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Ela não pode ser diagnosticada por exames de sangue, detectada em chapas de 
raios-x ou investigada em testes de resistência física. Mas, segundo estimativas da 
Organização Mundial de Saúde, será em duas décadas, a doença mais comum do 
mundo. Saiba por que pesquisas recentes apontam que essa pode ser uma boa 
notícia para todos nós 
 

 
 
Virgínia de Ferrante: segundo a estudante, a depressão revelou-se um período produtivo no 
qual descobriu que não queria ser atriz, mas diretora de cinema  
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Os primeiros sintomas começaram a aparecer quando Virgínia de Ferrante, 22, ainda estava na 
adolescência. Na época, chegou a ser gótica, daquelas que cultuavam a tristeza. A crise, no 
entanto, veio quando se mudou para Nova York para estudar teatro, aos 19 anos. Quando o 
curso acabou, três meses depois, viu-se sozinha, perdida e sem perspectivas na cidade mais 
badalada e famosa do mundo. “Foi aí que entrei em parafuso”, diz ela. Uma angústia brutal 
tomou conta de sua vida, tornando quase impraticável a rotina de estudante e garçonete. Não 
tinha ideia de que rumo tomar, muito menos o que queria fazer dali para frente. Buscou ajuda 



na terapia, tomou remédios, ficou sabendo que estava com depressão. Sofreu horrores, mas 
também fez grandes descobertas. Chegou à conclusão de que não queria ser atriz, mas, sim, 
diretora de cinema. Voltou ao Brasil, começou a estudar cinema e, aos poucos, foi conseguindo 
se entender melhor. “Foi um período de grandes mudanças”, afirma. Apesar da dor terrível, foi 
naquele momento que conseguiu parar para pensar em soluções e ser mais autocrítica. “Para 
mim, existiu uma Virgínia antes e depois de Nova York. Foi essa crise que me levou a estudar 
aquilo que realmente me faz feliz, que é direção de filmes.” Intuitivamente, ela entendeu o que 
a ciência vem se esforçando para demonstrar: que a depressão tem seu lado bom e que dela 
podemos tirar proveito se percebermos seu potencial transformador.  
 
É o que defendem dois pesquisadores evolucionistas norte-americanos, em um estudo recente 
publicado no periódico Psychological Review no qual tentam desvendar o que chamam de “o 
paradoxo da depressão”. Guiados pela teoria da seleção natural de Charles Darwin (1809-
1882), o psiquiatra J. Anderson Thomson, da University of Virginia, e o psicólogo Paul W. 
Andrews, da Virginia Commonwealth University, passaram anos tentando entender por que 
doenças mentais como a esquizofrenia afetam apenas de 1% a 2% da população mundial, 
enquanto a depressão já atinge mais de 20%. Segundo estimativas da Organização Mundial da 
Saúde divulgadas em setembro de 2009, essa será, em duas décadas, a doença mais comum 
do planeta, à frente do câncer. Residiria aí o tal paradoxo: por que uma disfunção tão sofrida 
também é tão comum?  
 
Segundo Darwin ele próprio um notório deprimido, como explicitou em várias cartas ao longo 
da vida, as espécies passam por um inexorável processo de adaptação em que características 
mais favoráveis a sua existência acabam sendo passadas de geração a geração. Trata-se de 
um afinadíssimo mecanismo de seleção e especialização que garante a permanência de traços 
que nos deixam mais aptos a encarar os obstáculos. Adeptos da psicologia evolucionista 
acreditam que a seleção natural não envolve apenas o corpo. As características da mente 
humana também seriam o resultado de uma longa jornada de depuração em nome da 
sobrevivência e reprodução. Se a teoria de Darwin é amplamente aceita até hoje no meio 
científico, argumentam Thomson e Andrews, então a depressão não pode ficar de fora. Em 
outras palavras, a depressão seria uma adaptação humana que chegou até nós com tamanha 
incidência não por acidente, mas porque precisamos dela como indivíduos.  
 
De acordo com essa perspectiva, a depressão nada mais é do que uma resposta radical da 
mente para que encaremos nossos dilemas mais profundos. “Como a dor física, ela serve para 
sinalizar que existe um problema a ser resolvido”, afirma Thomson. “Seria maravilhoso se a 
gente não tivesse de sentir dor. Só que não é assim. A depressão, como a dor, é um mal 
necessário.” Esse mecanismo seria tão poderoso que nos faria parar e olhar na marra para 
dentro de nós mesmos, ainda que de forma muitas vezes caótica, nem sempre consciente e 
invariavelmente sofrida. Tamanha concentração da mente tem um preço, exigindo muitas 
vezes terríveis sacrifícios. Por causa dela, alguns param de comer, de trabalhar, de ver os 
amigos e de sentir prazer.  
 
Integrante da mesma corrente de pesquisa que tenta mostrar que a doença não é apenas uma 
disfunção qualquer, Edward Hagen, psicólogo evolucionista da Washington State University, 
costuma compará-la a uma greve geral. “Por que os trabalhadores entram em greve? Porque 
não estão satisfeitos. Acontece o mesmo com nossa mente. Trata-se de um ultimato, um 
pedido de socorro para que mudemos o que está nos prejudicando.” 
 
 

INDÚSTRIA DA FELICIDADE | Quanto o brasileiro gasta por ano (em reais) com 
antidepressivos e estabilizadores de humor 



 

 
 
Uma crise de choro no meio de uma festa foi o alerta que fez a servidora pública Mariana 
Carpanezzi, 30, desabar. Sempre às voltas com o trabalho e o mestrado, achava que sua 
aparentemente inexplicável tristeza passaria com mais horas no escritório ou na universidade. 
O preconceito em relação à depressão a impedia de investigar melhor a razão daquele imenso 
vazio que sentia. Mas um dia veio o sinal vermelho. Teve de aceitar que estava doente. 
“Quando entendi o que tinha, foi libertador”, diz ela, que penou, porém conseguiu “ajustar os 
parafusos da vida”. Procurou um psiquiatra, que lhe receitou remédios outro preconceito que 
teve de superar para conseguir dar a volta por cima. Associou a psiquiatria com psicanálise 
duas vezes por semana, o que foi fundamental para dar sustentação ao que classifica como um 
processo radical de mudança que perdura até hoje. Com a ajuda do tratamento, percebeu, por 
exemplo, qual o espaço que o trabalho deve ocupar em sua agenda e constatou que não é 
possível se sentir plena o tempo todo. “É claro que a depressão em si não é uma coisa boa, 
mas o modo como lidamos com ela pode ser algo benéfico. Acho que reli a vida de uma 
maneira positiva e me tornei uma pessoa melhor depois disso tudo.” 
 

 
Jorge Poyart: a depressão surgida ainda na adolescência causou anos de sofrimento ao 
fotógrafo, mas, com a ajuda de tratamento, também contribuiu para que se conhecesse 
melhor e passasse a se respeitar mais 
 
Ruminação positiva  



 
Ao estudar as raízes evolucionistas da depressão, Andrews e Thomson focaram-se num tipo de 
pensamento que costuma ser comum em portadores da doença, chamado de ruminação. O 
nome deriva do hábito que as vacas têm de continuar mastigando por horas alimentos que já 
tinham engolido e voltaram do estômago. “O pensamento ruminante faz com que a pessoa 
pense continuamente em seus problemas”, diz a psicóloga Susan Nolen-Hoeksema, da 
Universidade de Yale. Até recentemente, havia um consenso científico de que a ruminação não 
passava de um tipo inútil e improdutivo de pessimismo. A própria professora defende, em 
parte, essa ideia: “Em alguns casos a ruminação analítica leva o doente a remoer seus 
problemas de forma tão passiva e repetitiva que acaba ficando ainda mais deprimido”.  
 
Uma ala da psicologia evolucionista passou recentemente a ver a questão sob um prisma bem 
diferente. Andrews e Thomson acreditam que a ruminação envolve afiados processos analíticos 
que, se bem orientados, de preferência com a ajuda de especialistas, podem ser produtivos, 
ainda que dolorosos. Por meio da ruminação, pessoas deprimidas tendem a quebrar um 
problema complexo em questões menores, com as quais é mais fácil de lidar. “Isso leva a 
melhores chances de resolvê-los”, diz Andrews. Estudos apontam ainda que a depressão 
aumenta a atividade cerebral de uma área do córtex pré-frontal importante para manter a 
atenção. Isso contribuiria para a mente permanecer mais focada em um problema, 
minimizando distrações. No processo, o doente pode ter insights sobre sua vida que não 
seriam possíveis se estivesse são.  
 
O escritor Osíris Reis, 30, enfrentou duas fortíssimas crises de depressão. A primeira começou 
em 2000, durante o curso de medicina. Apesar de perceber que não tinha nada a ver com a 
área, não conseguia largar os estudos. Ficou na faculdade um ano e meio, tempo durante o 
qual começou a perder a capacidade de sentir prazer em tudo. Na tentativa de recuperar a 
alegria, foi aumentando o ritmo da vida: fazia compras enlouquecidamente, ia a festas quase 
todas as noites. “Demorei a me tocar que isso era depressão. Só me dei conta quando larguei 
a medicina, fiz inscrição para o curso de mecatrônica em Brasília e, três meses antes do 
vestibular, não tinha vontade de levantar da cama só encontrava ânimo para ir até a cozinha e 
pegar uma faca para me matar”, afirma. “Foi aí que percebi que a coisa era séria e decidi 
procurar ajuda médica.” Consultou-se com psiquiatras, mudou-se por um tempo para a casa 
dos avós, começou a escrever livros, entrou para um curso de audiovisual. Em 2004, uma 
nova crise apareceu, mas, desta vez, Osíris já sabia como se cuidar: aliou tratamentos 
psiquiátrico e psicológico e tomou medicamentos até melhorar. “Na hora em que você está 
mal, esse papo de que a depressão tem lado bom não faz sentido. Só pude ver pontos 
positivos quando comecei a me tratar”, diz. “Hoje sei que, se não fosse pela doença, eu teria 
mantido escolhas que fariam da minha vida uma porcaria.”  



 
Mariana Carpanezzi: ataque de choro repentino em uma festa foi o alerta para que a servidora 
pública percebesse que estava deprimida e que era preciso rever diversos de seus hábitos 
Crédito: Anderson Schneider 
 
Patologização da tristeza  
 
A depressão, ou melancolia, como era citada no passado, atinge muita gente faz milênios — há 
menções a ela que remontam aos tempos de Aristóteles, no século 4 a.C. Mas só 
recentemente passou-se a aventar que a doença tenha aspectos positivos. Novos estudos 
tentam jogar luz ao tema, como o recém-lançado livro Manufacturing Depression: The Secret 
History of a Modern Disease (Fabricando a Depressão: a História Secreta de uma Doença 
Moderna, sem tradução no Brasil). Nele, o psicoterapeuta Gary Greenberg, que também sofre 
de depressão, faz um relato franco do que classifica de patologização da melancolia. A partir 
do século 20, tristeza profunda passou a ser tachada de doença grave. Virou tema de 
pesquisas científicas, ganhou vocábulos cada vez mais extensos em livros de medicina e 
psicologia e, a partir dos anos de 1950, transformou-se em mal a ser combatido por remédios. 
Co-autor de The Loss of Sadness: How Psychiatry Transformed Normal Sorrow into Depressive 
Disorder (A Perda da Tristeza: Como a Psiquiatria Transformou Tristeza Normal em Disfunção 
Depressiva, inédito no País), outro interessante livro sobre o assunto, Allan Horwitz defende 
que isso acontece porque a psiquiatria contemporânea tende a deslocar os sintomas de seu 
contexto, classificando de disfunções mentais reações normais que temos diante de situações 
de estresse. Isso, segundo ele, tem sérias implicações não só para a medicina, mas para a 
sociedade em geral. “Diante dessa indústria da felicidade, que alardeia ser possível sentir-se 
bem o tempo todo, a gente se torna incapaz de ver a tristeza como parte natural da vida”, diz. 
“Isso leva pessoas que estão apenas tristes ou que têm quadros mais leves de depressão a 
buscar saídas rápidas para sua dor por meio de antidepressivos.”  
 
Horwitz salienta, no entanto, que é preciso separar reações depressivas, que são respostas 
normais a situações difíceis, dos transtornos graves de depressão. “Quadros complicados, 
como depressão bipolar, precisam, claro, ser tratados com cuidado especial, muitas vezes de 
forma multidisciplinar, combinando medicamentos e terapias.” A própria pesquisa de Andrews 
e Thomson focou-se em tipos leves e moderados da doença gente que, na opinião dos dois 
pesquisadores, acaba tomando antidepressivos sem necessidade, perdendo a chance de refletir 
sobre sua existência e tomar decisões que poderiam ser de grande valia. Culpa, segundo eles, 
da banalização no uso desses medicamentos.  



 
Osírs Reis: crise durante o curso de medicina fez o hoje escritor largar a faculdade, perder o 
prazer em tudo e até pensar em se matar; apesar do sofrimento, afirma que a doença o 
ajudou a mudar de rumo na vida 
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No Brasil, os antidepressivos já são a quarta classe de remédios mais comercializada atrás de 
anti-inflamatórios, analgésicos e contraceptivos. Em cinco anos, segundo levantamento da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a venda desse tipo de medicamento cresceu 48%. 
Pulou de 17 milhões de unidades vendidas em 2003 para 25,9 milhões em 2008. “Hoje 
antidepressivos são prescritos por médicos de todas as especialidades, mesmo quando não 
têm certeza do diagnóstico”, diz Luiz Alberto Hetem, vice-presidente da Associação Brasileira 
de Psiquiatria (ABP). “No entanto, há casos de depressão mais graves em que os 
antidepressivos são imprescindíveis. Já em situações leves, o acompanhamento psicológico é, 
muitas vezes, suficiente para que a pessoa se restabeleça”, diz. É importante salientar que 
distinguir um quadro grave de um leve ou moderado não é tarefa fácil. Cada caso precisa ser 
avaliado individualmente por especialistas na área.  
 
O fotógrafo Jorge Poyart, 30, teve o primeiro contato com a doença quando tinha 15 anos. O 
gatilho foi a postura instável do pai. Primeiro, vieram ataques de raiva, seguidos de profunda 
tristeza que o levou a se afastar dos amigos. Ao longo da vida, teve algumas crises, que, com 
a ajuda de intenso tratamento, resultaram em importantes descobertas sobre si mesmo. 
Passou a ter consciência de que havia questões que precisava resolver consigo mesmo se 
quisesse ficar bem. Graças à doença, aprendeu a desenvolver sua autoconfiança. “Saí 
fortalecido e mais resistente a problemas. Aprendi a me respeitar, a me perdoar e a me dar 
valor”, diz. “Entendi que também mereço ser feliz, sem culpa, como todo mundo.”  
 
Defender que depressão tem seu lado bom não significa dizer que seus portadores não 
precisam de tratamento. Muito menos que devam sofrer indefinidamente à espera de supostos 
benefícios da doença. Afinal, aí reside outro grande paradoxo da evolução: mesmo quando 
temos consciência de que a dor pode ser útil, a urgência em escapar dela é um de nossos mais 
emblemáticos instintos. Remédios, psicanálise, psicologia, cada um deve procurar o 
tratamento que julgar melhor para aliviar o sofrimento. Mas as recentes teorias sobre 
depressão trazem uma inovação preciosa ao nos mostrar que a tristeza e o pessimismo podem 
não ser de todo ruim, ajudando-nos a compreender nossas reações humanas de uma maneira 
mais natural. E a entender melhor aquele velho ditado que diz, sabiamente, que há males que 
vêm para bem. 
 
Em parceria com J. Andy Thomson, o psicólogo evolucionista Paul W. Andrews lançou estudo 
recente em que defende que a depressão é uma adaptação que chegou até nossos dias com o 
propósito de nos fazer pensar a fundo em nossos dilemas.  



 
* Como a depressão pode ser boa?  
 
Em muitos casos, a depressão parece ser causada por dilemas complexos, dos quais nos 
damos conta apenas quando ficamos deprimidos. Se soubermos aproveitar esse período para 
analisar nossos problemas, isso pode ser muito produtivo.  
 
* Como convencer um deprimido a não partir logo para formas de amenizar a dor por 
meio de remédios?  
 
É difícil, mas acredito que o primeiro passo seja educá-lo. Muitas pessoas não sabem, mas, 
quando tomam aspirina para reduzir a febre, podem vir a prolongar a infecção. Sim, é 
desagradável, ninguém gosta de ter febre, mas é algo útil para nós. Com infecção, a dor vem 
da febre. Com problemas sociais, a dor vem da depressão.  
 
* Quando você diz que pessoas deprimidas podem lidar bem com os problemas, faz 
alguma diferenciação entre os tipos de depressão?  
 
Nem todos os deprimidos vão lidar melhor com seus problemas. Mas sabemos que quem busca 
lidar coma depressão tentando evitá-la tende a ter resultados piores. Eu diria que o curso 
natural da depressão é aceitar seus sentimentos em algum momento da vida, o que leva a um 
estado de análise que nos obriga a parar e tentar resolver as questões que nos afligem. 
 
Para Leonardo Gama Filho, chefe do serviço de saúde mental do Hospital Lourenço Jorge, no 
Rio, a depressão é como a tuberculose ou hipertensão: não traz benefícios e precisa ser 
combatida. Leia abaixo porque ele acredita que não exista um lado bom na doença.  
 
* A depressão pode ter um lado bom?  
 
Depressão é uma doença devastadora que leva o indivíduo a perder o prazer em tudo. 
Prejudica as funções fisiológicas, compromete a memória, o raciocínio e a concentração. 
Depressão é o câncer da alma. O pior é que ela não atinge só seu portador, mas toda a família 
do paciente. Todos sofrem juntos. Não vejo qualquer benefício nela.  
 
* A tristeza nos obriga a pensar em nossos problemas. Isso não é bom?  
 
Sentir-se triste é normal. Você fica triste quando perde o emprego, briga coma namorada etc. 
A tristeza nos leva à reflexão, o que pode ser positivo. Já a depressão, com características 
patológicas, ultrapassa a fronteira da normalidade e causa prejuízos. Afirmar que a depressão 
pode ser benéfica é a mesma coisa que dizer que a diabetes é uma coisa boa.  
 
* Há especialistas que defendem que antidepressivos mascaram as reais causas da 
doença...  
 
O grande problema do antidepressivo é a banalização de seu uso. Os antidepressivos só são 
recomendados em casos mais sérios de depressão. Hoje qualquer ginecologista prescreve 
antidepressivo para a paciente que brigou com o marido ou que perdeu o desejo sexual. A 
culpa não é do remédio e, sim, de quem faz mau uso dele. 
 
Minha mãe morreu e eu ganhei um apartamento com vista para o mar. Uma ilha distante — da 
vida que costumávamos viver, ao menos. Depois que eu saí de casa e meu pai morreu de 
câncer de pulmão, minha mãe, que costumava não sorrir para não causar rugas de expressão, 
decidiu torrar o resto da vida sob o sol. Eu nunca fui visitá-la — não naquela ilha, ao menos. 
Nos encontrávamos quando ela vinha a São Paulo, no Natal, na casa da minha tia, no Dia das 
Mães. Agora eu me encontrava numa casa estranha, numa nova vizinhança, com uma vizinha 
explicando onde minha mãe guardava as contas, onde guardava o sal.  
 
Fui até a ilha cuidar do enterro, dar baixa nos papéis, ventilar o apartamento. Pretendia 
vender a propriedade, mas ponderava se não podia viver por lá. Deixado há três meses de um 



longo namoro, suspeitando que a qualquer momento eu podia ser demitido, viajei com o leve 
prurido da possibilidade que, se eu fosse outra pessoa, vivendo aquela minha mesma vida, eu 
poderia deixar tudo para trás. Deixar o quê?  
 
Deixando o sol e o sal entrarem pela janela, aquela balneabilidade toda entre paredes, 
reafirmei a mim mesmo que eu não poderia ficar por lá. Acendi um cigarro tentando recuperar 
o carbono da cidade. Abri gavetas, peguei papéis, decidi ser rápido e objetivo. Minha camisa 
era escura e pesada demais para aquele clima, eu suava. A vizinha pareceu reparar na minha 
palidez me olhava com pena mas não ousaria sugerir que eu aproveitasse a praia; o luto me 
absolvia de ser feliz.  
 
Eu voltava pelo calçadão no dia seguinte. Sábado de praia, ainda de manhã. Tive de ir cedo ao 
escritório do advogado, ou teria de esperar até segunda. Eu pensava de fato quanto tempo 
teria de ficar. Quanto tempo demoraria para vender o apartamento. Se eu teria de ficar por lá. 
Se seria capaz de cuidar de todos os detalhes, de todos os cuidados, não podia apenas deixar 
minha mãe partir? A morte é uma lenta e dolorosa burocracia mesmo quando se morre de um 
câncer de pele fulminante, como minha mãe. Talvez não tenha sido exatamente assim, a 
vizinha deixou implícito. Já fazia alguns meses que minha mãe descobrira; estava se tratando 
em casa, silenciosamente. Quem sabe com a ajuda das amigas a vizinha guardava isso como 
um rancor contra mim? Eu voltava pelo calçadão, pensando, vendo todas aquelas pessoas 
queimando sob o sol...  
 
Uma felicidade intensa refletia da areia em mim. Lamentei não ter passado protetor. Abri a 
camisa o máximo que pude, e ainda não pude conter a vergonha da magreza generalizada, a 
gordura nos lugares errados, os pelos escuros e indecisos em minha pele pálida. Pensei se 
todos aqueles olhares ao redor eram de pena, ou nojo, mas as pessoas não conseguiam deixar 
de sorrir.  
 
Um ruflar de asas me fez levantar o olhar. Um urubu pousava num poste próximo. Tão 
vestidinho de preto, veja só, de luto como eu. Todos aqueles mamíferos despidos na praia, e o 
urubu circunspecto e soturno, como eu.  
 
Mais à frente, mais um.  
 
Um segundo urubu pousou num poste próximo, quando eu passava. Estão me seguindo? Me 
perguntei. O segundo urubu também olhava para mim. De repente era como uma figura bi-
dimensional, que parece sempre estar nos olhando, onde quer que estejamos. Essa é a mágica 
dos urubus, pensei eu, essa é a mágica da natureza, seu truque de sobrevivência. Parecem 
que estão sempre alerta, sempre nos olhando, onde quer que estejam. Um terceiro urubu 
pousou no próximo poste, assim que passei.  
 
Na praia, as pessoas sorriam e se esqueciam, nadavam à superfície, dançavam o Rebolation. 
Não notavam os urubus nem o que se passava comigo. Logo, todos os postes da orla, do 
calçadão em frente à praia, estavam tomados pelos pássaros.  
 
Cheguei no apartamento e tranquei a porta. Eu pingava. Tirei minha camisa encharcada de 
suor. Meu corpo não fora feito para aquilo. De repente, meu corpo se adaptava àquilo? As 
glândulas se ativando, a pele se preparando para o sol. Eu me transformando num mamífero 
despido, como aqueles que tostavam e se esqueciam, meu corpo se moldando para dançar o 
Rebolation. Tomei uma ducha fria para interromper a metamorfose.  
 
Olhei pela janela, os urubus ainda estavam lá. Com aquele olhar bi-dimensional, olhando para 
a mim e para a praia. E as pessoas ainda tostando, bebendo, dançando sob o sol e o mar. Já 
nem se lembravam de mim, pálido animal de luto. Era começo de um sábado de sol, e as 
pessoas ainda teriam muito mais a queimar. Mas urubus ficavam à espreita. Eram pacientes. 
Os urubus poderiam esperar.  
 
* Autor de seis romances, o escritor de 32 anos escreveu a convite de Galileu um conto 
exclusivo sobre o lado bom da depressão 



Fonte: Galileu, maio 2010. Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com>. Acesso 
em: 5 maio 2010.  


