para

elaborar uma nova e mais integrada teoria da depressão, pesquisei na

literatura os possíveis gatilhos evolutivos de respostas emocionais.
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CRIANÇAS BRINCANDO remetem a lembranças que nos fazem questionar as
formas de prazer da sociedade contemporânea

Reavaliei o que sabemos sobre como
o cérebro funciona saudável e iden-
tifiquei fatores primordiais de estilo
de vida que poderiam contribuir para
nos fazer adoecer.

Comecei a pensar no impacto do
estilo de vida contemporâneo
em nossa saúde mental há mais
de dez anos, depois de assistir a
uma palestra do psicólogo Martin
Seligman, pioneiro da psicologia
positiva, na época presidente da
Associação Americana de Psico-
logia. Seligman descreveu dois
estudos realizados nos anos 70,
nos quais pessoas de diferentes faixas
etárias respondiam a um questionário
sobre ataques de depressão pelos quais
tinham passado durante toda a vida.
Os pesquisadores então compararam
as respostas de diferentes gerações.

Na ocasião, achei que o resultado
deveria ser bem óbvio e simples.
Esperava que as pessoas mais velhas
relatassem mais ataques de depressão.
Afinal, tinham sobrevivido a duas
guerras mundiais, passado por muito

mais privações e perdas
em virtude de ter vivi-
do mais tempo. Como
seria possível comparar
a angústia mental de-
les com as de pessoas
mais jovens, cercadas
de mais facilidades e
submetidas a experiên-

cias bem menos traumáticas?
Para minha surpresa, Seligman

relatou que as pessoas mais jovens
apresentaram probabilidade muito
maior de ter passado por uma de-
pressão. Um dos estudos constatou

que aqueles nascidos nas décadas de
50,60 e 70 tinham probabilidade dez
vezes maior de sofrer de depressão
grave que aqueles nascidos na pri-
meira parte do século. Esses achados
foram mais tarde confirmados em um
segundo estudo. O que está por trás
dessa surpreendente disparidade?
Parece inegável que gerações ante-
riores faziam muito mais trabalho
físico do que fazemos hoje. Lembrei-
me o quanto nossa vida cotidiana
tinha mudado seis anos atras. Por
estranho que possa parecer comecei
a repensar aspectos de minha vida
quando lia uma história para dormir
para minha filha mais nova, que es-
tava com 3 anos na ocasião. Skylar
tinha escolhido Uma casa na campina
para aquela noite - uma das minhas
preferidas na infância.

Antes, porém, convém explicar
que, enquanto leio para minhas filhas,
aproveito o tempo para pensar na
minha lista de coisas a fazer do dia
seguinte. Esse punhado de multita-
refas cognitivas era muito fácil com
livros como o Boa noite, Lua, que eu já
tinha lido incontáveis vezes quando
minhas filhas eram menores. "Boa noi-
te, quarto"... preciso atualizar aquela
seção da palestra de quarta-feira. "Boa
noite, estrelas"... e lembro sobre tirar o
peito de frango do freezer. "Boa noite,
vaca saltando sobre a Lua"... tenho de
terminar aquelas análises do cérebro
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de rato, no laboratório, amanhã. "Boa
noite, luz"... preciso assinar aquela
permissão para minha filha mais velha
ir à excursão da escola,

Mas, naquela noite, a história so-
bre a vida no campo de alguma forma
me absorveu. Achei a vida atribulada
dos personagens tão absorvente que
tive realmente de prestar atenção!
Laura ingalls, a pequena heroína,
descrevia em detalhes como a famí-
lia plantava, colhia e caçava o ano
inteiro. Aquilo fez minhas idas ao
supermercado e a mera leitura das
instruções de aquecimento de boa
parte da comida que eu "preparava"
parecerem bem medíocres.

Eu sempre reclamava por ter
de lavar roupas, mas meus esforços
eram pálidos comparados àqueles da
Mamãe Ingalís. Ela esfregava cada
peça - confeccionada com suas pró-
prias mãos - numa tábua e depois a
pendurava para secar. Dar banho em
minhas filhas não exigia coletar água
da chuva ou do poço,- bastava abrir a
torneira. A família da história tinha de
fabricar a maioria dos objetos que eu

simplesmente comprava - incluindo
brinquedos, velas, sabão e queijo. De
repente, naquela noite, percebi que,
comparado aos estilos de vida de um
século atrás, meu cotidiano era um
passeio no parque.

Obviamente, não estou sugerin-
do voltarmos a bater manteiga e a
curtir couros. Mas acho realmente
que precisamos examinar se nos-
so estilo de vida contemporâneo,
cômodo, digitalmente conduzido
- repleto de controles remotos, in-
terruptores, carros, DVDs, laptops,
celulares e fornos de microondas
- pode estar a contribuir para o
aumento dos índices de depressão
nas pessoas nascidas na última parte
do século 20. Teríamos perdido algo
vital para nossa saúde mental quando
começamos a apertar botões em vez
de arar os campos? De um ponto de
vista neuroanatômico, acredito que a
resposta seja um enfático sim.

EM NOME DO PRAZER
Nosso cérebro é "programado" para
experimentar profundo senso de sa-

tisfação e bem-estar quando o esforço
físico produz algo tangível, visível e
significativo na obtenção de recursos
necessários para a sobrevivência. De
fato, nosso cérebro foi fisicamente
equipado com uma espécie de circuito
fixo para este tipo de ação desde que
nossos ancestrais se vestiam com peles
de animais. Chamo esta compensação
emocional de "recompensa impulsio-
nada pelo esforço".

Pensemos nas recompensas im-
pulsionadas pelo empenho como
uma ferramenta evolutiva inteligente,
capaz de motivar os seres humanos
primitivos a manter a atividade física
necessária para obter os recursos
para viver - encontrar comida, se
abrigar do frio e da chuva e procriar
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para continuar a espécie. As recom-
pensas impulsionadas pelo esforço
não se originam, contudo, apenas da
atividade física. Também envolvem
movimento complexo acoplado a
intricados processos de pensamento.
Imaginemos milhares de anos atrás,
quando nossos ancestrais estavam
seguindo o rastro de um bando
de javalis através de uma floresta.
Já que esses animais são lutadores
ferozes, uma estratégia de sucesso
geralmente envolvia os esforços
coordenados de alguns caçadores,
exigindo comunicação e apoio social
eficazes. Eles precisavam ser astutos
quando perseguiam o animal ou o
atraíam para a armadilha. Todos os
seus esforços eram alimentados pela
expectativa. De fato, esperar por
algo prazeroso cria mais atividade
no centro neurológico do prazer que
a consecução real do objetivo. Uma
vez que apanhavam a presa, os caça-
dores eram inundados com um senso

de realização e satisfação enquanto a
esfolavam para o jantar.

Afinal, o que toda essa história
tem 3 Ver com nossa vida moderna
e depressão? Muito, se considerar-
mos que a premissa essencial da
teoria das recompensas impelidas
pelo esforço é que a ação, o "fazer",
desempenha papel central tanto em
prevenir o início da depressão quanto
em criar maleabilidade contra essa
e outras patologias. Nosso cérebro
tem geralmente o mesmo tamanho
e todos temos as mesmas partes e a
mesma composição química dos seres
humanos mais primitivos. Mesmo
que o estilo de vida tenha mudado
radicalmente, retivemos a necessida-
de inata de conquistar recompensas
impulsionadas pelo esforço.

Talvez não seja assim tão tranqüilo
termos removido sistematicamente o
esforço físico - e toda a complexidade
de processos físicos e cognitivos im-
plicados, bem como as recompensas

que vêm dessas tarefas. Estaria a socie-
dade contemporânea nos destituindo
de certas formas de prazer tão funda-
mentais à nossa saúde mental?

Durante as últimas décadas, os
pesquisadores identificaram áreas do
cérebro associadas a alguns sintomas
da depressão. Mas seria possível cor-
responder cada um deles - incluindo
perda de prazer, sentimentos de au-
todepreciação, habilidades motoras
desaceleradas e dificuldade de con-
centração - a alguma parte específica
da anatomia cerebral?

MOVIMENTO E EMOÇÃO
Um lugar natural para começar a pes-
quisar eventuais "gatilhos evolutivos"
da depressão era o núcleo accurnbens.
Essa estrutura do tamanho de uma
ervilha é conhecida como o centro
de prazer, ou de recompensas, e nos
mantém comprometidos com com-
portamentos importantes à nossa so-
brevivência-até mesmo nos alimentar
e fazer sexo. Tem um papel crucial no
modo como o cérebro funciona, já que
determina como reagir a estímulos am-
bientais como um pedaço de bolo de
chocolate ou aquele sujeito charmoso
na mesa ao lado.

Centro de integração do cérebro,
ele recebe dados enviados por muitas
áreas neurais. Mas, para o tema que
me proponho a tratar, opto por me
concentrar em sua vinculação íntima
com três outras áreas primarias. U
accumbens está próximo do sistema
motor do cérebro, ou estriado, que
controla nossos movimentos, e com
o sistema limbico, uma coleção de estru-
turas envolvidas no processamento de
emoções e aprendizado. Essencial-
mente, o accumbens é fundamental na
interface entre sentimentos e ações.
Os sistemas motor e emocional,
intimamente ligados, se estendem
ao córtex pré-frontal, que controla
a capacidade de resolver problemas,
planejar e tomar decisões.
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TEMPOS MODERNOS, 1936: ícone das
contradições da Revolução Industrial acelera
a produção de substâncias neuroquímícas
importantes para o equilíbrio emocional

E a esta rede accumbens-estriado-
cortical - responsável pela conexão
entre movimento, emoção e pensa-
mento - a qual denomino circuito de re-
compensas impulsionadas pelo esforço. Esse
sistema neuroatômico está na base
dos sintomas associados à depressão.
De fato, é possível correlacionar
cada sintoma da depressão com
uma parte cerebral deste circuito.
Perda de prazer? Núcleo accumbens.
Respostas motoras lentas? Estriado.
Sentimentos depreciativos? Sistema
límbico. Falta de concentração?
Córtex pré-frontal.

As estruturas motoras que con-
trolam nossos movimentos estão
intimamente conectadas ao centro
de recompensas, onde registramos
prazer, e à área cortical que controla
os processos de pensamento superior.
A ligação das áreas cerebrais que
controlam ações, emoção e pensa-
mento, e desenvolvem atividades que

envolvem vários desses componentes
aciona o circuito de recompensas
impulsionadas pelo esforço.

Parece que quanto mais o circuito
de recompensas impulsionadas pelo
esforço c ativado e mantido em
ação, maior o senso de bem-estar
psicológico: é como se uma corrente
elétrica estivesse passando por toda
a rede. Isso ocorre, por exemplo,
quando a pessoa instala um novo
acessório de iluminação que exige as
duas mãos. As conexões neurais são
então reforçadas e as células dessas
áreas do cérebro permanecem "liga-
das", secretando neurotransmissores
como dopamina e serotonina, envol-
vidas na deflagração da sensação de
bem-estar. Há fortes indícios de que
todo esse processo estimula a neuro-
gênese (produção de novas células
cerebrais), um fator importante na
recuperação da depressão.

Nossas mãos têm um papel crucial.

A maior parte do território do córtex,
motor, localizado no córtex superior
(a cobertura externa do cérebro), se
ocupa delas. Os gestos manuais são
tão importantes que ativam áreas
maiores do cérebro que a movimen-
tação de partes bem maiores de nosso
corpo, como costas e pernas. Levando
essas informações em consideração,
questionei se a inclusão de tarefas
simples em nosso repertório diário de
atividades poderia ajudar a manter a
maleabilidade emocional. Para obter
a resposta, havia apenas um lugar a ir:
de volta ao laboratório.

EM BUSCA DE BISCOITO
O cérebro de rato tem todas as partes
que o cérebro humano também possui
(é apenas menor e menos complexo).
Portanto, roedores são ótimos pon-
tos de partida para pesquisa)" saúde
mental. Colocamos quatro montes de
revestimento de gaiola no aparelho
de teste e enterramos em cada um
deles petisco bastante apreciado por
meus roedores. Treinamos os ratos a
procurar as guloseimas nos montes e,
a cada dia, os trocávamos de posição
aleatoriamente. Os animais logo
aprenderam que cada monte novo
tinha um biscoito e, portanto, assim
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DA MESMA FORMA que cobaias aprendem o desamparo, conforme mostrou Seligman,
também é possível treinar a perseverança em roedores, acredita autora

que conseguiam um prêmio, iam para
o monte seguinte. Dei a esta tarefa o
nome de "colheita".

Em poucos dias, os ratos se apro-
ximavam dos montes e imediatamente
começavam a cavar em busca dos
pedaços de cereal de que gostavam.
Treinamos esses mamíferos todos os
dias por cinco semanas para que ti-
vessem muitas oportunidades de fazer
associações entre o esforço físico e as
recompensas desejadas.

Os ratos do grupo de controle
também eram colocados diariamente
no novo ambiente. Mas, independen-
te do esforço físico que exercessem,
recebiam uma única porção de petisco
no canto da gaiola. Os estudantes
gostavam de chamar esses roedores
de "ratos do fundo de reserva" e os
que cavavam, de "operários".

Na fase seguinte, desenvolvemos
um enigma que as cobaias tiveram
de aprender a desvendar. Queríamos
avaliar se os ratos do fundo de reserva
e os operários eram igualmente per-
sistentes na resolução de problemas.
Colocamos um biscoito numa bola
plástica de brinquedo de gato, um
novo estímulo lúdico que seria leve-
mente ameaçador aos animais porque
tinha um sino. Asseguramos que o
cobiçado pedaço de cereal não passas-
se pelas aberturas. Ou seja, indepen-

dente de quão esperto e empenhado
fosse o rato, ele não conseguiria
pegar a recompensa no intervalo de
três minutos do teste. Naturalmente,
os ratos não conheciam este fator e,
portanto, pudemos avaliar quanto
tempo eles gastavam tentando obter
a guloseima. A tarefa envolvia ousadia
e persistência - características muito
úteis em épocas difíceis.

O que descobrimos? Embora
tenhamos assegurado que os dois
grupos tivessem níveis equivalentes
de dificuldade e ansiedade, antes do
início do treino, surgiram diferenças
notáveis na forma como os animais
abordavam o desafio. Os operários
pegavam a bola na boca e jogavam
a cabeça de um lado a outro, arre-
messando o brinquedo pela gaiola.
Também tentavam enfiar as pequenas
patas nos orifícios para conseguir a re-
compensa. Embora os ratos do fundo
de reserva estivessem igualmente mo-
tivados para conseguir a guloseima (os
dois grupos estiveram sob o mesmo
esquema de restrição de alimento) e
tenham usado estratégias similares,
eles foram bem menos persistentes.

De fato, os operários gastaram
aproximadamente 60% mais tempo
tentando obter a recompensa, e
fizeram 30% mais tentativas que o
grupo de controle. A sua maneira,

os operários mostraram que as sés- 3
soes anteriores de treinamento os |
tornaram mais confiantes de que f
conseguiriam vencer o desafio e z
obter a recompensa. ®

Quando estudava esses achados,
lembrei-me do estudo amplamente ci-
tado, realizado há várias décadas por
Seligman e seu colega, o psicólogo
Steven H Maier da Universidade de
Colorado, em Boulder. Nesse famoso
experimento, os cães desistiam de rea-
gir e de resolver os problemas depois
que percebiam que não conseguiriam
escapar das gaiolas nas quais recebiam
choques leves. Os pesquisadores
referiram-se a esta desconexão esfor-
ço-conseqüência como "desamparo
aprendido". Poderiam, então, nossas
descobertas serem denominadas "per-
sistência aprendida"?

Indubitavelmente, tínhamos evi-
dências empíricas'do valor adaptativo
das recompensas baseadas em esforço.
O simples comportamento de cavar
os montes de revestimento em busca
de biscoitos de cereal tinha conferido
aos ratos a motivação e a confiança
para perseverar numa tarefa desafia-
dora inteiramente diferente.

MAIS VULNERÁVEIS
Mesmo que nosso sistema nervoso
tenha constituição anatômica e com-
posição química iguais ao de nossos
ancestrais - ou mesmo ao de pessoas
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que viveram há apenas um século -, é
bem claro que estamos usando nosso
cérebro e nossas mãos de diferentes
maneiras. A fração de agricultores
na força de trabalho era de 38% no
início do século 20, mas menos de
3% cerca de 90 anos depois. Hoje, há
muito mais pessoas que desenvolvem
trabalhos intelectuais que operários
dedicados a tarefas físicas. Houve
grande aumento nos empregos rela-
cionados a serviços, de 31 % da força
de trabalho em 1900 para 78% de
todos os trabalhadores em 1999.

Naturalmente,, podemos ter uma
sensação de realização quando repas-
samos rapidamente a lista de coisas a
fazer. O prazer extraído da simples
racionalização de um problema é
gratificante porque ativa o córtex
pré-frontal . Mas as recompensas
impulsionadas pelo esforço ativam
não apenas o córtex pré-frontal
soluctonador de problemas,, mas
também o estriado controlador de
movimentos e o centro accumbens
de recompensa/motivação, deixan-
do-nos uma experiência cerebral
mais plena, que nos prepara para
outros desafios. A menor ativação
cerebral associada a recompensas
impulsionadas por esforços também
cada vez menores pode, com o passar
do tempo, diminuir nossa percepção
de controle do ambiente e aumentar
a vulnerabilidade a doenças mentais,
como a depressão.

O que podemos fazer para nos
proteger contra o início da depressão
ou sua obstinada persistência? Ficar
absorto com um projeto de caderno
de recortes ou tricotar um suéter são
atividades que podem nos distrair das
tensões da vida e ocupar o cérebro
de maneiras intensas e benéficas à
saúde mental. Passear no parque ou
ir à academia para malhar - parti-
cularmente se você considera essas
atividades significativas - também
pode estimular substâncias neuroquí-

micas importantes para o equilíbrio
emocional, como a serotonina e as
endorfinas. Ouso dizer que tais ati-
vidades podem alterar o cérebro de
uma maneira mais significativa que
qualquer dose de um medicamento
isolado poderia conseguir. Por quê?
Porque são realizadas no contexto da
vida. Quando encaramos um desafio
e embarcamos no dinâmico proces-
so de tomar a decisão sobre uma
estratégia eficiente, de implementar
um plano e de observar o desfecho
final desejável, é como se o cérebro
"tomasse notas" dessas situações para
poder acessar estratégias de respostas
similares no futuro.

Assim como um triatleta deve

exercitar os músculos, repetidas
vezes, com séries simples de exer-
cícios, antes de participar de uma
longa prova, qualquer pessoa tam-
bém precisa enfrentar experiências
positivas contínuas com recom-
pensas simples impulsionadas pelo
esforço para executar a complexa
ginástica cerebral que enriquece a
vida psíquica. Qualquer coisa que
nos permita ver uma clara conexão
entre esforço e conseqüência - e
aquilo que nos ajude a sentir no
controle de uma situação difícil - é
uma espécie de vitamina mental que
contribui para aumentar a f lexibil i-
dade e funciona como amortecedor
contra a depressão.
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