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Introducão
Depressão não é frescura, é doença! Deve ser encarada com 
importância, sem preconceito e com muita atenção.

E explicada com simplicidade para que as pessoas 
possam compreender o que ela é – um dos maiores pro-
blemas dessa doença é a ausência de informação – e buscar 
ajuda especializada.

Essa missão, que vejo atualmente como meu propósito 
de vida, começou com as minhas “paliestras” (termo deriva-
do da palestra do palhaço). Isso mesmo, não escrevi errado: 
PALIESTRA, em que o Bebê Andy, um serzinho engraça-
do, atrapalhado, curioso e brincalhão vem, com fralda, chu-
peta e tudo mais que um bebê tem direito, conscientizar a 
plateia, de forma muito espontânea, extrovertida e sincera, 
de que DEPRESSÃO NÃO É FRESCURA NÃO, é coisa 
séria e que deve ser enfrentada.

Nessas interações com humanos que, como eu, bus-
cam intensamente um jeito de ter alegria em seu dia a dia, 
percebi a necessidade dessas pessoas de terem informação 

depressão não éfrescura -diagramação_arquivo 2.indd   1 15/11/2015   22:52:32



Depressão não é frescura!

2

mais direta e descomplicada sobre depressão, que falasse a 
língua dos depressivos, sem melodrama e não-me-toques, 
enfim, sem medo de ser feliz.

Por isso nasceu este livro, baseado em minha expe-
riência pessoal e na de outras pessoas, que tem como objeti-
vo desmascarar o tema, clareando o cenário para aqueles que 
ainda o enxergam de forma tão obscura, seja pelo precon-
ceito, desconhecimento, seja pela não aceitação da doença.

De maneira alguma o que escrevi tem a intenção de 
ser um tratado científico sobre a doença, mesmo porque não 
sou psiquiatra, psicólogo e nem profissional da saúde. Sou 
um comunicólogo com espírito de pesquisador que ama 
compreender as informações e torná-las mais fáceis para o 
entendimento das pessoas. 

Há alguns anos, me aprofundo em estudos, lendo di-
versos livros a respeito, conversando com pessoas e buscando 
orientação com especialistas. Com esse propósito, já realizei 
mais de quarenta entrevistas com excelentes profissionais 
de diversas áreas, dentre eles destaco: médicos, psicólogos, 
profissionais da área de recursos humanos, pedagogos, en-
fermeiros, professores, executivos, filósofos e artistas, a fim 
de entender com mais propriedade a depressão. 

Infelizmente, grande parte da sociedade lida com a 
depressão de forma preconceituosa e não dá a devida im-
portância e atenção para essa doença complexa, que pode 
levar a sérias consequências tanto para o indivíduo como 
para as pessoas ao seu redor.
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Reflita: quantas pessoas você já ouviu dizer que têm 
pressão alta, diabetes, ou mesmo que são cardíacas? Prova-
velmente muitas. Agora, quantas pessoas disseram que têm 
depressão? Poucas, não é? Sabe por que isso acontece?

Porque, como depressão é associada a pessoas fra-
cas, preguiçosas ou melancólicas, muitos preferem escon-
der que possuem a doença, não revelando até mesmo para 
os familiares mais próximos, ou seja, a pessoa que sofre 
de depressão não se sente à vontade para falar sobre isso. 
Outro agravante é não se conversar sobre esse assunto nas 
escolas, em reuniões familiares, e tampouco em encontros 
com amigos. 

É importante que se conheça muito bem a depressão 
para que se mude a visão sobre a doença e para que haja 
tratamento adequado e efetivo.

A depressão não é como o vinho, que fica melhor com 
o tempo, aliás, muito pelo contrário, seus efeitos só tendem 
a piorar.

Os números de pessoas diagnosticadas com ela são 
assustadores, porém, em muitos casos, é possível tratá-la, 
controlando os sintomas, possibilitando que a pessoa tenha 
uma vida normal e satisfatória.

Com a experiência adquirida no meu estudo aprofun-
dado sobre o tema, pude compreender melhor os casos de 
depressão na minha família e inclusive o meu próprio. 
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O primeiro aconteceu com a minha mãe que, logo 
após o meu nascimento, sem vontade de fazer nada, passava 
dias no sofá, sem vida social e sem alegria de viver.

O segundo foi com um familiar muito próximo que 
tinha sintomas de depressão severa; tentou o suicídio algu-
mas vezes até que, numa noite em casa, obteve êxito.

O último, ou atual, porque não tenho como prever se 
outros parentes ainda a terão, aconteceu comigo. Quando 
identifiquei que estava com depressão, me dei conta de que ela 
já fazia parte da minha vida há muito tempo e eu a ignorava.

Felizmente, em muitos casos como o meu, é totalmente 
possível tratar a depressão. Pode ser que seja demorado, mas 
isso não pode tirar a esperança de quem sofre com essa doen-
ça. Ressalto que existem especialistas que poderão apresentar 
bons tratamentos e, com isso, os pacientes obterão excelen-
tes resultados a curto, médio ou longo prazo. Não importa o 
tempo necessário para se recuperar. É essencial ter em mente 
que uma vida com sentido vale muito mais do que tudo.

Além dos tratamentos indicados pelos médicos, que 
podem envolver terapias e/ou medicação, é muito impor-
tante, junto a isso, rever a sua vida, se conhecer de verdade e 
fazer uma mudança em sua rotina. Assim, acrescente ativi-
dades prazerosas ao seu dia a dia e elimine tudo aquilo que 
não agrega e não te faz bem. 

A minha intenção com este livro é que, ao revelar a 
minha experiência e a de outros que convivi e convivo lado a 
lado, eu possa incentivar e inspirar uma mudança na menta-
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lidade da sociedade sobre os preconceitos relacionados a essa 
doença, que atinge desde crianças, adolescentes, adultos e 
até idosos; trazer conhecimento sobre a depressão de forma 
esclarecedora, tirando dúvidas e possibilitando diferenciá-la 
de uma tristeza (que geralmente é passageira); apresentar 
dicas para amigos e familiares que lidam direta ou indireta-
mente com a doença e; por fim, mostrar caminhos para que 
as pessoas possam retomar o acesso ao seu lado saudável.

Afinal, o que eu e todas as pessoas que têm depressão 
sentem não é frescura, mas algo que pode ser tratado e dar 
muito mais sentido à nossas vidas.

Venha comigo, temos muito o que conversar.

Beijo gordo, abraço apertado e sorrisos!
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1. Identificando a depressão
Olá! Meu nome é Anderson de Almeida Mendes, tenho 
36 anos, sou comunicólogo, “paliestrante”, palhaço e con-
sultor de comunicação há mais de quinze anos. Sou casado 
e, como você ou alguém da sua família, ou mesmo outra 
pessoa que você conheça, tenho depressão e sou um sobre-
vivente dos males que ela causa. Detalhe: quem me vê no dia 
a dia jamais diria que eu a tenho.

Antes de começar a falar em como reconhecer os si-
nais dessa doença, acho importante me identificar e contar 
como descobri que estava com ela.

Tive uma infância ativa e feliz, com uma adolescência 
seguindo um clima semelhante, mesmo com as transforma-
ções hormonais e sociais que essa etapa da vida impõe. Já 
na fase adulta, fui um jovem alegre, cursava uma faculdade, 
tinha trabalho, amigos e, nos fins de semana, ia para as ba-
ladas ganhar a cena nas pistas de dança por ser um exímio 
dançarino. Lá, levava vantagem em relação aos meus amigos 
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porque, como era o mais “feinho”, nessa modalidade eu saía 
do prejuízo e me destacava dos demais.

Era cordato, como dizia meu pai, ou seja, fui uma 
criança obediente e um jovem ajuizado, o “bom filhinho” 
que tinha uma boa relação com os pais, sem maiores con-
flitos. Tudo para mim, na época, tinha que ser 8 ou 80, pois 
não havia amadurecido em mim a flexibilidade e as outras 
maneiras de enxergar as situações. E mesmo assim, por in-
crível que pareça, eu era um agregador, pois sempre me co-
loquei a favor da cena e brincava com os meus “defeitos” na 
frente dos amigos, sempre com a ideia de entregar sorrisos. 
Além de muito impulsivo, não sabia dizer “não” a ninguém. 
Enfim, não havia nenhum indício aparente de que dali a um 
tempo eu desenvolveria depressão – ou havia?

Identifiquei-me formalmente com a doença, em 2011, 
num evento do Instituto de Psiquiatria (IPq), em São Paulo, 
onde trabalhava como diretor de cena, mas hoje vejo que ela 
apresentou os primeiros sinais de um jeito muito sutil, quase 
imperceptível e por isso passou “batido”.

Ela me alertou sorrateiramente em 2009, quando 
tive meu primeiro contato com quem chamo de mestre, o 
Wellington Nogueira, o famoso doutor Zinho, fundador 
dos Doutores da Alegria (ONG com projeto pioneiro no 
Brasil de levar palhaços para o universo hospitalar). Eu es-
tava ali, no Palácio das Convenções, participando profissio-
nalmente do evento de um cliente, quando praticamente 
entrei em estado de hipnose e encantamento com a sensível 
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e brilhante atuação desse ser mais do que humano, o qual se 
faz de palhaço para encher de alegria o espaço que ocupa. 
Foi neste exato momento que, inconscientemente, o primei-
ro sinal da depressão se revelou. Ao entrar profundamente 
em contato com a alegria, comecei a me questionar: “Cadê 
a minha alegria?” Percebi que ela não existia mais em minha 
vida. E isso me incomodou muito porque eu era uma pessoa 
extremamente alegre e havia deixado de ser.

Naquele instante queria resgatar imediatamente a ale-
gria de viver e foi quando pensei internamente que gostaria de 
ser o cara que estava naquele palco irradiando felicidade para 
toda a plateia. Depois desse episódio, tive outros contatos com 
o meu mestre, como no evento Risadaria em março de 2011 e 
em uma entrevista que fiz com ele no Café na Web, programa 
que apresentei na internet, que só reforçaram em mim a certe-
za de que eu deveria ter de volta a minha alegria.

Mas por que ela fora embora? Onde ela se escondera?
Não tinha ainda as respostas, só o vazio e a falta dela 

dentro de mim que aumentava dia a dia.
Em maio de 2011, dois meses depois do nosso último 

encontro, vestido com a “máscara corporativa”, lá estava eu, 
atuando profissionalmente em mais um evento. Agora como 
diretor de cena em uma gravação de uma aula on-line deno-
minada “Psiquiatria para não psiquiatras” realizada pelo IPq. 
Sem perder de vista a minha função, mas antenado ao que 
estava sendo exposto, fui palavra a palavra me identificando 
com cada sintoma de depressão e conhecendo o universo da 
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doença por meio da sabedoria e do vasto conhecimento do 
doutor Wagner Gattaz – atual líder do laboratório de Neu-
rociências do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clíni-
cas (HCFMUSP).

Foi a partir daquele momento que soube de fato que 
estava com depressão. Até então, eu acreditava que tinha 
uma vida bem razoável, que meu casamento era o.k. e que 
meu trabalho era estável, ou seja, eu tinha uma vida mais ou 
menos. Mas na verdade eu vivia mal, numa existência cin-
zenta, sem a cor da alegria. Só ia de casa para o trabalho, do 
trabalho para casa, com uma vida social zero. Era mais um 
desses zumbis corporativos que lotam o metrô de São Paulo. 
Quando visitava meus pais, ficava inquieto, pois não via a 
hora de ir embora para casa e deitar em minha cama para me 
refugiar no sono, buscava nele o remédio para passar o fim 
de semana. A depressão é uma doença da solidão, e qualquer 
um que a tenha sofrido agudamente sabe que ela impõe um 
medonho isolamento, mesmo para pessoas rodeadas de amor.

Eu era um “saco”, constantemente irritado e extre-
mamente negativo. Impossível de amar alguém, pois essa 
doença nos incapacita de dar e receber afeição. Tinha dores 
constantes na cabeça, nos ombros e sabe-se lá onde mais.

Bem, mesmo constatando tudo isso, foram necessá-
rios mais sete meses para a válvula da panela de pressão ex-
plodir – ou quem sabe era uma bomba-relógio silenciosa 
dentro de mim. Seja o que for, ela detonou em dezembro de 
2011, quando cheguei em casa e explodi em lágrimas num 
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choro convulsivo. Chorava tanto e incontrolavelmente que, 
extremamente assustada, a minha esposa, Bella, se aproxi-
mou de mim desesperada e disse: “Andy o que aconteceu de 
tão grave, quem fez tudo isso com você?”.

Ela não sabia, mas eu já tinha quase certeza da res-
ponsável: a depressão. 

Touché ! Ela havia vencido. Esperei chegar naquele es-
tado para procurar ajuda profissional. Lamentavelmente, a 
maioria das pessoas age assim. Aguarda chegar ao limite, 
nega as manifestações da depressão em sua vida e busca tra-
tamento médico quando a doença está em um nível severo. 
Tive a sorte de não ter alcançado esse grau, mas já estava 
quase lá, quando passei por seis psiquiatras até encontrar um 
que realmente quisesse me ouvir e não apenas saber o meu 
nome e me despachar com uma receita contendo um tarja 
preta qualquer.

Aprendi com essa experiência que uma coisa é des-
cobrir, e outra é agir. É a atitude que faz toda a diferença 
quando o caso é depressão.

Como cada ser é único, os sintomas se manifestam 
também de forma exclusiva em cada um de nós. Cada his-
tórico, cada contexto, cada pessoa com suas peculiaridades 
constrói elementos individuais na forma de expressar e viver 
essa dor. O que aconteceu comigo, provavelmente, não se 
repetirá exatamente com você ou com alguém que conheça. 
Por isso é extremamente importante conhecer muito bem a 
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depressão, para que ela seja identificada ao primeiro sinal. 
Mas, e as estatísticas? 

Sei sim que elas são alarmantes, mas eu sinceramente 
não gosto muito falar sobre elas relacionadas ao ser humano. 
Justamente porque eu não acredito que as pessoas possam se 
encaixar em números. O ser humano é muito singular para 
ser tratado de forma igual. O que eu verdadeiramente quero 
saber é como você está se sentindo e como eu posso ajudá-lo.

Numa ocasião perguntei a um grupo o que achavam 
que aconteceria se fosse revelado que todos ali tinham de-
pressão. A resposta foi que saberiam que eram fracos. Pedi-
ram, por favor, que eu não contasse a ninguém.

Eu escondia a minha doença atrás de um muro de 
vergonha e, com isso, ela ficava ainda maior. Lembro-me de 
que era tremendamente embaraçoso contar às pessoas que 
eu estava com depressão. Hoje recomendo falar abertamen-
te sobre ela. Fale sobre os seus sentimentos. Fomos ensina-
dos a não falar, a não demonstrar as nossas fraquezas, nossos 
medos etc., e temos que romper com esse comportamento. 
Os problemas são melhores resolvidos quando retirados da 
escuridão. Falar sobre a depressão tem tornado a doença 
mais fácil de ser superada no dia a dia.

Em um mundo cada vez mais estressante e negativo 
como o que vivemos atualmente, não é de se admirar a evo-
lução da doença.
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Não há dúvida de que a vida que levamos hoje carrega 
fardos incompatíveis com os cérebros que desenvolvemos e 
com quem queremos/ devemos ser.

O imediatismo da sociedade provoca ansiedade. Tudo é 
para ontem e urgente. E as consequências são estresse crôni-
co, colapso da família, advento da vida solitária, dedicação so-
mente ao trabalho, explosão de informações…

Muitos profissionais têm consciência de que estão 
acabando com suas vidas, mas a pressão social e a da família 
os faz continuarem nesse ritmo desenfreado, já que eles se 
sentem impotentes e sufocados.

Pessoas vivem com medo da competitividade, da bus-
ca constante, incessante e às vezes até cega para engordar o 
currículo, quando necessariamente não é isso que a pessoa 
gostaria de fazer, nem aquele o trabalho que gostaria de ter.

A mente se vira contra você e se rebela contraindo a 
depressão.

Quando entrevistei a psicóloga Izete Ricelli, ela me 
contou que: “Antigamente os médicos lidavam muito com 
causalidade – causa e efeito – e, na realidade, a depressão é 
uma complexidade de fatores, multifatores – físicos e psí-
quicos – um que produz o outro, que produz o um. Há fa-
tores genéticos, hereditários, ou seja, a complexidade é mais 
forte. Precisamos de uma medicina integrada para entender 
de fato o que gera os problemas”.

A minha definição sobre a depressão é que ela é uma 
ferida invisível. Quando as pessoas veem uma ferida exposta, 
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elas normalmente se sensibilizam com a dor aparente, mas 
como a depressão muitas vezes é imperceptível aos olhos, 
poucas dão a devida atenção ao estado de saúde daquele que 
sofre da doença. Muito pelo contrário, julgam apenas a falta 
de vontade de viver do doente, e isso gera um ciclo ainda 
mais complexo para ele. As pessoas só acreditam se você pa-
recer agudamente deprimido. A periodicidade dos sintomas 
da depressão é frequente, e, em geral, afeta a vida de todos, 
direta ou indiretamente.

Quem me vê diariamente jamais imagina que convivo 
com a depressão. Como já disse, a “máscara corporativa” e 
“social” que tenho que colocar sempre ao sair de casa dis-
farça bastante o meu estado físico e emocional, camuflando 
perfeitamente o que se passa no meu interior. Caberia muito 
bem aqui o famoso ditado: “Quem vê cara não vê coração”. 
E na maioria das vezes a depressão não está estampada na 
testa das pessoas. É preciso sensibilidade, atenção e conhe-
cimento para detectá-la no outro. 

Só depois de observar que essa doença já fazia parte 
da minha vida há um bom tempo, pude compreender a falta 
de significado que eu tinha no meu dia a dia. Sentia muitas 
vezes um peso grande nas coisas que não eram tão signifi-
cantes para mim (sabe aquela sensação de carregar o mundo 
nas costas?) e, quando me sentia bem, qualquer discussão ou 
obstáculo se tornava algo tão difícil de superar que eu quase 
sempre desistia de enfrentá-lo. A minha doença chegou a um 
nível intermediário, não severo! E mesmo assim me sentia 
cada vez mais fraco e completamente sem energia vital. Sim-

depressão não éfrescura -diagramação_arquivo 2.indd   16 15/11/2015   22:52:33



Depressão não é frescura!

17

plesmente não tinha mais prazer em nada e todas as coisas 
que me faziam feliz já não despertavam mais o meu interesse.

Quase que sem querer – e como não acredito em acaso 
– tenho convicção de que, quando fui convidado a participar 
como diretor de cena no evento do IPq, conforme relatado 
anteriormente, houve um propósito: ocorrer o processo ini-
cial para superar a minha depressão no dia a dia. 

Então o doutor Wagner Gattaz disse uma das melho-
res definições sobre a doença que eu já ouvi: “A depressão é 
caracterizada pela ausência de sentimentos”. Calma, explico.

Imagine uma coisa muito boa, por exemplo: você aca-
ba de ganhar uma viagem para conhecer o mundo inteiro. 
Agora, em oposição, imagine algo muito ruim: o falecimen-
to de uma pessoa querida. Sua reação perante esses dois fa-
tos é simplesmente ficar “anestesiado”, não sentir alegria ou 
tristeza, o seu único sentimento é uma coisa vazia, gélida, 
parece que tanto faz, sabe?

No meu caso, isso já vinha acontecendo com alguma 
frequência e, a partir de certo ponto, comecei a perceber uma 
espécie de anestesia facial. O lado esquerdo do meu rosto es-
tava perdendo as expressões e a apatia quase tomou conta do 
meu todo. Sentia que estava morrendo internamente, fiquei 
paralisado em meu desânimo e desespero, sem vontade algu-
ma de futuro. Foi aí, e só aí, que procurei ajuda especializada. 

Um dos problemas que muitas pessoas possuem para 
identificar a depressão é justamente não ter um grande pro-
blema na vida! Nem sempre é possível identificar com cla-
reza o porquê da doença, principalmente quando os indi-
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víduos possuem suas necessidades básicas atendidas, como 
alimentação, saúde, emprego, segurança, família e respeito. 
Mesmo nesse cenário privilegiado ainda assim sentem um 
grande vazio, sentem que precisam de algo maior, e que nor-
malmente não se encontra em um bem material. 

Já sob outro aspecto, existe a depressão deflagrada pe-
las perdas, e estas são facilmente identificadas. Um exemplo 
muito típico são os fracassos financeiros. Para quem está em 
depressão, perdoar-se por um negócio malfeito ou pelo fra-
casso de um empreendimento é algo praticamente inviável 
dentro do seu conceito doentio. O indivíduo, possivelmente, 
se vê como uma pessoa tão capacitada e competente que 
o ato de falhar o surpreende dolorosamente. Para todas as 
pessoas, a experiência da perda é algo muito abalador. Para 
o depressivo, é algo ainda mais complexo.

O depressivo perde, acima de tudo, o interesse em si 
mesmo e, por efeito, tudo o mais perde para ele a razão de 
existir. O que mais o divertia, os seus prazeres diários e habi-
tuais não têm mais sentido. Não o motivam. A tristeza ocu-
pa esse espaço emocional com uma dor quase insuportável.

Além dos fortes motivos já citados, a depressão tam-
bém pode ocorrer quando existe a mudança de papéis na 
vida, por exemplo: de filho para pai, de solteiro para casa-
do, de funcionário para empreendedor, de trabalhador para 
aposentado, e por aí vai. 

O depressivo desenvolve uma exagerada expectativa 
pelo apreço alheio, esforçando-se extremamente para agra-
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dar aos outros, a ponto de negar necessidades e sentimentos 
pessoais. Na mesma proporção que se sacrifica para agradar, 
ele espera muito do outro em retribuição. Nesse clima, as 
relações ficam pesadas, quase insuportáveis para familiares, 
amigos e colegas.

E são influenciadas pelas crenças do depressivo: eu 
posso controlar e modificar o outro; fico muito ressentido 
com o passado; sou muito ansioso com relação ao futuro; 
sou muito insatisfeito com a minha vida; sinto-me culpado 
por...; quero ser correto em tudo; preocupo-me com tudo 
para não descumprir meu dever; tenho que ser forte; devo 
ser agradável com todos; preciso ser ágil e bem-sucedido; 
devo estar ocupado o tempo todo; tenho que ser perfeito. 
Quem pensa assim não dará conta de viver bem ou até mes-
mo de viver. É muita sobrecarga, crítica e exigência.

Uma das formas operacionais dessas crenças é tirar o 
foco do presente, levando o indivíduo para o passado ou futuro.

Presa ao passado, a pessoa se atola na mágoa em rela-
ção ao que fez ou deixou de fazer. E quando se volta para o 
futuro, paralisa-se com a ansiedade de atingir seus desejos 
ou conquistar objetivos.

Por não viver no agora, ficamos na neurose, se lamen-
tando do ontem e prevendo o amanhã.

O doutor Aaron Beck, pai da terapia cognitiva, enu-
merou a estrutura de crenças da depressão da seguinte forma: 

Para ser feliz devo ser aceito por todas as pessoas; para ser 
feliz devo obter sucesso em tudo o que faço; se eu errar, isso 
significa que sou incapaz; não posso viver sem uma outra 
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pessoa; se alguém discorda de mim, isso significa que não 
gosta de mim; meu valor como pessoa depende do que os 
outros pensam de mim. Uma ótima notícia é que elas po-
dem ser mudadas. (BECK apud OLIVEIRA, 2012).

E então me pergunto se a depressão não é uma opor-
tunidade para o nosso desenvolvimento como humanos, pois 
muitos psicólogos afirmam de pé junto que ela vem da não 
aceitação da vida e da nossa atual realidade, ou seja, da falta de 
tolerância em não sabermos lidar com as frustrações diárias.

Encontro uma resposta no livro Em busca de sentido, 
de Viktor Frankl. O autor, que foi sobrevivente dos cam-
pos de concentração na Segunda Guerra Mundial, afirma 
que o homem pode suportar tudo, menos a falta de sentido. 
Ele observou que, entre os prisioneiros que sobreviveram ao 
Holocausto, os que melhor conservaram a sanidade mental 
diante de todo aquele sofrimento foram aqueles que tinham 
um forte senso de dever, de missão, de algo ainda a ser rea-
lizado. Certamente, o filósofo Nietzsche complementaria 
este trecho com a sua frase: “Quem tem por que viver pode 
suportar quase qualquer como”. 

O sentido da vida deve existir em cada um de nós, a 
nossa missão é encontrá-lo e executar o nosso dever. Após 
compreender o que gerava em mim essa falta de significa-
do, encontrei uma oportunidade para dar a minha revira-
volta, achar as minhas respostas, que neste caso só foi pos-
sível porque identifiquei a depressão, retirei do sofrimento 
que ela causava um entendimento do meu propósito como 
ser humano. Aceitei que independente da situação na qual 
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estejamos, é possível tomar uma decisão de transformar o 
sofrimento em algo positivo! Foi aí que surgiu a ideia de ela-
borar este livro e criar a “paliestra” denominada “A alegria e a 
manutenção do ser feliz como recurso para o enfrentamento 
da depressão”, realizada diversas vezes, que tem possibili-
tado que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento 
e detectem a depressão em si mesmas ou em alguém mais 
próximo que tenham contato.

Acredito que quando nascemos já recebemos uma ta-
refa primária, um objetivo principal, que certamente não é o 
de somente pagar contas ao fim de cada mês. Para a realizar-
mos, recebemos algumas ferramentas que muitos chamam 
de dons ou habilidades. Caso não estejamos executando a 
nossa tarefa fundamental, sentimos uma enorme sensação 
de vazio, como se um sistema de alerta dentro de nós iden-
tificasse o que verdadeiramente é importante.

Na verdade, não sabemos o que causa a depressão e 
nem como se estabelece e muito menos por que certos trata-
mentos dão certo e outros não. Não sabemos qual caminho 
ela escolheu para evoluir e muito menos porque alguém fica 
deprimido em determinadas situações em que outras pes-
soas nem se abalam.

Comigo, sinceramente, não sei se foi pela predispo-
sição genética que tenho ou pelos acontecimentos naturais 
da vida, mas, fazendo uma rápida retrospectiva, vejo que foi 
algo que me alertou sobre a minha imaturidade. Isso ocor-
reu quando passei da adolescência para a fase adulta. Lem-
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bro-me de ter ficado bastante chateado quando concluí que 
não poderia ser livre como era, e que a partir daquele mo-
mento teria que trabalhar e dedicar-me com afinco à minha 
carreira profissional. E que no trabalho eu teria que vestir a 
“máscara corporativa”. Sabe como é isso, não é? Ser racional, 
não demonstrar as fragilidades, ser sério etc. Depois veio o 
casamento, com suas inerentes responsabilidades. O fato é 
que eu só consegui identificar a depressão no fim de 2011, e 
provavelmente tenha vivido com “ela” durante quinze anos 
ou mais sem nunca ter notado a sua presença.

Alguns psicólogos que entrevistei definem que a de-
pressão é causada por uma não aceitação da realidade do 
indivíduo. Eu concordo, escolhi aceitar a minha realidade, 
encontrar o meu propósito de vida e convido todos a extraí-
rem da doença algo positivo que conduza a uma vida feliz e 
cheia de sentido. E você?
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O que é depressão? De onde vem  
e para que serve?

Muitas vezes confundida com melancolia, tristeza ou o fa-
moso corpo mole, injustamente vista por muitos como fres-
cura, a depressão é um distúrbio afetivo, visto também como 
o mais comum dos transtornos mentais, capaz de causar 
inúmeros sintomas psicológicos e físicos.

Senti na pele quase todos eles, sempre buscando for-
mas de reagir, mas mal sabia que eu não tinha este poder, 
mesmo porque nem tinha noção de que o que estava sentin-
do e sofrendo era depressão.

O primeiro sintoma que pude detectar foi que a mi-
nha alegria havia ido embora, que aquele ser feliz e alegre 
que contagiava a si mesmo e a todos com o seu bom humor, 
às vezes um tanto ácido, não existia mais. O meu cansaço, 
falta de energia intensa, talvez também o meu sono excessi-
vo (contrário ao de outros depressivos que tem insônia) me 
faziam perder interesse por quase todas as coisas que dão pra-
zer a todo ser humano. Tudo para mim tornou-se indiferente, 
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tanto fazia se o meu jantar fosse um simples hot dog ou uma 
bela macarronada numa cantina do Bixiga. Tudo para mim 
era sem gosto, sem sal, sem açúcar e sem afeto. 

Sem falar das dores na cabeça, nos ombros e no cor-
po que tiravam a vontade de fazer qualquer atividade e de 
me relacionar com outros humanos, o que gosto tanto. Nem 
para engrossar a torcida do timão eu servia mais. Tinha me 
tornado uma vítima dessa doença. Ou seria de mim mesmo?

Diferente da época em que me fazia de coitadinho 
quando criança para conseguir dos adultos o que eu queria, 
já que desde pequeno tinha em mim a veia artística da dra-
matização, encenava como ninguém. O benefício é muito 
sedutor para quem sabe jogar com isso: a manipulação. Ti-
nha muita bronquite, dor de garganta e aumentava tudo o 
que estava sentindo, fazia cara de dodóizinho, me desfazen-
do em lágrimas e conquistava o direito indevido de não ir à 
escola e receber todo carinho e atenção da minhã mãe, que 
acabava por fazer todas as minhas vontades.

Aprendi nas diversas terapias que fiz que a manipula-
ção não é o melhor caminho para conseguir o que queremos 
e que ela sempre se volta contra nós. E ao ver que ainda 
tenho esse bug, venho tratando ele com responsabilidade.

Já com a depressão, a questão não é a manipulação, 
mas a vitimização, em que a pessoa, ao assumir o papel de 
vítima, perde a oportunidade de ser a protagonista da sua 
vida, a autora da sua própria história. É preciso vestir a ca-
misa do protagonismo e ir para cima, sem baixar a guarda!
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Como vítimas, abandonamos o nosso papel de adultos 
e nos infantilizamos. Geramos os vilões aos quais atribuímos 
o poder de nos colocar nessa situação. Deus é o vilão! O che-
fe é o vilão! E sabe-se lá quem mais. Como vítimas, ansiamos 
pelo resgate do herói. Encontramos a desculpa para viver em 
crise. Afinal, nos vitimizando, merecemos ajuda e compaixão.

Apesar dos fatores físicos, biológicos, emocionais, so-
ciais e pessoais, é importante entender que a depressão vem 
para nos alertar de que alguma coisa não está bem em nossa 
existência. Como ressaltou, em entrevista para mim, a dou-
tora Maria Rosa Spinelli, ex-presidente nacional da Asso-
ciação Brasileira de Medicina Psicossomática, “você adoece 
como um aviso de que algo não está bem com você, como 
um mecanismo de defesa. Feliz daquele que tem depressão. 
Diante da doença, você toma algumas atitudes: ou infantili-
za, ou vira um adulto ou fica rebelde. Depressão forte pode 
ser o momento para você dar uma virada completa na sua 
vida, é uma oportunidade ou até uma consequência, uma 
necessidade que estava sufocada e gerou a depressão”.

A psicóloga Izete Ricelli, também em entrevista, 
acrescenta: “A depressão não é um castigo, mas um alerta. 
A doença é um pedido da vida para que a pessoa perceba 
que também merece ser feliz. Chegar na sua essência atra-
vés da reflexão, equilíbrio biológico e psíquico. Alimentar 
a sua criança, a sua individualidade – qualidade mental de 
pensamento, a generosidade. Enxergar as necessidades e não 
atender somente os desejos”.
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É preciso então compreender que a depressão não é 
punitiva, e sim indicativa. No meu caso, eu entendi que ela 
veio como uma mensagem urgente avisando que eu preci-
sava mudar e revisar a minha vida, as minhas atitudes, indi-
cando um caminho de equilíbrio e harmonia. Não dar aten-
ção à essa informação leva a uma briga inútil com a doença. 
Saiba que muitas vezes somos vítimas da relutância em nos-
sa mente, que insiste em alimentar a preguiça e a falta de 
esforço ao invés de estimular a paciência e a persistência em 
nova forma de ser. 

Seja protagonista e enxergue que ela, a depressão, ape-
nas está te convidando – e eu também faço o convite – para 
olhar sua vida, transformar o seu comportamento, atitudes 
e crenças. Transformar a depressão em crescimento pessoal.

Não acredito que nascemos por nascer, por mero aca-
so – aliás, não acredito no acaso. Não posso acreditar que os 
meus pais tiveram uma linda noite de amor e eu vim parar 
aqui para trabalhar e pagar contas. 

Acredito que todos nascemos com uma finalidade, um 
propósito, um motivo pelo qual estamos aqui neste planeta. 
E para mim a depressão serviu justamente para me causar 
um transtorno interno, para que com esse desconforto eu 
descobrisse que estava no caminho errado e me esforçasse 
para encontrar o meu rumo, meu norte, o desígnio para qual 
fui feito e que agora compartilho com vocês.

A depressão pode e deve ser vista como uma luz que 
precisa ser descoberta em você. Existe um convite da vida 
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para o contato com sua vocação, com suas qualidades e com 
seus talentos.

Por isso, assino embaixo o que o protagonista social 
Felipe Mello, fundador do Canto Cidadão (ONG que tem 
como missão reunir pessoas com vontade de compartilhar 
talentos em busca de bons encontros. Por meio da arte, co-
municação e voluntariado, essencialmente, deseja oferecer 
cada vez mais e melhores contribuições para a construção 
de alegria coletiva, ou ainda, para a elevação da vida em suas 
diversas formas), me confidenciou: “Você só adoece quando 
desvia do seu destino, desvia de si próprio. Você só adoece 
se parar de amar, parar de amar a vida. A doença é aviso, 
não é defeito. Se você sente que pode entregar mais, então 
vá atrás do seu sonho, busque a sua causa, a sua urgência de 
achar um estímulo. Quando você fica estacionado na zona 
de conforto, o que você faz com ela? Onde buscará sentido 
na sua vida? As pessoas que estão fora do caminho delas, 
serão deprimidas. A vida perde o sentido se você não faz o 
que gosta. É preciso pensar na depressão como experiência 
de crescimento e sobre como extrair preciosas lições dessa 
dor. Você passará pela reconstrução do seu EU”.

Tirei a vitimização de campo e hoje, como protago-
nista da minha vida, aposto em relações verdadeiras, ou seja, 
justas, olho no olho, sem jogo, sem “mimimi”. Dando senti-
do a minha existência, sendo consciente e conscientizando, 
fazendo o que me faz feliz ao alegrar o outro, sendo o Bebê 
Andy, não para manipular, mas para alertar que depressão 
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não é frescura, mas o sinal vermelho que acende na sua fren-
te para alertar que você precisa conduzir a sua vida de forma 
diferente (mesmo que no começo você amarele), que é pre-
ciso atitude para enxergar na sua existência o sinal verde, ou 
seja, o verdadeiro sentido que te faça seguir em frente nesta 
incrível missão que é viver. 

Ei, cuidado. O sinal está fechado? Pare e reveja tudo o 
que deve ser mudado!
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Gatilhos

Quando tudo em nossa vida está o.k. ou é o.k., como era no 
meu caso; temos a falsa impressão de que adquirimos uma 
depressão sem causa, que ela veio do nada, e talvez por isso 
muitos a considerem frescura.

Mas não é bem assim, ela sempre é acionada por al-
gum motivo, o que chamamos de gatilhos, que são meca-
nismos emocionais que disparam como alarme. Temos que 
estar sempre alerta com a emoção. Conhecer o que aciona 
a depressão pode nos ajudar a nos prevenir de situações que 
estão sob nosso controle e que podem ativar uma crise, já 
que outros acontecimentos, como a morte de alguém que 
amamos, não podemos controlar.

Muita coisa pode acionar a depressão, mas as mais 
normais em nosso dia a dia são:

•	Perder o emprego: 
Os mais velhos e pessoas com altos salários são os mais 
atingidos com crise de depressão após perderem o em-
prego. É considerado o gatilho número 1, causa ten-
são financeira, mexe com a autoestima e autoimagem 
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e afeta os relacionamentos, trazendo mais pressão na 
vida de quem já está estressado e infeliz. Além disso, 
tem o fato de a pessoa gostar do que faz, dos colegas, 
do ambiente de trabalho e da rotina a que está acostu-
mada. Perder essa condição traz no mínimo um des-
conforto e muitos receiam as mudanças, afinal o novo 
sempre gera medo.

•	Doença:
Ao saber que está com uma doença grave, a pessoa 
perde a perspectiva sobre o futuro, podendo adqui-
rir depressão ao não enxergar novas possibilidades na 
sua vida.

•	Divórcio:
Outra situação que provoca uma enorme mudança na 
vida do humano é o divórcio. Ele desestrutura a uni-
dade familiar e social e causa solidão, medo, tristeza e 
muitas vezes dificuldades financeiras, o que facilmen-
te pode desencadear a depressão.

•	Dívida e estresse financeiro:
A luta pela sobrevivência e o desgaste constante com 
o pagamento de contas e até a perda do padrão de vida 
causam um estresse sem medida e também frustração, 
afetando a autoestima, podendo em alguns casos tor-
nar-se um gatilho.
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•	Síndrome do ninho vazio:
Quando os filhos saem de casa, é um golpe duplo para 
os pais, pois estes têm que enfrentar a perda da convi-
vência constante e a mudança no estilo de vida, duas 
coisas muito difíceis para se lidar. Para alguns, esse 
problema pode ativar a depressão.

•	Prestação de cuidados em tempo integral:
Em contrapartida, o papel de cuidador, muitas vezes 
delegado aos filhos, é extremamente delicado, princi-
palmente em doenças debilitantes como o Alzheimer, 
sugando um tempo incrível e energia da pessoa, que 
muitas vezes é obrigada a fazer escolhas que geram 
sentimentos de culpa, inadequação e ressentimento.

•	Menopausa:
Ao sofrerem variações hormonais, as mulheres têm 
vários sintomas, como fadiga, ansiedade e baixa libido, 
sendo que qualquer um deles, ou todos, podem levar 
sim à depressão.

•	Infertilidade:
Desejar ter um filho e não ser capaz de gerá-lo pode 
ser um forte gatilho. Seja por uma menopausa preco-
ce, seja pela infertilidade, como consequência de uma 
cirurgia ou quimioterapia, quando uma mulher perce-
be que nunca terá um bebê, ela pode vir a desenvolver 
a depressão.
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•	Abuso de álcool e uso de drogas:
O abuso de álcool e de algumas substâncias quími-
cas pode provocar a depressão porque os seus efeitos 
atuam como depressor do sistema nervoso central.

Além de identificar esses gatilhos, é importante sa-
ber que eles são surpreendentes e podem ser provocados por 
algo muito bom ou muito ruim.

Eles podem disparar por diferentes motivos: quando 
temos mágoas do passado, com o fim de relações de amiza-
de e separação de pessoas amadas; ao vivermos mudanças 
em nossas vidas, como aposentadoria, fim de uma carreira 
e status da condição financeira; por meio de alterações nos 
papéis da vida (filho se tornar pai, namorado se tornar ma-
rido etc.); ou ao assumirmos quem somos de fato, como a 
homossexualidade. Também acontece quando perdemos a 
nossa espontaneidade, depositamos o nosso objetivo de vida 
em outra pessoa, ou então nos comparamos com alguém, re-
baixando assim a nossa autoestima. Além de situações como 
dependência química ou violência.

Incrível como a não aceitação da nossa realidade ou de 
quem somos contribui nesse mecanismo.

Um amigo vivenciou esse dilema. Ele tinha fortes do-
res no saco escrotal e durante treze anos buscou diversos 
profissionais para enfim descobrir que a origem do proble-
ma era a não aceitação da sua realidade, ou seja, a sua ho-
mossexualidade. Vivia se comparando com os amigos que 
gostavam de meninas e queria ser como eles. Ele relutou 
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para aceitar que não era assim. Além disso, se sentia muito 
culpado e morria de medo só de pensar como os pais agi-
riam quando soubesse do “problema” e ficava criando mil 
e um monstros imaginários. Até que o verdadeiro “dia D” 
chegou em sua vida, o dia da revelação – ou, quem sabe, 
da sua libertação. É verdade que não foi fácil, o pai recebeu 
a notícia um pouco melhor que a mãe, que não engoliu o 
fato tão bem assim, mas o tempo foi passando e pouco a 
pouco foram convivendo bem com a nova realidade, mesmo 
porque ele é um grande ser humano e os pais conseguiram 
superar seus preconceitos e enxergar de verdade a grande 
pessoa que existe atrás do rótulo.

Já que não temos como controlar alguns gatilhos, 
como no caso das perdas e outros mais, como já menciona-
do, podemos, com autoconhecimento e autoaceitação, iden-
tificar alguns e impedir que disparem.

Por isso não abaixe a guarda, desarme-os. Enfrente-os!
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Sintomas físicos e psíquicos

Quando a depressão se manifesta, ela chega sem pedir 
licença. Você está numa boa e, de repente, começa a se sentir 
mal o tempo todo. Lembro-me de estar deitado na cama, 
imobilizado e chorando. Para mim, a comida era cinzenta, 
as pessoas beges e a luz fosca nos locais por onde passava. 
Estava anestesiado, havia perdido o sentimento e me afasta-
do de todas as minhas relações humanas. Não dava impor-
tância ao amor, ao trabalho e aos amigos.

Tinha a impressão de que não conseguiria realizar 
nada, sensação de não controlar a minha vida e que ela es-
tava sem significado. E me perguntava por que eu estava 
desistindo de tudo o que me dava prazer.

 Mesmo passando por tudo isso, soube vestir com ta-
lento a “máscara social” e fazer com que ninguém percebesse 
o que eu estava sentindo, disfarcei muito bem com a família, 
com os amigos e os colegas de trabalho. Aliás, já disse aqui 
que sou um bom ator, lembra-se?

Não era fácil fingir, porque sentia dor no corpo e na 
nuca, bastante desconforto intestinal e um sono absurdo. 
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Efeitos colaterais do meu remédio, que me tirava a sensação 
de mal-estar que aquele vazio desgraçado provocava.

Quando viajava com os amigos, torcia para chover, 
porque então poderia dormir tranquilamente sem precisar 
escutar a mesma piadinha de sempre: “O Andy está forçan-
do o sono”, me zoavam dizendo isso o tempo todo.

Esses foram meus sintomas; cada pessoa tem os seus 
e, geralmente, na maioria dos casos, eles podem ser facil-
mente identificados, veja:1

Sintomas físicos Sintomas psíquicos

•	 Esgotamento físico
•	 Insônia ou sono constante
•	 Falta de apetite
•	 Diminuição da libido
•	 Piora matinal
•	 Dores: 

- Cabeça e nuca
- Ombros
- Peito
- Costas
- Gastrointestinal
- Membros

•	 Perda da capacidade  
de alegrar-se

•	 Sentir-se anestesiado
•	 Irritabilidade
•	 Inquietação
•	 Angústia
•	 Medo e ansiedade
•	 Pânico ou fobia
•	 Baixa concentração
•	 Choro fácil
•	 Baixa autoestima
•	 Dificuldade para  

tomar decisões

1 Este conteúdo foi extraído de uma aula on-line do IPq denominada 
“Psiquiatria para não psiquiatras”. Disponível em: <http://itv.netpoint.
com.br/ipq>. Acesso em: 5 jan. 2011.
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Caso perceba em você, em algum familiar ou amigo 
cinco ou mais desses sintomas durante mais de duas semanas, 
por favor, procure um especialista (psiquiatra e/ ou psicólogo).

Não deixe essas sensações passarem “batido”, pois, 
caso a depressão seja diagnosticada, ela deve ser tratada 
imediatamente.

O diagnóstico da depressão é clínico e toma como 
base os sintomas apresentados pelo paciente e pela própria 
história de vida.

Não desista de você e de quem você ama. Não deixe 
para amanhã. Viver é urgente!
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Insatisfação, tristeza ou depressão?

Saber diferenciar esses três estados é essencial no diagnós-
tico da depressão.

Insatisfação talvez seja o mais comum deles nos dias 
atuais, em que o incentivo ao consumo desenfreado faz com 
que sintamos sempre com falta de alguma coisa. E aí a ten-
dência é achar que o nosso carro não é tão bom quanto nos 
parece, que nosso celular está desatualizado perto de todas as 
tecnologias lançadas, que nosso guarda-roupa precisa de uma 
repaginada porque está fora da moda e que podíamos estar 
mais bonitos acessando as novidades do mundo da estética.

Enfim, ficamos insatisfeitos porque não recebemos no 
trabalho a promoção que queríamos para poder desfrutar 
de todas estas coisas ou então porque a esposa não fez no 
domingo a nossa comida preferida, porque o amigo não te 
convidou para a festa que “bombou” no Facebook, e ainda 
quando as expectativas que você coloca nas pessoas e nas 
coisas, te desagradam e não acontecem como desejou, você 
se sente insatisfeito.
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Já com a tristeza é diferente. Ela acontece por algum 
motivo relevante que rouba a nossa alegria, tira nossa paz e 
nos deixa magoado ou melancólico. Geralmente com fatos 
inesperados que acontecem no nosso presente, como a morte 
de alguém muito querido da família ou amigo, ou no rompi-
mento de um relacionamento quando o amor se desfaz.

Tanto nos casos de insatisfação como nos de tristeza, 
o estado emocional é temporário, ou seja, passageiro. A in-
satisfação é facilmente identificada e resolvida desde que se 
conheça o motivo dela. A tristeza dura um pouco mais, até 
que pessoa se reestruture e que a sua vida volte à normalidade.

Apesar de existirem situações de luto mal vivido, em 
que se lamenta a morte por anos e anos, sem se conformar 
com a perda, o luto não vivido, não chorado, pode se tornar 
uma depressão.

É fundamental saber que insatisfação, tristeza e de-
pressão não estão no mesmo nível, porque as duas primeiras 
são estados emocionais que podem ser solucionados com o 
tempo, já com a depressão não é assim, ela é contínua e piora 
a cada dia, precisa ser diagnosticada e tratada o quanto antes 
porque é uma doença.

Ela fica ali, dia após dia, consumindo a sua energia, 
roubando a sua alegria e o prazer em viver. 

Definitivamente o que caracteriza a depressão é a au-
sência de sentimentos. Ela é coberta por um véu que separa 
você do mundo das emoções.
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Se sentir insatisfação, verifique se você precisa mesmo 
atender aos seus desejos. Se sentir tristeza, viva a sua dor e 
respeite o tempo de se refazer. Mas se sofrer de depressão, 
fique atento e reaja a ela. Procure um especialista, inicie os 
tratamentos e retome o acesso ao seu lado saudável.

Se você não tiver atitude, ela não vai embora. Não é 
frescura! 
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Até aonde ela pode ir?

A depressão é traiçoeira, não tem limites e pode ir muito 
além do que você deseja ou espera.

Ela não é apenas um estado infeliz, não construtivo, 
que deixa o humano apático, sem vontade de nada. Ela é in-
vasiva, vai minando-o pouco a pouco, começando pelas do-
res, desânimo e nessa fuga vai afastando-o silenciosamente 
da sua vida, dos seus amigos, dos seus sonhos e dos seus 
motivos para viver.

Com a sua mudança de comportamento, aqueles que 
vivem com você começam a perder a paciência com o seu 
constante estado de “zumbi”, o que pode causar um des-
moronamento familiar ou separação conjugal. E no seu tra-
balho, a coisa não é diferente, seu chefe ou empresa podem 
até aceitar tranquilamente um afastamento por outro tipo 
de problema de saúde, como uma perna quebrada, mas por 
depressão é muito mais difícil. Muitos gestores consideram 
corpo mole, falta de esforço e superação, frescura mesmo, 
portanto motivo de sobra para a demissão. Uma pesquisa 
feita no Reino Unido mostrou que sete a cada dez chefes 
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acreditam que estresse, ansiedade e depressão não são des-
culpas aceitáveis para faltar no trabalho.2 

A depressão te coloca em total estado de impotência 
diante de qualquer coisa, anula a sua vida. Ou seja, você se 
sente literalmente um morto-vivo porque ela elimina a sua 
vida útil.

Complicando ainda mais a situação do depressivo, 
que já não é nada fácil, começam a aparecer outras doenças 
como obesidade ou anorexia, mas principalmente aquelas 
ligadas ao sistema circulatório e ao coração e outras esti-
muladas por baixa resposta do sistema imunológico, como o 
herpes zóster, podendo inclusive ser fatal.

Sem tratamento e a ajuda de especialistas (psiquiatra 
e psicólogo), a depressão pode ser devastadora e cruel, che-
gando ao ponto de levá-lo a tirar a própria vida.

O suicídio é o ponto mais alto que ela pode chegar. Por 
isso, antes que ela faça todo esse estrago, não a ignore. Tenha 
em mente que ela pode ir muito além do que você imagina.

2 Disponível em: <http://saude.terra.com.br/doencas-e-tratamentos/
para-69-dos-chefes-depressao-nao-justifica-afastamento,0715c0d4da57c
410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html>. Acesso em: 10 abr. 2015. 
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Ego

Se as pessoas tratassem o ego no seu significado original que 
é o eu, a essência de cada um, seria perfeito, porque permiti-
ria que equilibrássemos o que queremos (desejos) com o que 
temos (realidade), baseado na nossa personalidade. Viveríamos 
em pleno equilíbrio tendo consciência de quem somos e dos 
nossos limites, sem cair nas armadilhas impostas pelo sistema 
social que nos ensina a construir o que somos no ter e não no ser. 

Com isso, o sentido de ego foi alterado e hoje passou 
a ser uma admiração exagerada de si mesmo. Assim, quanto 
maior for o meu ego, ou seja, quanto mais egoísta eu me tor-
nar, mais distante eu fico da minha verdadeira identidade. E 
é aí que mora o perigo.

Sabe por quê?
Ao buscarmos a perfeição, perseguindo o ser ideal, ao 

invés em vez de um ser humano real, renegando o nosso eu, 
ficamos presos a um modelo quase impossível de se atingir e 
nos sobrecarregamos em alimentar a nossa vaidade sem, de 
fato, nos ocuparmos em cumprir a nossa missão de vida, que 
é o propósito para o qual estamos aqui.
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Ficamos cada dia mais exigentes, olhando só para o 
nosso umbigo e com um peso enorme nas costas porque 
pretendemos ser o “cara” para agradar e surpreender a todos, 
como muito bem ressalta, no bate-papo, com o médico ho-
meopata José Carlos Teixeira do Vale: “Não seja refém de 
plateias. Isso trará angústia por uma busca infinita. Quanto 
mais vaidade eu tenho, menos tolerante eu sou porque estou 
acreditando que sou especial entre os demais, me esqueço 
que sou um entre os 7 bilhões”.

E por falar em plateia, aprendi também com a expe-
riência nas minhas “paliestras” que, quando a minha vaidade 
falava mais alto, eu ficava ansioso antes de entrar no palco 
para saber quantas pessoas estavam me esperando e isso me 
motivava. Hoje, para mim, o que interessa é saber se o que 
vou dizer ajudará a vida de alguém e aí não me preocupo se 
for uma, duas pessoas ou mais, porque o importante é reali-
zar o meu propósito na vida, que é levar conteúdo relevante 
e felicidade às pessoas.

Quando aceitamos quem somos, os nossos erros e as 
particularidades da nossa identidade nos tornam mais leves 
e felizes. Funciona assim: o autoconhecimento nos conduz 
à autoaceitação gerando em nós a autoestima, requisitos es-
senciais para nos proteger de uma crise depressiva. 

 Por que será que não gostamos de críticas?
Justamente porque me vejo no espelho e não me en-

xergo de verdade, porque não me aceito e não admito que as 
pessoas não me enxerguem como eu gostaria de ser visto. E 
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como nosso ego funciona de forma repetitiva, vamos, cada 
dia mais, aumentando a distância entre nós e o outro. Assim 
quanto mais egoístas vamos ficando, mais adeptos ao indi-
vidualismo vamos nos tornando.

Aprendi em uma entrevista com Felipe Mello que: “A 
individualidade é sadia, pois gera o ser mais lúcido, faz com 
que as pessoas se conheçam e se questionem, por exemplo: 
‘Quem é você?’, ‘De onde vem?’, ‘O que está fazendo aqui?’, 
‘Pra onde irá?’, ‘Quais são os seus valores?’, ‘O que você tem 
para oferecer para a coletividade?’”.

Já o individualismo é o egoísmo ruim, as pessoas 
olham para o mundo apenas com o seu olhar. Essas pessoas 
chegam aonde querem independentemente do que farão 
para isso, mas lembre-se de que a sua felicidade não tem de 
ser às custas dos outros. Você é muito melhor com os outros 
do que sozinho.

Vamos reaprender a cuidar do nosso ego, como deve 
ser, para descobrirmos a nossa essência e gostarmos ainda 
mais de quem somos.

Ao deixarmos o nosso egoísmo de lado, incluímos o 
outro em nossas vidas e juntos podemos fazer da felicidade 
uma realidade. Como já dizia Raul Seixas em “Prelúdio”:

“Sonho que se sonha só
É só um sonho que se sonha só
Mas sonho que se sonha junto, é realidade”

Bora ser feliz?
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Amigos e inimigos da depressão

Talvez você não saiba, mas a depressão é estratégica. Como 
todo aquele que quer vencer uma guerra, ela reúne aliados 
com o objetivo de nos detonar, através de seus “amiguinhos”. 
Para vencê-la, além de a conhecer, temos que nos esforçar 
muito para ficar bem longe dos seus “queridinhos” e não cair 
em nenhuma armadilha preparada por eles. E mais ainda, 
convidar os seus “inimigos” para estarem sempre ao nosso 
lado, numa forte aliança, para derrotá-la em todas as suas 
formas de ataque.

Veja como podemos ser atingidos:3

Amigos dA depressão

Evite ficar só. Por mais difícil que seja, fuja do 
ISOLAMENTO. Resista ao sono, ao cansaço e à falta de 
disposição e vá ao encontro de trocar ideias com pessoas 
que vão nutrir a sua alma de alegria e aconchego. Se não 
tiver no momento amigos disponíveis, vá ao cinema, a uma 

3 O conteúdo foi adaptado do site wikiHow. Disponível em: <http://
pt.wikihow.com/Ajudar-um-Amigo-com-Depress%C3%A3o>. Acesso 
em: 24 jul. 2015.
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exposição de arte ou até mesmo caminhar em um parque, 
assim a depressão verá que você nunca está sozinho.

Fuja da culpa. A depressão adora nos atribuir 
CULPA e nos responsabilizar por tudo de errado que 
acontece ao nosso redor. Seja mais tolerante e flexível 
consigo mesmo. Ao buscarmos a perfeição, esquecemos que 
somos humanos. Aceite os seus erros e falhas e saiba que 
você é capaz de corrigi-los e fazer melhor da próxima vez. A 
vida sempre nos dá outra chance.

Tenha orgulho de você. A depressão vibra quando 
temos VERGONHA do que estamos passando. Sinta-se 
honrado por viver essa experiência. Com certeza, a sua dor 
contribuirá para que você seja uma pessoa bem melhor da 
que já é.

Enfrente o medo. Causar pânico é a diversão 
preferida da depressão. Mostre que você não a teme e que é 
forte o suficiente para vencer o MEDO que ela causa.

E descubra como podemos atacar: 

inimigos dA depressão

Conviva com quem te ama. É mais difícil para 
depressão invadir a sua praia e o seu território se você está 
cercado por AMIGOS e FAMILIARES que o apoiam e 
estão sempre ao seu lado para o que der e vier.

Cerque-se de alegria. O bom humor, o riso fácil e a 
gargalhada são escudos infalíveis contra a depressão. Viva a 
ALEGRIA. Assista mais comédias, stand ups, vá ao circo e 
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não perca a “paliestra” do Bebê Andy, com certeza você terá 
bons momentos.

Seja solidário. Saiba repartir a sua dor com os 
outros. DIVIDA os seus sentimentos. Ao buscar ajuda num 
simples desabafo, você encontrará no mínimo alguém para 
te escutar e se sentirá muito mais leve e aliviado se colocar 
para fora tudo o que está te fazendo mal e ainda pode ter a 
oportunidade de receber grandes dicas e conselhos.

Seja autor da sua história. Segure bem firme 
as rédeas da sua vida e tenha ela sob o seu controle. Seja 
PROTAGONISTA. Não deixe que nada e nem ninguém o 
desvie do seu propósito. Afinal, você é o ator principal e não 
coadjuvante. Só você pode determinar quando quer entrar 
e sair de cena nas várias situações que você escolheu viver.

Avante, guerreiro!
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Depressão não é uma doença nova, 
consumismo sim

Se eu ou você tivéssemos nascido no período da Renascença 
ou do Romantismo e adquiríssemos a depressão, ou melhor, 
a melancolia, como a doença era chamada na época, pro-
vavelmente nos sentiríamos o “cara” porque só os grandes 
pensadores, poetas e artistas tinham esse “grande privilégio”. 
Era uma experiência que enriquecia a alma e, por isso, muito 
bem-vinda.

Posição muito bem valorizada, como comentou o 
doutor Ronaldo Campos, especialista em reabilitação de 
dependentes químicos, em uma entrevista que fiz com ele: 
“Na época da Renascença e do Romantismo, era status ter 
melancolia, isso representava uma espécie de conexão com 
o universo dos artistas. Para entrarem numa esfera de pura 
reflexão, eles deveriam estar num estado melancólico, para 
extrair o que havia de melhor neles. Exemplo: o barbeiro 
estava fazendo a barba de um aristocrata, quando o primeiro 
disse: ‘Estou melancólico’. ‘Como assim?’, retrucou o aristo-
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crata, ‘você é um barbeiro…’”. Ou seja, só os nobres tinham 
“direito” a esse estado de espírito. Chique, né?

Bem diferente de como é vista atualmente, carregada de 
preconceito, época que quem tem depressão sente-se extre-
mamente envergonhado e por isso muitos não admitem tê-la.

Mas essa doença, que não é frescura, é bem velhinha 
e foi fundamentada pelo “pai da medicina”, Hipócrates, no 
século V a.C., classificando melancolia como patologia. 

Segundo a Wikipedia,4 a melancolia se caracterizava 
pela falta de entusiasmo e indisposição para atividades em 
geral, um estado psíquico de depressão com ou sem causa 
específica.

Reparem que os sintomas descritos há 2 500 anos por 
Hipócrates apresentam poucas diferenças em relação aos 
que sentimos hoje. Eram incrivelmente semelhantes a nossa 
visão de depressão atual. Logo é um erro sem medida pensar 
que depressão é uma doença contemporânea.

Vale sim dizer que os casos crescentes de depressão 
são consequência do estilo de vida que adotamos hoje, em 
que o consumo sem limites (luxos materiais cotidianos a 
que a maioria dos ocidentais estão tão acostumados), o caos 
tecnológico e a alienação das pessoas têm provocado o co-
lapso da estrutura familiar, o isolamento e o fracasso, temas 
muito bem pontuados no livro O demônio do meio-dia e que 
explorarei mais à frente.

4 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Melancolia>. Acesso 
em: 11 maio 2015.
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Ainda no livro que citei, o autor Andrew Solomon 
diz que:

Hipócrates declarava ser a depressão uma doença essencial-
mente cerebral que deveria ser tratada com remédios orais, 
e a questão primordial entre os médicos que o seguiam era 
sobre a natureza humoral do cérebro e a formulação correta 
desses remédios orais. Na Idade Média, a depressão era vista 
como a manifestação do desfavor de Deus, uma indicação de 
que o sofredor estava excluído do bem-aventurado conheci-
mento da salvação divina. Foi nessa época que a doença foi 
estigmatizada; em episódios extremos, os que sofriam dela 
eram tratados como infiéis. O Renascimento romantizou a 
depressão e nos trouxe o gênio melancólico, nascido sob o 
signo de Saturno, cuja apatia significava insight e cuja fragi-
lidade era o preço pago pela visão artística e a complexidade 
da alma. Os séculos XVII e XIX compuseram a era da ciên-
cia, quando experimentos buscavam determinar a composi-
ção e função do cérebro, e elaborar estratégias biológicas e 
sociais para refrear as mentes que saíam do controle. A era 
moderna começou no início do século XX com Sigmund 
Freud e Karl Abraham, cujas ideias psicanalíticas da mente 
e do “eu” nos deram boa parte do vocabulário ainda em uso 
para descrever a depressão e suas origens. Perturbações há 
muito chamadas de melancolia são agora definidas pelo ter-
mo depressão (SOLOMON, 2010).

Como vimos, a cada época a depressão é potencializa-
da de forma diferente. Hoje quem entra em cena para fazer 
parte no enredo da doença é o consumismo. Um vilão que 
nasceu na era industrial e com o apoio do marketing evo-
luiu sua forma de atuação, seduzindo cada vez mais pessoas 
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a satisfazerem seus desejos e suas necessidades conscientes e 
inconscientes, comprando cada dia mais produtos e serviços, 
construindo o seu “eu” a partir do TER e não do SER, que é 
a essência da nossa identidade.

Assim, ao se despersonalizar buscando cada dia TER 
mais coisas para TER mais valor, o ser humano está se 
autodestruindo e, mais ainda, devastando o meio ambiente, 
fonte dos recursos naturais destinados a produzirem sempre 
mais inovações para serem consumidas.

Acompanhei de perto a crise existencial que levou à 
depressão uma ex-professora, a publicitária Mônica Vascon-
celos. Ao tomar consciência que havia investido o seu talen-
to para alimentar somente a indústria do consumo, entrou 
em “parafuso” e não conseguia mais aplicar a sua criativida-
de em campanha alguma. Ela me disse: “Andy, foi terrível 
perceber que todos os meus anos de profissão tinham sido 
aplicados na desconstrução do homem e do meio ambiente. 
Fiquei paralisada e sem chão. Imagina você ficar sem traba-
lho de um dia para o outro? Sem razão de existir? Graças 
a Deus, essa crise que durou alguns anos me apontou um 
novo propósito de vida: a comunicação sustentável. Agora 
uso o meu talento para propagar ideias que contribuam para 
o bem-estar do ser humano e que ajudem a resgatar a sua 
essência e a integridade do meio ambiente, por isso criei a 
Eco Interação”.

Infelizmente, nem todos conseguem enxergar uma luz 
no fim do túnel neste turbilhão de consumo que estamos 
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vivendo e mergulham dia após dia no profundo oceano 
do TER, onde muitos acabam se afogando sem descobrir 
motivos para voltar à tona e viver novamente o SER.

Durante a entrevista com a psicóloga Izete Riccelli, 
ela nos alerta sobre a gravidade da era do TER: “O consu-
mismo é um sintoma da depressão, pois as pessoas querem 
encher o vazio e ao invés de encherem com o SER, enchem 
com o TER. É a busca do prazer na compra, no qual esse 
dura dez minutos, depois vem a frustração e a sensação de 
querer mais.

“Bem diferente do SER. O que é SER? É você estar 
bem com você, com suas realizações, contatos amorosos, 
relacionamentos saudáveis e uma profissão que você goste 
de exercer.

“O brasileiro é um povo de autoestima baixa – vem das 
nossas raízes, somos filhos de um pai português explorador 
e de uma índia abandonada, estuprada. Sobravam os 
filhos bastardos. Somos frutos dessa miscigenação. 
Todos queríamos ser da corte, somos um país jovem com 
complexo cultural. 

“É necessário uma retomada ao prazer real. Quando 
você for comprar alguma coisa, pense se ela é realmente 
necessária para você. A depressão não é uma doença nova, o 
consumismo sim.”

Aí está a chave para abrirmos um novo universo de 
possibilidades à nossa frente: investir em quem realmente 
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somos, buscar aquilo que de fato nos preenche e descobrir 
onde devemos colocar a nossa energia.

Ao desvendarmos a nossa razão de SER, somos inva-
didos por uma plenitude sem preço, que é só nossa, e o que é 
melhor, sem correr o risco de que ela nos seja roubada.

Eu descobri a minha. Bora descobrir qual é a sua?
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2. Depressão democrática
Se eu fosse aqui neste livro atribuir algum mérito à depres-
são, com certeza seria este: que ela é uma doença que abraça 
a todos, sem fazer distinção. Ou seja, ninguém está total-
mente seguro de não tê-la em algum momento da vida e jus-
tamente por esse motivo devemos ter muito cuidado com o 
nosso preconceito em relação à depressão dos outros porque, 
de uma hora para outra, nós podemos estar nessa situação. 

A partir do instante em que nascemos até a nossa ve-
lhice, estamos sujeitos a ela. Veja:

Crianças5 
As primeiras manifestações da depressão infantil po-

dem aparecer quando as crianças têm apenas três meses de 
idade e ocorrem principalmente em filhos de mães depri-
midas. Essas crianças não sorriem e tendem a virar a cabeça 

5 Este conteúdo foi adaptado do livro O demônio do meio-dia 
(SOLOMON, 2010).
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para todos, inclusive para os pais, bem no estilo “não quero 
papo com ninguém”. Para melhorar esse estado mental dos 
filhos, às vezes é mais importante tratar a mãe do que di-
retamente as crianças. E nesse sentido, a união dos pais é 
fundamental para evitar ou minimizar a doença nos peque-
ninos e mostrar a eles que vocês estão juntos nessa batalha. 
Crianças deprimidas também precisam de terapia. Elas ge-
ralmente não fazem amigos, tem uma autoestima baixa e 
geralmente se tornam adultos depressivos.

Jovens

Por ser uma idade complicada, em que os jovens es-
tão se afirmando como pessoas e com os hormônios a mil 
por hora, muitas vezes os pais subestimam a profundidade 
da depressão dos seus filhos adolescentes. É que nessa fase 
da vida a depressão é tão confusa quanto à própria adoles-
cência, que normalmente se parece muito com a doença 
porque é um período de emoções extremas e sofrimento 
desproporcional. Infelizmente, quanto mais cedo a depres-
são começa, mais resistente ela será ao tratamento, por isso 
diagnosticá-la rapidamente é fundamental.

Adultos

Homens
Muitos homens deprimidos não procuram tratamento 

médico por acharem que são fortes o suficiente para vencer 
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os sintomas e que depressão é doença para fracos, ou seja, 
que é frescura mesmo. Seria uma afronta ao orgulho deles 
dizer que você acha que ele está deprimido. O homem de-
primido não acredita que tem valor, e sendo assim não há 
motivos para aborrecer outras pessoas.

Então, ao negar a doença, eles tendem a lidar com os 
sentimentos de depressão retraindo-se em um silêncio de 
desânimo, de violência, abusando de substâncias químicas 
ou se tornando viciados em trabalho. Diferente das mulhe-
res, que relatam duas vezes mais a ocorrência da depressão 
e buscam ajuda e tratamento, os homens ignoram a doença 
e são quatro vezes mais propensos a cometerem suicídio. 
Homens solteiros, divorciados ou viúvos tem uma taxa mais 
alta de depressão que os casados (SOLOMON, 2010).

Mulheres
Mais sensíveis a adquirirem a doença, ora por motivos 

químicos, ora por condições externas, as mulheres sofrem 
aproximadamente duas vezes mais depressão que os homens 
(SOLOMON, 2010). A mesma se apresenta de formas di-
ferentes a cada fase da vida feminina, com características 
distintas, como a depressão pós-parto, depressão pré-mens-
trual e a depressão da menopausa, além de todas as outras 
formas de depressão que atingem também os homens. Só 
que elas, por naturalmente terem necessidade de expressar o 
que sentem, têm maior facilidade em manifestar ao outro o 
seu estado e buscarem ajuda mais previamente.
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Idosos
Os idosos deprimidos sofrem de um descaso crônico, 

principalmente porque grande parte de nós, enquanto so-
ciedade, encara a velhice como deprimente.

Nessa fase da vida em que quase tudo a que se dedica-
vam não existe mais, eles se sentem extremamente solitários 
e sem função. Assim, qualquer gesto de carinho e dedicação 
que é prestado ao idoso é sempre muito bem-vindo, dando 
ânimo e contribuindo com o tratamento da doença.

Mas nem sempre é assim para todos. Um tempo atrás, 
conheci um executivo que fora diretor de um grande ban-
co no Brasil que desabafou comigo: “Trabalhei durante 35 
anos de completa dedicação e escravidão e agora terei vinte 
anos de solidão” (ao se referir à sua aposentadoria). Ele ga-
nhava cerca de 40 mil reais por mês. Sem se conformar com 
a nova posição, nos fins de semana ele “enche a cara” para 
suportar a esposa e os filhos. 

Classe social

A depressão atinge tanto aos ricos quanto pobres, 
nenhuma classe social está imune à doença. Porém, com mais 
recursos materiais e possibilidade de um diagnóstico pontual 
e tratamento à altura, os ricos se defendem melhor dela. 

Pobres
Pessoas humildes que não têm recursos financeiros 

são menos capazes de superar as situações adversas da 
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vida. As dificuldades econômicas são apenas o início dos 
seus problemas porque, na verdade, desencadeiam vários 
outros. Dentro do estereótipo de pobreza que conhecemos, 
os relacionamentos são ruins com pais, filhos, namorados, 
e muitos vezes se estendem para os amigos e colegas de 
trabalho. O acesso à boa educação é bem restrito e, com isso, 
frequentemente pessoas de baixa renda não são instruídas, 
reduzindo a possibilidade de empregos decentes que 
garantam uma vida digna. Assim a expectativa de vivenciar e 
sentir coisas boas fica reduzida, não havendo facilidade para 
oportunidades de distração como viagens interessantes para 
aliviar a dor ou sofrimento, tampouco a oportunidade de 
receber um diagnóstico preciso de depressão e tratamento 
adequado. Em minhas pesquisas, achei difícil encontrar uma 
pessoa dessa classe social que tivesse recebido um tratamento 
contínuo e adequado para depressão.

Esse cenário piora nos casos de indigentes que 
sofrem de depressão severa e não têm como tratá-la com 
intervenção psiquiátrica, medicação e terapia, levando-os a 
comportamentos autodestrutivos como abuso de substâncias 
e violência.

Se a depressão é um fardo terrível para qualquer 
pessoa, é ainda mais traumática para aqueles com múltiplas 
doenças físicas e psicológicas. Uma boa parte dos indigentes 
deprimidos sofre de sintomas físicos e é propensa a ataques 
em seus sistemas imunológicos. Se é difícil ajudar alguém a 
acreditar que sua depressão e sua vida miserável são coisas 
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distintas, é ainda mais difícil convencer alguém com uma 
doença fatal de que seu desalento pode ser tratado. 

Corporativa
Seja qual for a profissão, se o indivíduo está nela ape-

nas para sobreviver ou agradar aos outros sem verdadeira-
mente cumprir a sua razão de ser, tem grande possibilidade 
disso se tornar um gatilho para a depressão. Quem nos alerta 
muito bem a respeito deste comportamento é Felipe Mello: 
“Você pode ter filhos, ser casado, ter grandes responsabi-
lidades, enfim, não existe desculpa suficiente para manter 
você carregando um sentimento de insatisfação no trabalho 
durante muito tempo. Para resolver esse ponto, é necessário 
em primeiro lugar conhecer pelo que verdadeiramente você 
é apaixonado, o que faz o seu coração e a sua mente ficarem 
em perfeita harmonia e por fim fazer um planejamento de 
transição. Acredito que as revoluções efetivas são feitas no 
dia a dia, e geralmente as que são feitas às pressas, acabam 
por não surtir o efeito desejado. A depressão social acontece 
quando a pessoa se sente subjugada no trabalho, ou o em-
prego a consome tanto que ela não vê os filhos crescerem e 
ainda é perseguida pelos traumas de infância (ela acha que 
nunca será boa em nada, porque as pessoas ao seu redor di-
ziam isso), além da baixa autoestima, provocada quando ela 
tenta corresponder a expectativas de terceiros, para se sentir 
inclusa. A evolução é muito rápida, se para o jovem já não é 
fácil, imagine como é difícil a depressão social para o idoso?”.
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Essa questão contemporânea sobre onde escolhemos 
colocar os nossos sonhos e talentos é tão séria e tão im-
portante de ser compreendida que resolvi complementar 
com mais um comentário muito pertinente da psicóloga 
Izete Riccelli: “Funcionário público e a santa estabilidade 
no emprego – eles aguentam qualquer coisa para mante-
rem a segurança do seu trabalho, isso gera dores no corpo, 
tendinites e por fim a depressão. Eles não pedem demissão, 
por causa da estabilidade, e vivem doentes. E depois gastam 
a sua aposentadoria em remédios e médicos. ‘Eu escolhi 
direito porque dá mais dinheiro?’ A gente ouve muito este 
tipo de frase”.

Não sei qual posição você ocupa, ou alguém que você 
conhece, na extensa lista de qualificações que a depressão 
democrática abrange o essencial com isso é ter consciência 
de que ninguém está livre de contraí-la.

Prova disso foi o episódio recentemente ocorri-
do com o jornalista Ricardo Boechat, e que achei impor-
tante reproduzir na íntegra o seu depoimento postado no 
Facebook:6 “Acho que devo uma explicação às centenas de 
pessoas que me escreveram nos últimos dias perguntan-
do o que eu tinha e desejando minha pronta recuperação. 
Pois bem, queridos amigos, o que eu tive foi um surto depres-
sivo agudo. Minutos antes de começar o programa de rádio 
da quarta-feira retrasada, eu simplesmente sofri um colapso, 

6 Disponível em: <https://www.facebook.com/ricardoboechatoficial?-
fref=ts>. Acesso em: 27 ago. 2015.
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um apagão aqui no estúdio. Nada na minha cabeça fazia sen-
tido. Nenhum texto era compreensível. Os pensamentos não 
fechavam e uma pressão insuportável dava a nítida sensação 
de que o peito ia explodir. Fiquei completamente desnor-
teado e achei melhor me refugiar no meu camarim e esperar 
socorro médico. Quando finalmente minha doce Veruska 
me levou ao doutor e eu descrevi o que estava sentindo, ele 
foi categórico em dizer que era depressão.  Que o estado de 
pânico, a balbúrdia mental, a insegurança e tudo mais eram 
sintomas clássicos do surto depressivo.

Quem cai num quadro desses perde qualquer condi-
ção de continuar ativo, de pensar as coisas mais simples. A 
pessoa morre ficando viva. E eu fiquei impressionado nesses 
dias com a quantidade de gente que sofre do mesmo proble-
ma. Quando contei a alguns ouvintes que me ligaram o que 
estava acontecendo, muitos disseram já ter passado por isso, 
ou conhecer alguém que ainda passa ou já passou. O Barão 
me mostrou um vídeo produzido pela ONU indicando que 
esse fenômeno é global. Uma amiga minha citou números da 
Organização Mundial da Saúde afirmando que a depressão é 
a doença que mais cresce no mundo. E o Bruno Venditti me 
mandou um texto muito bom do pregador Élder Holland 
sobre o assunto. 

Tanto o vídeo da ONU quanto esse texto deixam claro 
que é importante não esconder a doença, não esconder a de-
pressão. Não tratá-la na clandestinidade. É importante acei-
tá-la para combatê-la – e todo o silêncio, do próprio doente 
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ou de quem está à sua volta, dificulta a recuperação. Essa ne-
cessidade de não fazer segredo, além da sinceridade que faço 
questão de manter na relação com os ouvintes, é a razão deste 
depoimento pessoal. O texto que eu li fala do ‘transtorno de-
pressivo maior’ lembrando que isso não significa apenas um 
dia ruim, ou um contratempo, ou momentos de desânimo ou 
ansiedade, que são coisas que todos temos normalmente. A 
depressão é muito mais que isso e muito mais séria. É uma 
aflição tão severa que restringe a capacidade de uma pessoa 
funcionar plenamente, um abismo mental tão profundo que 
ninguém pode achar que vai se safar apenas endireitando os 
ombros ou pensando coisas positivas.

Não, minha gente, essa escuridão da mente e do estado 
de espírito é mais do que um simples desânimo. É um dese-
quilíbrio da química cerebral, algo tão físico quanto uma fra-
tura óssea, ou um tumor maligno. É um fenômeno que atinge 
todo mundo: quem perde um ente querido, mães jovens com 
depressão pós-parto, estudantes ansiosos, militares vetera-
nos, idosos, de uma maneira geral, e pais preocupados com o 
sustento da família. A depressão não escolhe vítimas por seu 
grau de instrução ou situação econômica. Castiga sem pie-
dade e da mesma forma pobres e ricos, anônimos e famosos.

Os médicos que estão me tratando disseram que eu 
estiquei a corda demais, que fiz mais coisas do que deveria 
fazer e em menos tempo do que seria razoável. Eu fui além 
dos limites que minha saúde permitia e ignorei todos os 
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sinais físicos e avisos domésticos. Quantas vezes a minha 
doce Veruska me disse: ‘Você vai pifar! Você vai pifar!’...

O texto que eu li ensina que para prevenir a doença da 
depressão é preciso estar atento aos indicadores de estresse 
em sua própria vida. Assim como fazemos com nosso car-
ro, é fundamental observar a temperatura do nosso motor 
interno, os limites de nossa velocidade, ou o nível de com-
bustível que temos no tanque. Quando ocorre a ‘depressão 
por exaustão’, que foi o meu caso, é preciso fazer os ajustes 
necessários. A fadiga é o inimigo comum e recuperar for-
ças passa a ser uma questão de sobrevivência. A experiência 
mostra que, se não reservarmos um tempo para nos sentir-
mos bem, sem dúvida depois teremos que dispender tempo 
passando mal. E foi o que aconteceu. Mas a cura existe. Às 
vezes requer tratamentos demorados. Mas, como está no 
texto que eu li, ‘mentes despedaçadas também podem ser 
curadas, assim como corações partidos’. Eu sei que quem 
liga o rádio numa estação de notícias quer receber infor-
mações de interesse geral, quer saber da política, da econo-
mia, dos acidentes, do engarrafamento nosso de cada dia. 
Então peço desculpas por não entregar nada disso a vocês 
neste papo inicial no dia de minha volta. Nada de impea-
chment, de renúncia, de Cunha, de Renan, de inflação, do 
ajuste fiscal e de tantas outras coisas que só têm feito infer-
nizar nossas vidas, mas que são as manchetes do momento. 
Não falei neste bate-papo nem mesmo das abobrinhas de 
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que eu gosto tanto e que nos ajudam a cumprir a jornada 
diária sofrendo menos.

“Esse papo de hoje é sobre depressão. Um mal que afe-
ta milhões de pessoas, milhares delas no Brasil, um mal sobre 
o qual é preciso estar informado e não fazer segredo. Como 
eu agora me descobri fazendo parte dessa população doente, 
pensei muito nas noites sem dormir dos últimos dias e tomei 
a decisão de dividir essa experiência com vocês. Se com isso 
eu conseguir ajudar algum ouvinte a prevenir a depressão ou 
a curá-la, já me dou por satisfeito. E toca o barco”.

Basta viver e ser humano para ter a possibilidade de 
tornar-se um depressivo.

Por isso, afaste-se de qualquer preconceito com a 
doença. E fique esperto com ela! 
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3. Depressão e os preconceitos
Se o preconceito em relação à depressão me deixa tremen-
damente indignado, as outras formas então de discriminar 
as pessoas como racismo, homofobia, bullying e várias ou-
tras me tiram fora do sério, principalmente porque acabam 
sendo o estopim para tornar um humano depressivo.

Seres humanos lindos, cheios de potencial que, após 
serem rotulados e discriminados, aceitam a ofensa e iniciam 
o processo do autopreconceito. Isso mesmo, a pessoa começa 
a ter preconceito de si mesma. Um ótimo exemplo dessa 
história aconteceu com uma adolescente incrível que vivia 
dentro de uma clínica para dependentes químicos. Quando 
a conheci, fiquei impressionado e tentei entender como uma 
garota de poucos mais de 17 anos, com tanta vivacidade, com 
um carisma contagiante, que transmitia muita confiança, 
precisava usar algo para se sentir bem.

Notando o meu inconformismo, ela me confidenciou: 
“Eu comecei a beber com 13 anos e isso aconteceu porque as 
minhas amigas não gostavam do meu cabelo e consequen-
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temente eu também passei a não gostar. Você tá vendo o 
meu cabelo? É horrível... Não adianta eu fazer nada porque 
negro tem cabelo crespo, é da raça, a gente nasce assim. A 
bebida me ajudava a ser aceita pela galera e então eu conse-
guia driblar esse meu defeito. As pessoas queriam ficar perto 
de mim porque eu era engraçada, brincava com todo mundo 
e isso me fazia sentir menos culpada, tão normal como eles”.

Lamentável que, ao se sentir em desvantagem com as 
amigas, ela tenha entrado no mundo do alcoolismo, já que 
bebendo ela era capaz de se sentir a tal, de fazer as outras 
pessoas sorrirem (não dela, mas para ela). Portanto, o que a 
levou para o universo da depressão foi a não aceitação da sua 
raça e da forma do seu cabelo.

Outro caso de não aceitação, que se ampliou com o 
bullying e hoje sofre a hostilização de homofóbicos, foi o de 
Paula. Gordinha desde a infância, ela nunca gostou do que 
via no espelho e na escola teve que conviver com a rejeição 
de amigos e amigas, os quais a chamavam por apelidos ter-
ríveis. A ausência de autoaceitação e o preconceito agressi-
vo vivenciado pela obesidade a levou a um intenso conflito 
na sua sexualidade. Tinha atração por meninos, mas como 
eles nem olhavam para ela, achou mais fácil relacionar-se 
com meninas que pelo menos eram um pouco mais afetivas. 
Assim, hoje Paula tem um relacionamento sério com uma 
mulher que conheceu no trabalho, enfrentando agora outra 
modalidade de preconceito, o da depressão. Ela desabafa: 
“Já não bastava o tanto que sofri na infância e com a minha 
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homossexualidade, agora porque estou com depressão resol-
vem também me humilhar porque estou doente? Ninguém 
merece!”. Mais uma vez me baseando em O demônio do meio-
-dia, percebo que há poucas doenças tão subtratadas quanto 
a depressão e que as pessoas próximas aos depressivos têm a 
expectativa de que eles se recomponham rapidamente, afinal 
de contas nossa sociedade tem pouco espaço para lamúrias, 
mas muito tempo para se viver com o glamour da beleza 
fabricada e a ficção da família de propaganda de margarina.

Já para o público homossexual, a explicação mais óbvia 
para as altas taxas de depressão gay é a homofobia. Os gays 
são mais vulneráveis a serem rejeitados por suas famílias do 
que as pessoas em geral. Não há nada de surpreendente das 
estatísticas também apontarem que a taxa de depressão é 
mais alta para pessoas não assumidas do que entre os que 
assumiram sua sexualidade.

Mais intrigante ainda é a hipocrisia que vivemos na 
sociedade atual, que não se importa com a felicidade do hu-
mano, mas sim com a “máscara social”, como bem mostra 
um estudo da revista New Yorker. A revista pergunta a uma 
ampla gama de pessoas o seguinte: “O que você preferiria 
para seu filho ou filha; que fosse heterossexual, sem filhos, 
solteiro ou de algum modo casado e infeliz; ou que fosse ho-
mossexual, envolvido em uma relação estável e feliz, e com 
filhos? Mais de um terço escolheu heterossexual, sem filhos, 
solteiro ou de algum modo casado e infeliz. Muitos pais en-
caram a homossexualidade como uma punição caída sobre 
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eles por suas próprias transgressões: a questão não é sobre 
a identidade dos filhos, mas sobre sua própria identidade” 
(SOLOMON, 2010).

E aí questiono: se o preconceito muitas vezes nasce 
em nosso próprio berço, como desvencilhar dele ao longo 
da vida?

Em minha opinião, só por meio do autoconhecimen-
to e da autoaceitação podemos conviver com o preconceito 
sem ser afetado por ele. 

O universo do palhaço me mostrou justamente isso: 
que devemos nos aceitar e curtir quem somos, que deve-
mos transformar os nossos “defeitos” em virtudes. Eu, por 
exemplo, sou extremamente desorganizado! A minha mesa 
de trabalho é carinhosamente apelidada pelos colegas da 
empresa como “ninho de pomba”, é mole? É claro que no 
universo corporativo essa não é uma qualidade e tento me 
policiar com frequência para que este meu “bug” fique den-
tro de um contexto minimamente aceitável. Mas por outro 
lado, quando utilizo este “defeito” em cena nas minhas “pa-
liestras”, fica muito engraçado... eu felizmente/ infelizmente 
sou capaz de me enroscar em uma cadeira parada, portanto 
dessa forma eu consegui aceitar essa minha característica e 
o mais importante: transformar um defeito em uma virtude.

Quando sabemos quem somos e nos valorizamos como 
pessoas, nos tornamos verdadeiramente livres para SER.

Não se aprisione nas armadilhas do preconceito. Você 
nasceu assim, para ser feliz e livre!
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4. O ciclo que envolve depressão, 

drogas e álcool
Muitas pessoas desconhecem que a depressão e o abuso de 
substâncias formam um ciclo. Tudo começa quando o de-
primido, ao buscar aliviar os sintomas da doença, aposta no 
uso de substâncias para se livrar do mal-estar e com isto 
acaba ficando muito pior.

Ou então o contrário, quando indivíduos que gene-
ticamente estão predispostos ao alcoolismo passam a beber 
e tornam-se depressivos. O mesmo acontece com o uso de 
outras substâncias.

E então pergunto: qual é a doença primária e qual a 
secundária?

“Alguns médicos afirmam que o vício vem de proble-
mas como afetos, autoestima, relações interpessoais e a falta de 
zelo consigo mesmo... A estrutura química das drogas asseme-
lha-se a estrutura química dos próprios neurotransmissores. 
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Álcool e heroína aliviam a ansiedade e agravam a depressão; 
estimulantes como a cocaína aliviam a depressão e agravam 
a ansiedade. A depressão possibilita o vício. Quando se está 
deprimido, geralmente é difícil demais dizer não, porque re-
sistir aos desejos exige energia e determinação. A depressão 
o enfraquece e a fraqueza é o atalho mais seguro para o vício” 
(SOLOMON, 2010).

Ou seja, uma grande porta de entrada para os vícios 
é a depressão e a pessoa não tem consciência disso. Usa a 
droga como medicação para recuperar um sentimento que 
ela não tem, ou não sente mais, e aí acaba consigo mesma, 
com a família e destrói a sociedade.

Mas ela pode escolher outro caminho, o do autoco-
nhecimento. Ao se olhar, conhecer suas fragilidades e buscar 
uma ajuda profunda, de forma plena, o único risco que ela 
corre é o da cura e o de encontrar o verdadeiro sentido para 
a sua vida.

Tive o privilégio de não precisar enveredar pelos vícios 
para sentir o mesmo prazer que as drogas proporcionam. 
Atualmente, descobri que podemos atingir esse mesmo 
bem-estar sem usá-las, por meio da respiração e também 
de exercícios físicos. Ao encontrar a minha missão de vida, 
tive a oportunidade de compartilhar meu aprendizado com 
dependentes químicos e essa experiência foi enriquecedora 
para mim.

Fui convidado a conhecer este outro lado da depressão 
por Ronaldo Campos, especialista em dependência quími-
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ca que atua na comunidade terapêutica Filhos da Luz, em 
Carapicuíba. Ele foi a primeira pessoa a abrir as portas para 
a realização das minhas “paliestras”. Ao olhá-los e praticar 
a empatia, recebi muito mais do que estava oferecendo e fui 
capaz de ampliar o meu aprendizado.

Constatei que dependência química possui uma rela-
ção direta com quem carrega dificuldade de ter relaciona-
mentos saudáveis. São pessoas que têm muita dificuldade 
em lidar com a dor e o desconforto que os problemas cau-
sam e precisam de “aditivos” para se sentirem poderosas e 
enfrentarem as situações. Aliás, a sociedade vive à base de 
remédios, ninguém quer sentir dor.

E ao fugir da dor, os humanos acabam sendo encarce-
rados em algo muito pior.

Percebi isso no trabalho que fui convidado a realizar 
em uma penitenciária, um local onde pessoas estão isoladas 
do convívio social em função dos seus delitos. Como acre-
dito em transformação e adoro colocar o nariz onde não 
fui chamado (frase que aprendi com o mestre Wellington 
Nogueira), aceitei com muita alegria o desafio de falar sobre 
emoções para a população carcerária.

Neste meio tempo, aconteceu uma coincidência, mas 
como não acredito em acaso, considero providencial o fato 
de estar navegando pelo Facebook e ver no perfil do José 
Júnior, um dos fundadores do grupo cultural Afro Reggae 
(ONG que tem por missão promover a inclusão e a justiça 
social por meio da arte, da cultura e da educação – a qual 
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tenho maior admiração e respeito), que Juan Pablo Escobar, 
filho do mais conhecido narcotraficante do mundo, estaria 
em São Paulo para lançar seu livro: Pablo Escobar: meu pai: 
(as histórias que não deveríamos saber).

Claro que nem pensei duas vezes, fui atrás dele e no 
dia 17 de junho de 2015 estava assistindo a sua palestra. No 
momento das perguntas, três foram selecionadas e uma era 
a minha. Perguntei: “Juan, qual a mensagem você deixaria 
para os atuais chefes do narcotráfico?” 

Nunca me esquecerei da expressão (corporal e facial) 
que ele fez, parecia que tinha sentido um “tranco”... Pen-
sou, tomou um gole de água e demorou aproximadamente 
dez segundos para responder: “Aconselho que abandonem 
esse negócio por suas famílias e por sua liberdade. O di-
nheiro dá poder e por isso é difícil as pessoas abandonarem 
o tráfico. Gostaria que as pessoas pudessem mudar as suas 
vidas, não pela lei que proíbe ou que permite o tráfico de 
drogas, simplesmente por que muitos serão mortos. Por al-
guma estranha razão, muitos não são capazes de renunciar 
a essa realidade. Eu vivenciei o início e o fim da vida de um 
narcotraficante. Eles devem buscar uma alternativa melhor 
para as suas vidas e as da suas famílias. Eu me assustava 
quando os carros de polícia entravam em minha casa, eu 
queria sair correndo, mas meu pai dizia para eu ficar tran-
quilo que eles só queriam buscar dinheiro. A minha rela-
ção com dinheiro sempre foi diferente, pois já passei fome 
e frio ao lado de pilhas de dólares. Uma certa vez, fiquei 
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escondido com meu pai em uma casa que não tinha energia 
elétrica e água encanada, estávamos com muito frio e a saí-
da foi acender uma fogueira com o dinheiro que estava lá.  
Nenhuma criança teve mais acesso a drogas do que eu, mas 
eu nunca usei nada, pois sempre recebi de minha família 
amor e educação”. 

Confesso que eu mesmo em alguns momentos da 
minha vida, desejando me sentir confiante, precisei tomar 
“aditivos” para apresentar programas na internet ou mes-
mo na televisão. Nessa fase bebia pelo menos duas latas de 
cerveja para “entrar no grau” e “ficar na energia” do bom 
apresentador. Hoje, depois de saber quem sou, não preciso 
de nada disso. Dou treinamento de media training e, além 
das técnicas de oratória, de câmeras e de apresentação em 
público, meus alunos sentem na pele que não precisam de 
nada adicional e aprendem que o interessante é a natura-
lidade e espontaneidade de cada um. É exatamente isso o 
que eu busco ao bater de frente com a timidez: a aceitação 
de cada um. Um dos exercícios que mais gosto de aplicar é 
o de expor os nossos ridículos. Fazer voz de bebezinho, falar 
como se fosse alguém com tosse ou colocando a língua para 
fora etc. Esse tipo de dinâmica nos torna muito mais le-
ves, nos arriscamos fazendo tolices e bobeiras na frente dos 
outros sem nos preocupar com a aceitação alheia… É uma 
verdadeira prática de desprendimento que proponho e que 
vejo ser um bom remédio. 
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Ronaldo Campos diz o seguinte sobre este assunto: 
“Uma pessoa torna-se dependente química de álcool quan-
do, para executar uma atividade comum, precisa de um ‘adi-
tivo’. Exemplo: ‘Quero sair com aquela pessoa’, ‘Preciso fa-
zer uma apresentação na reunião da diretoria’ etc. Ao dizer 
‘eu preciso beber para...’, o humano já está caminhando para 
a dependência”.

O álcool é uma droga depressora e o nosso cérebro 
parece uma caixinha de disjuntores. O primeiro disjuntor a 
ser desligado pelo efeito do álcool é o da crítica. A pessoa 
que ingere a bebida aparenta estar alegre, mas está entrando 
em depressão. A cocaína é o contrário, é uma droga eufori-
zante. Então a pessoa bebe álcool, se deprime, cheira cocaí-
na e, por fim, o cérebro entra em parafuso. Com o tempo, 
provavelmente, o que acontecerá com esse humano é um 
desequilíbrio neuroquímico. E Ronaldo complementa: “É 
muito difícil tirar uma pessoa do vício da maconha porque 
essa erva é tolerada socialmente, como o álcool. 

“O primeiro filho que vai para a droga é o tímido. Os 
pais deveriam ter um olhar especial para ele, pois não tem 
autoconfiança, muitas vezes não possui autoestima e se isola. 
O índice de recuperação de alcoólatras é muito baixo. O ál-
cool está em toda a parte. Com o tempo, o prazer da droga 
diminui muito e ela passa a ter um efeito anestésico contra 
dor física e dor emocional. Então já não é mais para terem o 
prazer, mas para não sentirem a dor e o peso das suas vidas 
que as pessoas bebem. 
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“Com o passar do tempo você usa a droga e ela já não 
tem mais o mesmo efeito. Aí, a pessoa já fica um pouco de-
pressiva, mas é só um pouquinho, passa logo, aí ela continua 
usando e cada vez obtendo menos euforia e mais depressão, 
até o dia em que o uso da droga não proporciona nenhuma 
euforia. A pessoa apenas se sente normal, porque agora o 
seu estado é depressivo, então ela usa a droga para ficar igual 
aos outros. Antes a pessoa usava droga para ser mais do que 
os outros, agora usa para sair do estado depressivo”.

O mundo do dependente químico é o mundo da de-
pressão, um mundo cinza, sem prazer, onde nada está bom, 
nenhuma conversa agrada, nenhum prato sacia. Mas a pes-
soa nessa situação tem a ilusão de que a única coisa que a 
tira daquele caminho é a droga.

O mundo ideal a ser conquistado é aquele onde você 
não depende de nada e nem de ninguém para se sentir bem! 
Descobri isso por meio de muito autoconhecimento e das 
“pauladas da vida”. Devemos sempre buscar o equilíbrio em 
tudo na vida, nas relações, na alimentação, no amor etc.

Busque em você este lugar! Ele é único, só você pode 
encontrá-lo. 
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5. Beco sem saída
Beco sem saída é uma expressão comum, usada com frequên-
cia por aqueles que não conseguem enxergar mais a luz no 
fim do túnel, e que define muito bem a sensação experimen-
tada por muitas pessoas que pensam em tirar suas vidas. Vi-
vem em um estado sombrio e a única solução que conseguem 
enxergar para resolver todos os seus problemas é o suicídio. 

A vida perde a razão de ser, ou seja, a pessoa não tem 
mais motivos para viver.

Quem ilustrou muito bem esse sentimento foi o, já 
citado neste livro, doutor Viktor E. Frankl (1991), um psi-
quiatra judeu. Certa vez ele questionou dois companheiros 
que viviam no mesmo campo de concentração, que estavam 
dispostos a se suicidarem, perguntando isoladamente para 
cada um deles: “Por que tirar a própria vida?”. A resposta 
dos dois foi basicamente idêntica: “Porque eu não espero 
mais nada da vida”. Ele retrucou com uma pergunta intri-
gante: “Será que não é a vida que espera algo de você?”
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De repente um deles se deu conta de que sua filha, a 
quem ele amava mais do que tudo na vida, havia conseguido 
emigrar para os EUA e o esperava. O outro companheiro 
lembrou que havia escrito uma coleção de livros de geogra-
fia e que queria concluir esse trabalho. Naquele momento 
eles conseguiram enxergar motivos que pudessem movê-los 
a lutar pela sobrevivência, que podiam produzir algo para o 
mundo ao invés de esperar o veredito final da morte. As-
sim, com essa visão, eles tiveram mais chance de sobreviver 
do que os demais companheiros, que apenas enxergavam a 
dura circunstância e a realidade que estavam vivendo e não 
conseguiam projetar nenhuma outra perspectiva, não conse-
guiam idealizar nada de bom para o futuro.

É claro que o sentido de vida é diferente para cada 
pessoa e muda a cada fase de nossa existência, muitas vezes, 
de uma hora para outra.

Felipe Mello diz que “Em relação à origem do senti-
mento de falta de sentido, pode-se dizer, de maneira muito 
simplificada, que as pessoas têm o suficiente com o que viver, 
mas muitas vezes não têm nada por que viver; têm os meios, 
mas não têm o motivo. Nietzsche, por exemplo, que tinha 
tudo para ser um grande depressivo, pois era um crítico aci-
ma da média e que sofria de dores terríveis, encontrou um 
bom motivo para viver. Sabe por quê? Ele enxergou o seu 
sentido e foi atrás de realizar a sua missão como ser humano”.

Em agosto de 2014, o mundo perdeu um gênio: o co-
mediante e ator Robin Williams. A notícia chocou o pla-
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neta, o que invariavelmente ocorre quando fatos como esse 
acontecem com famosos, os quais acreditamos estarem aci-
ma dessas circunstâncias. Manchetes assim acendem uma 
espécie de alerta geral e os oportunistas de plantão come-
çam a questionar os mais variados porquês sobre o ocorri-
do. E só aí voltamos nossa atenção e interesse ao assunto 
(depressão), embora devêssemos observar com muito mais 
cuidado as pessoas que estão ao nosso lado e que sinalizam 
a todo instante sobre a possibilidade de estarem depressivas. 
É mais comum do que imaginamos pessoas que querem pa-
rar de sofrer optarem pelo suicídio.

É crescente nos consultórios psiquiátricos os casos 
de pessoas que confessam a vontade de tirar a própria vida. 
Tão impressionante que têm levado profissionais de saúde, 
preocupados com esse cenário, a promoverem campanhas 
de prevenção que influenciem na mudança de atitude e, 
consequentemente, na redução de ocorrências.

Para o psiquiatra Humberto Corrêa,7 os motivos que 
levam a essa prática são os distúrbios mentais, como depres-
são e esquizofrenia, além do uso de drogas. Ainda conside-
rado como tabu na sociedade, ele explica que o suicídio sem-
pre existiu e que antigamente era tratado como algo natural 
em praticamente todas as culturas e que passou a ser visto 
de forma diferente, “com o advento do cristianismo, filóso-
fos e religiosos começaram a condenar a prática e durante 

7 Disponível em: <http://www.estacaonews.com.br/psiquiatras-aler-
tam-sobre-a-importancia-de-prevencao-ao-suicidio/>. Acesso em: 26 
ago. 2015.
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séculos perseguiam tanto quem cometeu o suicídio quanto 
seus familiares. Em alguns países europeus, familiares não 
podiam herdar os bens de quem havia se suicidado. Nem 
mesmo podiam realizar ritos fúnebres, o que mudou no sé-
culo XX”. E ressalta: “Estamos diante de algo que acontece 
a cada quarenta segundos no mundo, e, portanto, necessita 
que a sociedade não deixe isso de lado”.

Diversas questões envolvem a vida de uma pessoa que 
deseja se matar, segundo a psiquiatra Eline Nicole Assad:8 
“A dificuldade de lidar com o vazio (questão existencial) e 
que precisa ser administrada para que o quadro não se agra-
ve. O tratamento médico torna-se uma das possibilidades 
para devolver ao paciente o equilíbrio emocional, essencial 
para que consiga lidar melhor com os obstáculos da vida”.

Por isso, além do apoio de amigos e familiares nesses 
momentos em que a angústia e pensamentos obsessivos 
tomam conta da mente do suicida, é fundamental que se 
busque ajuda profissional para reverter este quadro.

É preciso estar atento aos primeiros sinais que o 
suicida pode nos revelar. Eles acontecem gradativamente e 
em etapas:

•	 Pensamentos de morte.
•	 Ideias suicidas.
•	 Planejamento e tentativa de suicídio.

8 Disponível em: <http://www.estacaonews.com.br/psiquiatras-aler-
tam-sobre-a-importancia-de-prevencao-ao-suicidio/>. Acesso em: 26 
ago. 2015.
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Quando se conhece a maneira como os suicidas 
se comportam, a possibilidade de se prevenir que tirem a 
própria vida é bem grande. Geralmente, eles demonstram a 
intenção seja falando abertamente sobre o planejamento da 
morte seja sutilmente comentando sobre o seu desânimo ou 
falta de significado da vida, e é nesse momento que devemos 
intervir, fazendo com que percebam que existem inúmeras 
outras alternativas além da morte e muitos motivos para 
continuarem vivos.

Existem ainda os fatores de risco que devem ser 
observados, e os principais são:9

•	 Histórico de tentativa de suicídio.
•	 Transtornos mentais (em 90% dos casos con-

sumados).
•	 Comorbidade (potencializa os riscos).
•	 Doenças orgânicas incapacitantes;
•	 Dores crônicas.
•	 Histórico familiar de suicídio.

Também fazem parte dos fatores de risco, os chama-
dos “4 Ds” : Depressão (sintoma), Desesperança, Desampa-
ro e Desespero.

Acompanho e participo de alguns fóruns na internet so-
bre suicídio e a quantidade de jovens que tiram as suas vidas 
tem me deixado inconformado. Os grandes vilões do nosso 

9 Disponível em: <http://suicidiosemtabu.blogspot.com.br>. Acesso 
em: 1 set. 2015.
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século, que tem contribuído para isso no público jovem é o 
cyberbullying (compartilhamento na internet de conteúdo de-
preciativo com o objetivo de denegrir alguém), sexting (moda 
entre os adolescentes de compartilhar conteúdo sexual pro-
duzido por eles mesmos) e os vícios tecnológicos e químicos. 

Sensibilizado com essa situação e inspirado na campa-
nha criada pelo UNICEF chamada “Internet Sem Vacilo”, 
criei a “paliestra” denominada “Te vejo na web”, que esclarece 
aos jovens, de uma maneira lúdica, os perigos dos comporta-
mentos inadequados na internet. É impressionante o que é 
divulgado atualmente na rede, como a lista conhecida como 
“Top 10”, feita por adolescentes que classificam 10 meninas 
como vadias. Essa lista, que circula na web há mais de um 
ano, tem provocado um efeito devastador na vida das ado-
lescentes. Muitas garotas abandonaram os estudos, tiveram 
que mudar de bairro ou cidade e pelo menos 12 vítimas já 
tentaram suicídio desde o ano passado em Grajaú, Parelhei-
ros e Embu das Artes. Não bastando os vídeos na internet, 
listas são coladas em escolas e muros foram pichados com 
xingamentos.10

Uma situação lastimável para qual não podemos fe-
char os olhos. Temos que nos mover e ter atitude antes que 
seja tarde. Afinal, como já dizia William Shakespeare: “Todo 
mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente”.

10 Disponível em: <http://noticias.r7.com/sao-paulo/meninas-aban-
donam-estudos-e-tentam-suicidio-apos-entrar-para-lista-das-mais-
vadias-27052015>. Acesso em: 10 ago. 2015.
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É importante que não sejamos indiferentes aos míni-
mos sinais de um suicida, porque nosso apoio, compreensão 
e afeto podem salvar uma vida. Exemplifico com este caso 
que li na internet:11 “Certa ocasião, um homem me procurou 
após o que ele denominava ‘falência total de sua vida’ (havia 
perdido seu trabalho, seu dinheiro, seu status  social, e sua 
mulher, que o abandonou em função da crise financeira).

Ele não havia tentado o suicídio, mas afirmava sem ces-
sar que a única solução para sua vida era morrer. Após minha 
compreensão e aceitação de seu estado  desesperador,  suas 
perdas, em especial de sua autoestima e mesmo de seu di-
reito de se matar,  começamos a pensar juntos no que lhe 
restava. Sua inteligência, seus filhos, seus amigos, entre ou-
tros atributos e relacionamentos.  Começamos a trabalhar 
sua agressividade,  que no momento estava  toda voltada 
para dentro de si mesmo. Seu dedo acusador, como uma má-
quina mortífera, estava voltado para seu próprio peito.

“Continuamos o trabalho no sentido de melhor elabo-
rar  as perdas afetivas.  Estas, quando mal resolvidas, geram 
ambivalências entre amor e ódio. A frustração e a tristeza po-
dem originar sentimentos agressivos que, por sua vez, podem 
gerar culpa, provocando uma autoagressividade punitiva. 

“Seu processo começou a sofrer uma reversão e sua 
energia de vida voltou a florescer.”

11 Disponível em: <http://suicidiosemtabu.blogspot.com.br>. Acesso 
em: 1 set. 2015.
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Exemplos como esse que acabamos de ver (lembran-
do que esse caso foi visto em um site dedicado a compar-
tilhar histórias sobre suicídio), me impulsionam a convidar 
você e muitos outros a enfrentarem comigo este desafio: do 
sim à vida.

Ficarmos 100% em estado de alerta quando este tipo 
de urgência bater à nossa porta, dos nossos amigos e fami-
liares. E levar a sério, quando perceber que alguém deseja ti-
rar a vida. É um engano achar que ela apenas está querendo 
chamar atenção ou não teria coragem para isso. O fato é que 
ela tem coragem sim e essa foi a forma que ela encontrou de 
pedir ajuda. Fique atento e dê o seu apoio, encaminhando 
também a pessoa a um profissional especializado.

Mostre ao suicida que ele não precisa morrer. Dê a ele 
motivos para viver!
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O que devemos fazer e o que não 
devemos dizer 

(dicas para amigos e familiares)

Escrevi este capitulo pensando especialmente em tranquili-
zar e facilitar a vida dos amigos e familiares de uma pessoa 
que sofre de depressão. Então se você tem ao seu lado alguém 
com a doença ou conhece pessoas que convivem com esse 
problema, minha intenção é ajudá-lo, apresentando aqui al-
gumas formas interessantes e eficazes que vão te orientar e 
possibilitar que suas ações deem resultados positivos.

Bom, se você suspeita que seu amigo/familiar 
vivencia a doença, identificando nele os sintomas (como 
falamos no primeiro capítulo), a primeira coisa a fazer é 
convencê-lo a procurar ajuda com um especialista.

Nesse momento, você pode ficar confuso e pensar: 
“Mas nem eu conheço um bom médico que trata deste 
assunto. Aliás, nem sei qual a especialidade mais adequada 
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para esse tipo de doença. Qual devo indicar? Psicólogo, 
psicanalista ou psiquiatra?” 

Todas essas especialidades tratam de depressão. No 
entanto, cada uma delas tem as suas particularidades e atu-
am isoladamente ou em conjunto em cada fase da doença. 
Veja o que cada profissional faz:12

Psicólogo
Lida com problemas de ordem psicológica e compor-

tamental, entre eles destaco a depressão e a ansiedade. 
É uma especialidade que deve ser procurada nos mo-

mentos de crise vivenciada nas diversas fases da vida, como: 
perda de emprego, problemas profissionais, dificuldades afe-
tivas e de relacionamento, luto, e também crises de estresse 
ou relacionadas à violência (sequestro, acidentes de carro, 
estupro etc). 

É importante ressaltar que a depressão pode ser uma 
questão física e psicológica e que este especialista cuida so-
mente da psicológica, não cabendo a ele a indicação de me-
dicamentos que vão tratar as questões orgânicas da doença.

12 Disponível em: <http://saude.ig.com.br/minhasaude/psicologo+psi-
canalista+ou+psiquiatra/n1237861366532.html>. Acesso em: 03 set. 
2015.
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Psicanalista
Já esta especialidade tem como competência fazer 

com que os indivíduos melhorem as suas relações com o 
mundo interior e exterior. Nesse sentido, a psicanálise tem 
uma papel muito interessante que é o de auxiliar no auto-
conhecimento das pessoas (se conhecer de verdade e des-
vendar a caixinha de surpresas que existe em cada um de 
nós é fundamental). Lembre-se: você tem todas as respostas 
dentro de você, o que esses profissionais farão é provocar 
questionamentos e profundas reflexões, que provavelmente 
te incentivará a correr atrás para transformar o que não está 
bom na sua vida. 

Psiquiatra 
Por fim, temos este profissional que é aquele forma-

do em medicina e com especialização em psiquiatria. Eles 
atuam no diagnóstico de problemas como transtornos men-
tais e só eles têm autoridade para receitar medicação, por 
exemplo, os antidepressivos. 

Os psiquiatras lidam com depressão, ansiedade, de-
pendência química, transtornos bipolares etc., atuando efe-
tivamente em todos, sejam eles leves, moderados ou severos. 

O encaminhamento para um psiquiatra pode ser fei-
to por um psicólogo ou psicanalista, que percebe durante 
as sessões de terapia a necessidade da utilização de medi-
camentos para alívio de sintomas, como insônia, alteração 
de humor, falta de apetite ou outros mais, dependendo do 
tipo de transtorno que a pessoa tiver. A função do psiquiatra 
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será melhorar todo mal-estar causado por uma determinada 
doença mental e, posteriormente, tratar de forma gradativa 
e progressiva o problema. 

Sinceramente, não sei qual das três especialidades so-
fre mais preconceito, do tipo: “Ah não, eu não vou me tratar 
com médico de loucos!”. 

Parece bobagem, mas o fato é que muita gente ain-
da tem esse péssimo hábito de associar esses profissionais a 
um preconceito bobo e sem sentido. Porque depressão, ou 
qualquer outro transtorno mental, deve ser visto como uma 
doença normal, simples assim. 

Já deu uma “clareada”? Espero que sim! Vamos em 
frente!

Depois que você conseguir ajudar seu amigo/ familiar 
a encontrar o profissional adequado, é importante incenti-
vá-lo a “lavar a alma” nas sessões de terapia. É fundamental 
que a pessoa seja transparente e fale dos seus sentimentos de 
coração aberto, sem restrições... Que confesse todas as suas 
mazelas e solte o verbo sem medo de ser feliz. Só assim o 
profissional que estiver na frente dele poderá analisar o caso 
da forma mais completa e mais clara possível.

Pode acontecer da pessoa não gostar do profissional. En-
tão é necessário buscar outros até que a pessoa se identifique com 
quem vai tratá-la e sinta-se totalmente à vontade. Pode ser que 
demore, mas asseguro que vale a pena procurar até encontrar.

No meu caso, passei por alguns especialistas até achar 
aquele que me encorajou a tirar as “máscaras” e mostrar quem 
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realmente eu era. Herói ou vilão, o importante é que a pessoa 
tenha confiança e goste do profissional que estiver a sua fren-
te, só assim ela poderá revelar as suas verdades mais secretas.

Quando se inicia o tratamento, muitas vezes surge o 
momento da vergonha e/ ou culpa, que são grandes “ami-
gos” da depressão. Comigo, foi muito difícil aceitar a verdade, 
principalmente porque naquela altura da minha vida eu des-
cobri que frequentemente me comportava como um “homem 
banana” em diversas situações que enfrentava no meu dia a 
dia. E aí o bacana é que o profissional está lá para ajudar, e não 
julgar, e para orientar como melhor resolver os problemas.

É importante que você demonstre ao seu amigo/ fa-
miliar que estará sempre ao lado dele para o que der e vier!

Possivelmente, a pessoa estará tão fragilizada pela doen-
ça que até concordará em procurar algum profissional, mas não 
terá forças para dar continuidade ao tratamento, e na primeira 
oportunidade pulará fora. Monitore, acompanhe, fique no pé 
da pessoa, não permita que ela desista, isso faz parte da ajuda.

Você saberia me dizer em que o seu amigo/ familiar 
é bom?

Um depressivo tem dificuldade em identificar no que 
ele é bom porque a doença só o faz enxergar as coisas ne-
gativas. Mostre a ele quais são as suas habilidades, leve-o a 
enxergar o seu lado bom, as suas qualidades.

E você pode fazer muito mais:13

13 Este conteúdo foi adaptado do site: http://pt.wikihow.com/Ajudar-
um-Amigo-com-Depress%C3%A3o. Acesso em 24 jul. 2015.
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•	Seja presente 
Esteja sempre perto daquele que tem depressão, mes-
mo porque normalmente essa doença faz com que ele 
se distancie das pessoas queridas. Lute por essa ami-
zade e diga sempre a essa pessoa o quanto ela é que-
rida por você. Ah, muito importante: não espere nada 
em troca... a pessoa depressiva, na maioria das vezes, 
tem muitas dificuldade em retribuir afetos.

•	Não pressione
Busque agregar na vida dessa pessoa. Não force a 
barra para não se tornar mais um problema na vida 
dela. Lembre-se: você tem que fazer parte da solução 
e não dos conflitos que ela já tem.

•	Seja só ouvidos
Temos uma boca e dois ouvidos e eles devem ser bem 
úteis. Portanto, mais do que falar, ouça o que o seu 
amigo/ familiar tem a dizer. Esteja disponível de ver-
dade, sem julgar e emitir opiniões... Na maior parte 
dos casos, a pessoa só quer desabafar, não quer ouvir o 
óbvio. Assim, seja apenas ouvidos.

•	Bons momentos
Assim que o seu amigo/ familiar começar a retomar o 
acesso ao seu lado saudável, transmita a ele boas vibra-
ções e convide-o a passarem juntos momentos agra-
dáveis em experiências positivas. E aproveitem para 
rirem juntos, o bom humor é sempre um bom aliado.
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•	Incentive novos hábitos
Reconheço que é difícil mudar um hábito, mas tam-
bém sei que é muito prazeroso quando conseguimos 
isso, principalmente aqueles que nos colocam para 
cima, nos dão garra, felicidade e motivação.
Pessoas com depressão precisam ser incentivadas a 
viverem o novo e receberem ajuda de profissionais 
com conhecimento, experiência, motivados e com te-
são de fazer acontecer. E não aqueles que mal olham 
nos olhos do paciente e os despacham como se fossem 
mais um número na fila.

A cada ação empreendida na recuperação do nosso 
amigo/ familiar, o essencial é que a gente faça com que ele 
se sinta único.

A pessoa com depressão dificilmente se sentirá mais 
confortável sabendo que possui mais alguma coisa ou que a 
vida dela é melhor ou pior do que a de outros.

Então, por gentileza, sem comparações!
Por isso devemos estar atentos ao que não dizer aos 

depressivos. Se você não pode ajudar, por favor, não atrapalhe.
Aprendi, num estudo do IPq, grande referência 

nesse tipo de assunto, que muitas frases que aparentemente 
parecem motivacionais e que muitos de nós pensaria em dizer 
para pessoas com depressão, jamais devem ser ditas. São elas14:

14 Este conteúdo foi extraído de uma webaula do IPq denominada 
“Psiquiatria para não psiquiatras”. Disponível em: <http://itv.
netpoint.com.br/ipq>. Acesso em: 5 jan. 2011.
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•	“Você está com frescura!”
•	“Isso é uma fase ruim, vai passar!”
•	“Anime-se, você não tem nada!”
•	“Reaja!”
•	“Você não tem motivos para ficar assim!”
•	“Tire umas férias!”
•	“Todo mundo tem essa tristeza!”
•	“Vá fazer ginástica!”
•	“Você tem que se ajudar!”

Sabendo o que fazer e o que não fazer, você pode con-
tribuir muito na recuperação de seu amigo/ familiar.

O importante é ter paciência, pois a recuperação de-
pende do nível da depressão (leve, moderada ou severa) e 
pode levar um tempo.

Ou seja, como a melhora não acontece da noite para 
o dia, sua presença e seu apoio são essenciais em todo o tra-
tamento da doença.

Esteja sempre lado a lado do seu amigo/ familiar 
com depressão. Afinal, quem ama cuida! 
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Prevenção

Ter humano x ser e fazer humano

Já comentei anteriormente, no capítulo “Depressão não é 
uma doença nova, consumismo sim!” (p. 53), sobre a forma 
desenfreada do TER versus a desvalorização das pessoas em 
relação às coisas. Situação que me deixa inconformado. Por 
isso, o que vou abordar aqui diz muito sobre as pessoas que 
fazem algo ligado diretamente com o seu propósito de vida, 
ou seja, sua razão de ser.

Atualmente, nosso desejo de ter, em detrimento do 
ser ou fazer humano, tem nos levado a viver ilusões, e essas 
causam frustrações que nos levam à dor. Na era do consumo, 
os humanos têm sido valorizados e reconhecidos não mais 
pelo o que eles são, mas sim pelo o que eles têm ou podem 
ter. No entanto, quando você se envolve com um grupo que 
faz o bem e luta por uma determinada causa, e esta tem tudo 
a ver com o que você acredita, tal atitude lhe dá sentido e 
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toca de verdade seu coração, e, a partir daí humanos, recebe-
mos uma série de sentimentos, sensações e reações que des-
conhecíamos até vivenciarmos essa experiência. É incrível e 
você precisa experimentar.

Lembro-me com saudade da primeira vez em que eu e 
minha esposa pisamos em uma ONG. Foi no Anjos da Noite, 
que tem como missão resgatar a autoestima de pessoas que 
estão em situação de rua e reintegrá-las na sociedade. Assim 
que acabamos de embalar os alimentos, colocar todos os itens 
na Kombi da ONG e dividir o restante de cobertores entre 
os carros dos voluntários que iriam para as ruas fazer a distri-
buição dos itens, subimos todos para o andar de cima e fomos 
conversar, para conhecer um pouco de cada um dos novos in-
tegrantes do time de voluntários. Muito bem, quando chegou 
a minha vez de falar, perguntaram-me: “Quais razões o trou-
xeram aqui?”. Eu disse que tinha visto uma matéria dos Anjos 
da Noite no programa “A Liga”, da rede Bandeirantes de Te-
levisão, que achei legal o propósito da ONG e que eu queria 
também ir para as ruas ajudar... Em seguida, uma voz no fim 
da sala disse-me com um tom muito honesto e apaziguador: 
“Anderson, aguarde porque, com o tempo você perceberá, que 
receberá muito mais do que ajudará!”. E sabe quem me falou 
isso? Ninguém mais, ninguém menos do que o Kaka Ferreira, 
um dos fundadores da ONG. Bingo, ele acertou na mosca! 

Para pessoas que, como eu, sofrem de depressão, acre-
dito, de verdade, que o envolvimento com alguma causa é 
um excelente remédio para o tratamento, contribuindo com 
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a superação da doença no dia a dia, em função da nossa 
existência ganhar um sentido maior. Isso ocorre não pela 
comparação com a vida alheia, como por exemplo enxer-
gar que sua vida é melhor do que a de algumas pessoas que 
estão em condições piores, mas porque você experimenta 
a compaixão – até então pensava que compaixão era sentir 
pena ou dó de alguém. Ledo engano! É você sentir o mesmo 
que o outro humano está passando, compreender o outro, 
colocando-se no lugar dele... Uma das frases que é um dos 
pilares dos Anjos da Noite e que se encaixa perfeitamente 
aqui é: “Todos os problemas são problemas de todos”. Você 
aprende a colaboração sem contrapartidas, a ficar disponível 
para uma pessoa que você nunca viu e que muitas vezes não 
quer nada de você, apenas um oi, um olhar, uma atenção... 

Isso aconteceu uma vez comigo e com a minha esposa 
na rua 25 de março. Era inverno em São Paulo e naquela 
noite em especial estava um frio danado, e, ao chegar na 
região central da cidade, iniciamos a distribuição de alimen-
tos, cobertores e, principalmente, amor. Foi quando acorda-
mos um rapaz de aproximadamente 20 e poucos anos que 
estava deitado, tentando dormir, entre a porta de uma loja e 
uma comporta de ferro (que evita inundações em períodos 
de fortes chuvas), em um espaço minúsculo, que só era pos-
sível ficar se estivesse de lado, de cara com o aço. Fizemos a 
ele a mesma pergunta que costumávamos fazer aos demais 
moradores de rua. O script era mais ou menos assim: “Boa 
noite, somos os Anjos da Noite, quer uma janta quentinha 
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e um cobertor?”. Ele acordou, olhou a gente com profundi-
dade e agradeceu pela ajuda, e somente nos pediu um abra-
ço e uma oração, e explicou: “Não tenho mais ninguém na 
vida, só o meu irmão e ele foi preso nessa semana”. Nesse 
momento, nos seguramos para não chorar na frente dele, o 
abraçamos com muito carinho e iniciamos a oração. Deste 
momento em diante, fomos banhados por uma sensação tão 
incrível, que é muito difícil explicar com palavras. Acredito 
que naquele instante, pela primeira vez, eu e minha esposa 
aprendemos o que era compaixão, porque “trocamos” de ver-
dade com aquela pessoa. Lembro-me, inclusive, de que tive-
mos muita dificuldade em dormir naquela noite, estávamos 
contagiados com a causa de fazer algo por aquelas pessoas. 

Na semana seguinte, a minha esposa, que é florista, 
teve uma ideia: fazer arranjos florais e vendermos rifas para 
comprarmos cobertores. Graças à generosidade de amigos, 
e dos amigos dos amigos, chegamos a arrecadar 2 mil reais, 
que foram direto para a fábrica de cobertores, os quais ser-
viram para aquecer algumas pessoas que estavam vivendo 
nas ruas de sampa. 

Depois de um tempo dentro da ONG, a minha ur-
gência se expandiu e se tornou outra: a de levar conteúdo de 
desenvolvimento humano para grupos de pessoas. A partir 
dessa nova realidade, comecei a fazer “paliestras” e dinâ-
micas em grupo em ONGs, associações, escolas, empresas, 
presídios e tantos outros locais que abrem a oportunidade 
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para que eu possa falar abertamente sobre temas sérios, po-
rém de forma lúdica.

Assim, tive a chance de conhecer muitas pessoas que 
fazem um lindo trabalho. Os voluntários são de todas as 
idades, que espontaneamente doam, além do seu tempo, 
competências, alimentos, roupas, remédios, agasalhos, cal-
çados, cobertores e algo muito mais precioso: fundamental-
mente AMOR. 

Existem por aí muitas ONGs que precisam da nossa 
ajuda. E não estou falando só de dinheiro, mas de atenção e 
carinho mesmo. 

Você já pensou em fazer algo nesse sentido? 
Leve seu amigo, esposa, marido e faça parte de algo 

maior do que somente o seu EU, vamos partilhar de um 
NÓS mais humano e harmonioso.

Bora lá ser feliz ao fazer o outro feliz? 

depressão não éfrescura -diagramação_arquivo 2.indd   103 15/11/2015   22:52:39



Depressão não é frescura!

104

Estamos preparados para as redes sociais?

“Me pego todas as noite visitando perfis de pessoas que nem 
sei se são reais, fico olhando as fotos e penso como conse-
guem ser felizes? Quando essa tal felicidade vai chegar e 
bater na minha porta? Quando vou viver as mesmas coisas 
que essas pessoas vivem: ir à praia, festas de aniversário, ca-
samentos, nascimentos, batizados, festas, amigos e família 
toda reunida no domingo com aquele churrasco e todos rin-
do felizes da vida... quando será o meu dia?” 

Você acabou de ler um post produzido por uma ado-
lescente que participa de um grupo de depressão no Face-
book. Ao se sentir deslocada e à parte desta “realidade” vivi-
da pelos outros, ela faz algumas indagações para esse novo 
comportamento da sociedade, que vem criando ilusões nes-
te mundo paralelo, o universo digital.

A questão é que, com o acesso às publicações digitais, 
as pessoas são a sua própria mídia, podendo divulgar livre-
mente informações favoráveis a seu respeito, descartando 

depressão não éfrescura -diagramação_arquivo 2.indd   104 15/11/2015   22:52:39



Depressão não é frescura!

105

aquelas “normais”, desafiadoras e que não rendem curtidas, 
mas que fazem parte do dia a dia de qualquer ser humano.

Nas redes sociais, muitos usuários possuem o com-
portamento de apenas mostrar o querem sobre si, idealizam 
uma pessoa e criam este personagem como em um mundo 
imaginário onde as pessoas estão sempre felizes, viajam a 
todo o momento, conhecem ótimos restaurantes, possuem 
muitos amigos, lutam por seus ideais, são politizadas, ho-
nestas e têm comportamentos admiráveis.

Pessoas que agem assim se empenham em trabalhar a 
sua própria vaidade, o que pode indicar um alerta de baixa 
autoestima.

A Academia Americana de Pediatria (AAP) nos cha-
ma a atenção para um problema conhecido como “Depressão 
e Facebook”, desenvolvido a partir do resultado de atualiza-
ções com relatos de amigos e fotos de pessoas felizes, quando 
na verdade não é exatamente assim.

De acordo com outro estudo publicado pela AAP,15 “O 
impacto do uso das redes sociais em crianças, adolescentes e 
nas famílias”, os jovens que desenvolvem depressão já mani-
festam tendência ao isolamento ou à ansiedade e buscam na 
internet uma forma de interagir com outras pessoas.

Quando essa relação não se estabelece, eles ficam 
deprimidos.

15 Disponível em: <http://www.abim.inf.br/medicos-alertam-sobre-
facebook-perigo-de-depressao/#.VhCjf_lViko>. Acesso em: 30 nov. 
2013.
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Outro aspecto que vem sendo discutido por psicólo-
gos é a superficialidade dos relacionamentos nas redes so-
ciais. Em uma das entrevistas que fiz, o pediatra e educador 
Paulo Roberto Pereira evidenciou esse fato, apresentando-
me um exemplo: “Imagine que uma pessoa possui seiscen-
tos amigos em sua rede virtual – muito bem –, agora pense 
quantos deles lhe darão um abraço pessoalmente no dia do 
seu aniversário. Ficou na dúvida? Vamos para outra situa-
ção: quando você precisar desabafar com alguém, quantos 
destes seiscentos amigos lhe deixarão à vontade para dividir 
o problema?”

Não podemos transferir a nossa vida real para a virtual, 
as relações não se fazem por cliques, mas sim por olhares 
sinceros, conversas francas, apoio mútuo e tantos outros be-
nefícios que o universo físico nos proporciona. Ou seja, as re-
lações virtuais nos distanciam da característica principal que 
deve ser estabelecida nos relacionamentos: o vínculo afetivo.

Ao fazer uma publicação, normalmente aguardamos 
com ansiedade a admiração e a aprovação dos outros por 
meio de curtidas e comentários sobre aquilo que postamos. 
A necessidade de aceitação nos aprisiona, nos faz ser o que 
não somos na realidade, nos transforma em fantoches so-
ciais para agradar os outros e isso, ao longo do tempo e com 
frequência, gera angústia.

Imagine se os seus amigos não curtissem, comentassem 
ou compartilhassem as postagens que você faz? Como você 
se sentiria?
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Provavelmente, sem este “reconhecimento” ficaria de-
cepcionado, vazio e deixaria o mundo virtual para buscar 
afeto de verdade no mundo real. 

É claro que também encontramos benefícios nas re-
des sociais, como compartilhar experiências, reencontrar 
amigos, informações e aprendizado, mas tudo isso deve ser 
equilibrado, bem medido e analisado para que tenhamos 
a plena consciência de que manter um perfil na rede pode 
mesmo valer a pena.

Como tudo na vida, precisamos saber utilizar as novas 
tecnologias para nos beneficiar e agregar nas nossas vidas.

Faça um balanço interno. E responda para você mesmo:
Você tem utilizado as redes sociais a seu favor?
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O que te mantém vivo?

Certa vez me perguntaram: “Andy, por que você vive?” 
De tão inusitada, porque raramente alguém faz esse 

tipo de pergunta, achei a indagação esquisita e sem noção, 
mas na verdade ela mexeu comigo e me deixou encucado...

Fiquei pensando: “O que esse cara tá falando?”.
Mas o grande motivo que fez com que tal pergunta 

ficasse ecoando dentro de mim foi o fato de nunca terem 
me questionado a respeito disso, e muito menos eu ter me 
perguntado sobre. 

Como tenho o hábito de pensar sobre as situações vi-
vidas durante o dia, quando essa pergunta veio à tona as 
respostas que vieram à minha mente eram tão óbvias: “Vivo 
porque estou vivo, porque os meus órgãos funcionam...”.

Nesta fase da minha vida, vivia basicamente para fazer 
o que a grande maioria das pessoas faz: trabalhar, cumprir 
com as responsabilidades (entre elas o de pagar contas) e nos 
fins de semana não saber muito bem o que fazer com o tempo 
livre, simplesmente ver que mais uma semana havia passado, 
e lá vamos nós... Seguir em frente na monotonia da rotina.
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Será que é só para isso mesmo que vivemos?
Sem me conformar em viver por tão pouco, quis saber 

por que as outras pessoas viviam e fiz a pergunta a várias 
delas. Elas responderam: “Vivo por causa da religião”, “Vivo 
pelos meus filhos”, “Vivo pelo time de futebol”, “Vivo por-
que sonho”, “Vivo pela vontade de fazer tudo que eu ainda 
não fiz”, entre tantos outros motivos que não citei aqui. 

Quem sempre questionou o porquê da vida das pes-
soas foi um cara que sempre admirei muito, Antônio Abu-
jamra, ator, diretor de teatro, além de ter sido o apresentador 
do excelente programa Provocações, exibido na TV Cultura. 
Ao encerrar as entrevistas, que para mim eram um dos pon-
tos altos do programa, ele perguntava ao entrevistado: “O 
que é a vida?”.

Adorava vê-lo provocar os seus convidados com essa 
questão, porque assim que eles respondiam e não convenciam 
o velho Abu, ele, em seguida, lançava por mais algumas vezes 
a mesma pergunta, gerando um certo desconforto aos entre-
vistados, diria que, em alguns deles, até constrangimento. 

E sabe como ele respondia a essa pergunta? “A 
vida é uma causa perdida”. Outra frase que ele dizia com 
frequência em seu programa era: “Caminhar no incerto e 
idolatrar a dúvida”. As respostas filosóficas do velho Abu 
sempre me fizeram pensar bastante em como buscar sentido 
para a minha vida.

Pergunte a você mesmo: “O que te mantém vivo?”, 
“O que faz seus olhos brilharem?”, “Quais são seus sonhos?” 

depressão não éfrescura -diagramação_arquivo 2.indd   109 15/11/2015   22:52:40



Depressão não é frescura!

110

(lembre-se que os sonhos são para serem vividos e não so-
mente para serem sonhados), “O que te faz sentir a pessoa 
mais feliz deste mundo?”.

Com certeza, você encontrará respostas e terá motivos 
para viver melhor e com mais intensidade.

Sinceramente, acredito que todos nós tenhamos uma 
missão a cumprir e, para tal, recebemos talentos, que são as 
ferramentas para que possamos chegar ao nosso objetivo.

O que vejo atualmente é que as pessoas não conse-
guem identificar a razão de viver, e isso causa desespero, que 
é justamente o sofrimento por não achar a causa.

Caso você não tenha respostas, procure encontrá-las, 
e rápido! 

Se já sabe, pratique, pratique e pratique… pois é vi-
vendo e fazendo o que mais gostamos que daremos um real 
significado para nossas vidas. 

Minha intenção aqui não é o motivar a se manter vivo, 
mas sim o estimular a refletir bastante sobre as razões pelas 
quais você vive. Pense nisso!
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Acessando o lado saudável  
de cada um de nós

Começo a escrever aqui com um diálogo inspirador que tive 
com um dos mestres que tenho, Wellington Nogueira, dos 
Doutores da Alegria: “A base do trabalho dos Doutores é 
o resgate do lado saudável da vida. Quando a gente está 
no quarto de um hospital com uma criança e viabiliza uma 
experiência de alegria, ela entra em contato com o lado mais 
saudável, e quando ela entra em contato com o lado mais 
saudável, ela sente a força que têm!”

Essa frase (acessando o lado saudável de cada um de 
nós) tem um significado tão grande para mim, que dediquei 
um capítulo do livro especificamente para abordar sobre o 
assunto trazido por ela.

Humanos, uma das fases mais complexas que passei 
na minha vida foi o período entre novembro de 2014 a mar-
ço de 2015, quando meu pai começou a sofrer com o mal de 
Alzheimer.
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Confesso que a minha relação com ele nunca foi tão 
exemplar. Via nele alguns “bugs” que não entendia e que sin-
ceramente não gostava. Mas a partir do momento em que a 
doença começa ter força e a mostrar a que veio, normalmente 
nos fragilizamos com as suas “vítimas”, e foi exatamente isso 
que aconteceu comigo.

Entre a transição das fases, do adulto se “transformando” 
em uma criança e chegando a um bebê, até a sua partida (faleci-
mento), ele e eu vivemos muitos momentos incríveis que, infe-
lizmente ou felizmente, só foram possíveis por causa da doença.

Lembro-me, com muita saudade, de um dos momentos 
mais lindos que já vivi, no fim de novembro. Estávamos sen-
tados no sofá da sala meu pai, minha mãe e eu. A Chininha, 
apelido dado à minha mãe, se levantou e nos avisou que iria 
fazer o almoço…

Assim que ela foi se afastando, cheguei bem próximo 
ao ouvido do Gordinho, apelido que dei ao meu pai, e disse: 
“Vamos fazer uma surpresa para a Chininha?”

Ele topou na hora… o Gordinho tinha diversas quali-
dades, entre elas a de ser colaborativo! Muito bem, demos a 
volta na sala e saímos de “fininho” até chegarmos à garagem. 
Ao chegarmos lá, ele já não se lembrava mais o que estava 
fazendo e àquela altura suas pernas tremiam e ele não tinha 
mais força para se manter em pé. 

Foi quando eu repeti novamente o mesmo desafio a 
ele: “Gordinho, vamos fazer uma surpresa para a Chininha? 
Ela está na cozinha…” 
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Ele novamente se prontificou, se apoiou em mim e 
conseguiu um gás adicional. Assim que pisamos em frente 
ao vitrô da cozinha, minha mãe do lado de dentro nos ques-
tionou: “Mas o que vocês estão fazendo aí?” 

Eu respondi: “Viemos fazer uma surpresa para você!”
Neste momento, ele abriu vagarosamente a porta da 

cozinha e foi em direção a ela, chegaram bem próximos e se 
abraçaram… deram até um selinho (coisa que nunca tinha 
visto meus pais fazerem). Nesta hora eu não aguentei e nos 
abraçamos…

Humanos, sempre que me lembro dessa cena, eu sinto 
uma felicidade tão grande, mas tão grande, que nem saberia 
dizer o tamanho que ela tem.

E tudo isso só foi possível porque conseguimos extrair 
da dor algo positivo, aliás, esta é a base do meu trabalho: a 
transformação! 

Um dos grandes desafios foi extrair muita coisa posi-
tiva das situações, sem deixar de encarar a seriedade que essa 
doença exige de todos ao redor.

O momento mais bonito que vivi ao lado do meu pai, 
em que na verdade senti profundo amor por ele, foi duran-
te a fase criança/ bebê produzida pelo Alzheimer. Eu, como 
palhaço, não me fixava no problema, mas sim em aproveitar 
ao máximo, mais um dia ao seu lado, curtindo a “criança” que 
estava ali comigo, praticamente indefesa e disponível para 
um contato humano verdadeiro, sem interesses, mágoas ou 
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chateações do dia a dia. Era amor incondicional em estado 
bruto! Como um diamante, por isso, valoroso.

Sei que falando assim pode soar como egoísmo ou in-
gratidão da minha parte, e dependendo do ponto de vista de 
alguns, até pode ser. Mas o importante foi que dessa forma 
eu consegui dar a ele mais amor, atenção e carinho. Cheguei 
até a massageá-lo, das orelhas aos pés, o que seria impossível 
tempos atrás.

A nossa relação, antes de ele ter a doença, nunca “per-
mitiu” um contato físico tão próximo assim, mas, com ela, 
a nossa conexão foi tão intensa, que deixamos fluir o amor 
acima de tudo.

E tudo isso só foi possível porque passei a enxergar e a 
aproveitar o lado saudável que ainda existia nele.

Seja qual for a circunstância, ela sempre terá dois lados.
Busque extrair dela o melhor, ou seja, o seu lado 

saudável.
Já experimentou? Tente e veja a força que você tem.
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Ontem, agora e amanhã

Viver o PRESENTE, esse talvez seja um dos principais 
aprendizados que tive no universo de ser palhaço e que de-
veria ser aplicado para muitos humanos, tanto por sofrerem 
com depressão como por ansiedade.

Já ouvi e li muitas vezes que os depressivos ficam re-
moendo o passado e os ansiosos remoem o futuro. Tá bom, 
mas e o presente, onde fica? 

Normalmente, o presente acaba passando desperce-
bido no meio de tanta confusão e expectativas vividas no 
nosso dia a dia. 

O que vejo em nosso cotidiano são pessoas preocupa-
das com tudo, menos com viver o agora! 

Para o palhaço, o agora é um grande presente, é nele 
em que tudo acontece. O palhaço urbano precisa estar to-
talmente disponível no momento da cena para que ele possa 
improvisar, uma das principais características desse artista. 

A sua observação, a sua piada ou o quer que seja que 
ele faça, é baseado no AGORA.
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Uma das cenas do filme dos Doutores da Alegria 
que mais gosto mostra tudo isso acontecendo de uma for-
ma única. 

Ela acontece assim: o doutor Zinho (personagem 
de Wellington Nogueira) está atuando em um hospital 
acompanhado de uma doutora da alegria. Eles se aproxi-
mam de um quarto, onde está uma criança internada com 
sua mãe.

Ao se aproximarem da porta, eles sempre perguntam 
se podem entrar, e enquanto aguardam a permissão ou a re-
cusa que está sendo processada na mente da criança, os pa-
lhaços observam tudo aquilo que está disponível em “cena” e 
que poderá servir de recurso para fazer graça. 

Muito bem, voltando à história, assim que a criança 
autorizou a entrada dos artistas, o doutor Zinho chegou de 
forma vagarosa no quarto, dialogando com sua dupla para 
terem cuidado, pois ali estava um leão (sim, o menino estava 
segurando um leão de pelúcia), e a doutora, “com medo”, 
apontava para as mãos do menino perguntando se o leão 
estava dormindo ou acordado. Até que o menino entrou na 
brincadeira e, segurando o leão com as duas mãos, fez um 
movimento brusco e produziu um som feroz, como se o ani-
mal fosse atacá-los… e com um gesto de maestria e total 
disponibilidade para a cena, os dois besteirologistas saíram 
correndo do quarto. E a risada ecoou pelo andar do hospital. 

Na minha visão, além da cena ter sido perfeita, foi 
totalmente improvisada. Mas como conseguiram? Além da 
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competência, é claro, estavam todos 100% dedicados e aten-
tos em viver o agora, o presente! Aliás, e que presente foi 
aquela cena…

O menino e sua mãe naquele momento acessaram o 
lado saudável de cada um deles e curtiram juntos um mo-
mento delicioso de ser vivido. Certamente, naquele instante, 
eles não pensaram na doença, no passado ou no futuro, só 
curtiram o agora!

Já sobre o futuro, um perfil de profissionais que me 
chama atenção, por sofrerem por antecipação, é o da área 
financeira. Exemplo: neste momento, em 2015, vivemos no 
Brasil uma grande insegurança na área econômica devido a 
diversas situações. Entre elas, destaco: alta do dólar, a queda 
das bolsas na China (que “arrastam mercados por mundo 
afora”), perda do chamado “grau de investimento” no Brasil 
– uma recomendação feita por agências de classificação de 
risco para se investir em países – e tantos outros fatores que 
estamos enfrentando, transformam a vida destas pessoas em 
um caos.

O fato é: sim, estamos passando por um momento 
turbulento em nossa economia e isso trará consequências, 
como tudo na vida. Mas me parece que quanto maior a 
competência e experiência desse tipo de profissional, mais 
elevado é o temor que eles acabam sentindo pela previsão 
dos possíveis problemas que podem surgir… E não estou 
desmerecendo a profissão, o meu alerta é para o estresse em 
excesso. É claro que esse tipo de situação pode atingir mi-
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lhares de pessoas e estamos falando em desemprego, perda 
de investimento estrangeiro, cenário desfavorável para in-
vestimentos e o pior de todos: o medo descontrolado do que 
poderá te afetar e fazer com que você só enxergue o lado 
negativo das coisas. Alguns desses profissionais ficam tão 
peritos em números e em tentar identificar o que de errado 
pode acontecer, que levam isso para o seu dia a dia, o que os 
atinge em cheio em suas vidas pessoais.

Se tivermos em mente que a vida está em movimento, 
que não temos controle de praticamente nada (temos sim é 
uma falsa sensação de controle) e que mudanças acontece-
rão independente da nossa vontade, acredito que possamos 
viver mais tranquilos e em paz.

Os ministros, os políticos, o mercado internacional… 
reparem, nós não temos controle de absolutamente nada 
disso, portanto o que for feito e o que tiver que ser, será; so-
freremos apenas as consequências, sem poder algum, sejam 
elas positivas ou negativas. 

 Beleza, mas você já parou para pensar naquilo que 
podemos controlar? Nossas palavras, nossas ações, nossos 
pensamentos, nossa conduta, nossos erros e nosso esforço 
estão todos ao alcance e sob nosso comando.

Devemos aceitar (de bom grado) todas as mudanças 
que a vida nos proporciona, sabendo que durante grandes 
crises enormes oportunidades surgiram.

Seja no lado profissional ou mesmo amoroso, temos 
que mudar a nossa visão sobre o que consideramos terrível 
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(mudança para baixo na classe social, perda de emprego, o 
bom e velho não é com você, é comigo!) e reagir.

Saber que nada vem por acaso, que tudo tem a sua 
razão de ser, tem um propósito, e que este o fará crescer, seja 
no que consideramos fase boa, seja ruim. Vamos enfrentar 
de peito aberto tudo aquilo que vier, e principalmente curtir 
o AGORA!

Nas minhas “paliestras” feitas nos presídios, deixo cla-
ro para a população carcerária que é importante saber no 
que erramos; pedir perdão a quem tenhamos feito mal; que 
somos responsáveis pelas nossas atitudes e pelo nosso mo-
mento de hoje – neste caso esta provocação tem por objetivo 
fazer com que eles reflitam sobre os motivos que os levaram 
a viver em uma penitenciária e não voltarem a ter o mesmo 
tipo de atitude/ comportamento que os fizeram chegar lá –, 
mas que, acima de tudo, devemos buscar no passado somen-
te aquilo que se deve fazer e o que não se fazer, baseado em 
nossas experiências vividas, e seguir em frente, idealizando 
sempre um caminho novo que nos levará a novos desafios, 
acertos e erros, mas sempre no novo. Nesse ponto da “pa-
liestra”, a minha proposta é fazer com que eles se afastem de 
rancores, amarguras e sentimentos negativos que só pioram 
a sobrevivência dos internos. E como já vimos no capítulo 
passado, remoer o passado só ajuda a encorpar a depressão 
em humanos.

Atualmente, estamos tão ansiosos com o tempo… 
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Para ter uma ideia de como ele é relativo e, melhor 
ainda, de como nós podemos encará-lo de outra forma, 
vou compartilhar com você uma história de um presidiário 
que, ao fim da minha apresentação, veio até mim, me 
parabenizou, me deu um abraço e disse sorrindo: “Está 
acabando esse meu pesadelo, vou puxar só mais dois anos e 
meio de cadeia, estou terminando de pagar a minha dívida 
com a sociedade e daí pra frente serei livre, livre como um 
passarinho… Nunca mais farei nada de errado pra voltar a 
este lugar”. 

Ao ouvir esse depoimento, pensei em duas coisas: 
“Acho ótimo essa pessoa estar se reabilitando e entender 
que deverá mudar para poder viver em sociedade!” e “Há 
quanto tempo ele está lá dentro para achar que dois anos e 
meio pode ser pouco???”.

Você vê como o tempo é relativo? 
Dependendo de vários fatores, podemos pensar que 

30 dias é tempo pra caramba ou ao contrário, por isso, não 
gosto de depositar minhas ações, expectativas nele, pois 
aprendi que meu tempo sou eu quem faço, e ele é AGORA.

Bora curtir o agora? Seu corpo, seu momento, suas 
habilidades merecem viver este presente!
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Bora brincar?

Brincar me remete a crianças, e crianças, ahhhhhhhh as 
crianças: grandes mestres, diriam os palhaços. A sua origi-
nalidade, criatividade, espontaneidade e tantas outras valo-
rosas qualidades (que infelizmente vamos perdendo com o 
passar das fases) são vitais para nossa existência ... E uma 
delas é o brincar!

Acredito, no meu caso, que um dos fatores que me 
levam à depressão no dia a dia é a ausência do brincar, pelo 
hábito que tenho de levar a vida tão a sério. 

É gostoso demais brincar e sentir aquela sensação de 
libertação. Sinceramente, não sei por que os adultos perdem 
a rotina de brincar. A impressão que tenho é que no mundo 
dos adultos só é permitido brincar quando se está acompa-
nhado de uma criança.

 Imagina você brincar em todas as situações da vida? 
Não dá né? 

Mas será que é possível encaixarmos em nossa agenda 
a tarefa de brincar pelo menos durante uma hora por dia?
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Imagine que gostoso seria deitarmos e rolarmos em 
gostosas travessuras?

O primeiro “bobo” que conheci, ou melhor, o ser que 
conservou o seu lado criança dentro de si, foi o meu avô 
materno: o velho Pedrão. 

E que sempre me remeteu a famosa frase de Liv Ull-
man, no seu livro Mutações: “Dentro de mim existe uma 
criança que se recusa a morrer”(ULLMAN, 2008).

Ele, o Pedrão, tinha, a todo momento, no rosto um 
sorriso gostoso ou uma piada besta para compartilhar com 
quem quer que fosse... Lembro-me dele dessa forma, brin-
cando com todos. 

Meu pai dizia que ele não gostava de trabalhar e que 
não levava nada a sério. Talvez meu pai estivesse certo, mas 
quem sabe a missão do Pedrão não fosse exatamente essa: a 
de fazer sorrir todo aquele que cruzasse seu caminho.

Assim, via nele um exemplo negativo e no meu pai um 
positivo. Meu pai sempre foi muito trabalhador, disciplinado 
e honesto. Ou seja, um homem supersério. E o Pedrão parece 
que sempre viveu no ritmo do “deixa a vida me levar”, sabe? 
Aquela mesma, da canção do mestre Zeca Pagodinho...

Quando criança, eu brincava muito, vivia em uma pe-
quena rua do bairro do Tatuapé, na cidade de São Paulo. Lá 
fui muito feliz e me divertia muito. Naquela época, as crianças 
ainda brincavam na rua, então jogávamos bola, tocávamos a 
campainha das casas e saímos correndo, havia esconde-escon-
de, pega-pega, pula corda, amarelinha, escorrega (íamos à casa 
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de alguns amigos escorregar no chão encharcado de espuma), 
e tantas outras brincadeiras deliciosas que passávamos os dias 
totalmente focados com esse tipo de atividade. 

Confesso que, durante essa fase da minha vida, eu 
detestava estudar, só queria brincar. Tomei gosto pelo es-
tudo somente na universidade. Quando adolescente, vi na 
dança talvez uma oportunidade de não perder o poder de 
brincar, sempre enxerguei nela um momento tão prazeroso 
e libertador, e sabe por quê? Porque não tinha a obrigação 
em dançar de uma forma certa, seguindo os passos de X ou 
Y, o único compromisso era me divertir. Aí criava danças do 
Homem-Aranha (encostava na parede, ficava de costas para 
as pessoas da balada fazendo movimentos conhecidos do su-
per-herói), da mobilete (subia em uma moto imaginária e fi-
cava fazendo graça), do pingue-pongue (fingia estar jogando 
pingue-pongue sozinho) e de tantas outras maluquices que 
surgiam em minha cabeça... E as pessoas adoravam, abriam 
rodas para eu ficar no meio e fazer as minhas “macacadas”.

Ao iniciar a minha vida profissional e entrar no univer-
so corporativo, aí humanos, a coisa mudou de figura. Parece 
que nas empresas o sorriso não é bem-vindo, ele só faz parte 
da embalagem sedutora para conquistar clientes. Já notou? A 
imagem que aparece nos websites, newsletter e nas diversas 
formas de comunicar são pessoas sorrindo, dizendo que a 
empresa é “descolada”, mas que, na realidade, na maioria de-
las, isso é só fachada, faz parte apenas da comunicação. 
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Como vivo no ambiente corporativo há mais de quin-
ze anos, vivenciei muita coisa legal, é claro! Mas também 
muita chata e nada inspiradora. Lembro-me, com tristeza, 
de uma reunião que fiz em um grande Data Center (empre-
sas que fornecem um ambiente para concentrar servidores 
físicos ou virtuais para seus clientes), um dos maiores do 
Brasil, que, quando entrei, tive a sensação de estar chegando 
num velório. A energia, as expressões das pessoas eram tão 
baixas e carregadas que me senti sufocado e o que mais de-
sejei naquele momento era sair de lá o mais rápido possível e 
que nunca precisasse trabalhar em um ambiente tão pesado 
como aquele.

 As empresas e seus dirigentes precisam entender de 
uma vez por todas que o bem-estar e saúde da organização 
está diretamente ligado ao bem-estar e felicidade de seus 
funcionários. 

Empresas gigantescas como Google, Apple e SAS 
não oferecem um ambiente de trabalho incrível e maravi-
lhoso apenas porque são boazinhas, mas por saberem dos 
resultados efetivamente positivos para eles.

Visitei o Google em 2015 e fiquei encantado, como 
todos aqueles que têm a oportunidade de conhecer um am-
biente de trabalho que mais parece com a Disneylândia. Fui 
apresentado à academia e demais áreas de lazer, bar, cafete-
ria, um belo restaurante, um terraço de dar inveja a muitos 
condomínios de alto padrão, ambientes coloridos, salas de 
reuniões com nomes divertidos, um espaço que simboliza 
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uma feira, com muitas frutas deliciosas para degustar, mesas 
de bilhar e pingue-pongue espalhadas pelos andares. Enfim, 
um espaço delicioso, especialmente planejado para desfrutar 
bem-estar. E sabe por que proporcionam esses benefícios? 
Justamente para obterem dos colaboradores empenho e de-
sempenho acima da média, fazendo com que somente os 
melhores realmente fiquem na empresa, e por isso ela é tão 
valorizada por eles mesmos. 

Essa atitude empresarial é validada no livro O jeito 
Harvard de ser feliz: “O benefício da felicidade explica por 
que empresas de vanguarda disponibilizam mesas de pebo-
lim, massagem e liberam que seus colaboradores levem con-
sigo seus cachorros para o trabalho. Cada vez que os funcio-
nários vivenciam uma pequena descarga de felicidade, eles 
se predispõem à criatividade e inovação. O famoso CEO 
Richard Branson disse que ‘mais que qualquer outro ele-
mento, a diversão é o segredo do sucesso da Virgin’. A diver-
são também leva a resultados concretos”(ACHOR, 2012).

Ter momentos lúdicos e de abstração é fundamental para 
o desenvolvimento profissional e essencial para uma vida sau-
dável, principalmente para nos deixar bem longe da depressão.

E sabe por que eu gosto tanto do universo do palhaço?
Porque o palhaço brinca com a vida, não a leva tão a 

sério.
No curso de palhaço, a gente brinca, se joga, pula, 

tem relações verdadeiras… O palhaço tem menos medo de 
se expor, de expor o seu ridículo, de mostrar a sua fragilidade, 
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e como diria o meu mestre Felipe Mello: “O palhaço é um 
perdedor feliz. Para aprender a ser clown, é necessário sair 
da lógica determinada pela sociedade e abrir espaço a uma 
lógica particular na qual a diversão de poder ser criança 
novamente é resgatada. Um retorno as nossas ingenuidades 
que, no picadeiro, se tornam arte”. 

E aí, bora voltar a brincar?
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Você é bom em quê?

É, humanos, quando perguntamos a uma pessoa com de-
pressão no que ela é boa, dificilmente ela responderá alguma 
característica positiva.

Sabe por quê?
O universo da depressão faz com que saibamos muito 

bem, na ponta da língua, no que somos ruins, o que detesta-
mos fazer e por aí vai...

A doença nos deixa esquecer dos nossos talentos, nos 
fazendo sentir que não temos qualidade alguma.

Estudando a psicologia positiva (fundada em 1998 
por Martin Seligman e Mihaly Csikszentmihalyi), pude ve-
rificar quanto essa nova área pode auxiliar as pessoas com 
depressão a identificarem os seus dons e habilidades e, com 
isso, adquirirem de volta a sua autoestima. 

Seligman foi um dos pioneiros no estudo do otimis-
mo e presidente da Associação Americana de Psicologia. 
Enquanto presidente, ele buscou nos pilares da psicologia 
as respostas que o levaram à psicologia positiva. Muito bem, 
os pilares são: 

depressão não éfrescura -diagramação_arquivo 2.indd   127 15/11/2015   22:52:41



Depressão não é frescura!

128

•	Curar as doenças mentais.
•	Tornar mais feliz a vida das pessoas. 
•	Identificar e cultivar talentos humanos.

Descobrir em que somos bons e onde devemos aplicar 
nossos talentos é essencial em nossa caminhada. Ao desven-
darmos nosso propósito de vida, o sentido para o qual existi-
mos, consequentemente seremos mais felizes, com possibili-
dade real de melhorar substancialmente do quadro depressivo.

Novamente citando O jeito Harvard de ser feliz: “Cada 
vez que utilizamos uma habilidade, vivenciamos uma descar-
ga de positividade. Se você se vir precisando de uma bela dose 
de felicidade, recorra a um talento que passou um tempo sem 
usar. Estudos constataram que, quanto mais você utiliza seus 
pontos fortes característicos na vida cotidiana, mas feliz é.

“Descarga rápida de emoções positivas que pode me-
lhorar o nosso desempenho no trabalho.

“Quanto mais desenvolvemos a nossa capacidade de 
procurar e encontrar elementos negativos, mais deixamos de 
ver o positivo. Esse hábito desgasta a nossa criatividade, ele-
va nossos níveis de estresse e reduz nossa motivação e nossa 
capacidade de atingir metas. O problema começa quando as 
pessoas não conseguem mais identificar as suas habilidades. 
E, quando isso acontece, elas não apenas deixam de usufruir 
do benefício da felicidade como sua atitude mental pessi-
mista e identificadora de erros, falhas e problemas faz com 
que elas sejam muito mais suscetíveis à depressão, ao estres-
se, a doenças e até ao abuso de drogas”(ACHOR, 2012).
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Aprendi com a Gisela Cochrane Rao,16 do portal Vi-
gilantes da Autoestima, que temos alguns bugs que nos im-
pedem de nos conhecermos de verdade e, o mais importan-
te, de gostarmos de nós mesmos.

Aí vão eles: 

1) Mania de autodepreciação.
2) Síndrome de Vítima. 
3) Listar as infelicidades. 
4) Mágoas do passado.
Portanto, pare de se sabotar! Não seja uma âncora na 

vida de ninguém, muito menos na sua!
O nosso grande inimigo, muitas vezes, somos nós 

mesmos, que não nos permitimos enxergar no que somos 
bons. Todos temos qualidades, habilidades e virtudes que 
devemos por em prática para que tenhamos sucesso em nos-
sas ações. Acredito, de verdade, que a nossa missão de vida 
esteja ligada diretamente aos nossos talentos.

Bora lá buscar no que você é bom!

16 Disponível em: <http://vigilantesdaautoestima.blogosfera.uol.com.
br/tag/gisela-rao/>. Acesso em: 10 set. 2015.
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Criatividade

Vamos voltar no tempo?
Lembra de quando você era criança e estava em al-

gum lugar que não tinha brinquedos e você começava a in-
ventá-los? Pegava um papel, fazia uma bolinha e jogava em 
alguém próximo que, por sua vez, atirava de volta e logo vo-
cês estavam na maior diversão no meio de muita gargalhada. 

Por que naquela época você conseguia e hoje não?
Onde foi parar o seu espírito de improvisação que fa-

zia você criar a sua própria brincadeira?
Uma pesquisa17 analisou 1600 pessoas com o objetivo 

de mensurar o índice de criatividade da nossa sociedade e 
vejam só: 

•	Crianças de até 5 anos possuem um nível de 98% de 
alta criatividade.

17 Disponível em: <http://inovaqui.com.br/2013/o-declinio-da-criativi-
dade/. Acesso em: 01 out. 2015.
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•	Crianças de até 10 anos possuem um nível de 30% 
de alta criatividade.
•	Adolescentes de até 15 anos têm um nível de até 
12% de alta criatividade.
•	Adultos de 25 anos em diante têm um nível de até 
2% de alta criatividade.

Tem noção por que isso acontece?
Somos encorajados desde crianças a viver na normose, 

ou seja, nas normas e padrões do que a maioria das pessoas 
faz. Esse termo, criado pelo filósofo Pierre Weil, é formado 
pela junção da palavra “normal” com o sufixo “ose” (que sig-
nifica processo doentio) e foi adotado para designar a forma 
de comportamento visto como normal, mas que na realida-
de é anormal.

Será que tudo o que a maioria das pessoas pensa, sen-
te, acredita ou faz é o melhor para você? E a sua identidade 
que é única, onde fica?

Para resgatarmos a nossa criatividade, devemos rever o 
nosso padrão de comportamento e nos questionarmos se os 
nossos hábitos e atitudes tem a ver com o que acreditamos 
ou com o padrão que seguimos da maioria, daquilo que foi 
nos passado desde criança e que adotamos como verdade 
absoluta. Só assim poderemos começar a libertar a nossa 
criatividade, engessada por muito tempo a modelos que 
praticamente fomos obrigados a seguir, mas que vão contra 
tudo aquilo que queremos ser.
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No meu caso, eu tive que exercitar muito a criativida-
de e, o principal, aceitar a minha loucura, pois me apresen-
tar nas “paliestras” vestindo fralda e falando sobre depressão 
não é uma coisa que se vê em qualquer esquina, concorda? 
Mas é isso que me faz feliz e vejo que o meu conteúdo e o 
todo também fazem bem às outras pessoas. A ideia me pa-
recia completamente maluca, mas é ecológica (fazer o bem 
para mim, não fazer mal a ninguém e tampouco ao meio 
ambiente), então está valendo! 

Comece pelas pequenas coisas, como ouvir uma mú-
sica que toca em seu coração. Sabe aquela que faz os nossos 
olhos brilharem? A minha é um samba enredo da Viradouro 
do ano de 1998, e a sua qual é? Ouça ela com frequência…

Steve Jobs, o ex-todo-poderoso da Apple, ouvia mú-
sicas para melhorar seu humor e treinar o cérebro para se 
manter criativo. Uma de suas prediletas para se conservar 
em alta era “Imagine” dos Beatles.

Pense em coisas do tipo: 

•	Quais experiências o fizeram se sentir uma pessoa 
muuuito feliz? 
•	O que você realmente valoriza? Aquilo que se você 
perder, a sua vida não terá sentido…
•	O que te faz acordar com alegria na alma?
•	Quais são as suas habilidades?
•	O que seria, para você, um ambiente criativo?
•	O que o torna curioso?
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Essas e muitas outras perguntas possibilitam que você 
possa se decifrar e entender que a criatividade é a liberda-
de da nossa mente, ela só acontece quando não colocamos 
freios, deixamos fluir… Mas lembre-se de que a liberdade 
criativa precisa de um alvo, precisa ter foco.

Assim, quando menos você esperar, a sua criativida-
de estará sendo resgatada e você ficará surpreso ao perceber 
que está inovando, criando novas soluções para os velhos 
problemas.

A criatividade é libertadora, faz você sair do seu casulo 
e experimentar novas sensações.

Ao vivenciar outras possibilidades, você começa a ver 
o quanto a sua existência pode ser rica e enxerga um terreno 
cheio de novas oportunidades a serem exploradas.

Que tal sair da normose e se permitir? Chega de blo-
queios, seja o que você quer ser!
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Investindo em relações com humanos

Neste momento do livro, eu gostaria de fazer um convite a 
mais uma reflexão.

Como estamos lidando com o nosso próximo na escola, 
na empresa, em nossa vizinhança, nas relações familiares etc.?

Você concorda que infelizmente as relações estão fi-
cando cada vez mais distantes e superficiais? 

Não sei dizer ao certo se a tecnologia é a grande res-
ponsável por isso. Muitos concordarão, outros dirão que a 
tecnologia aproxima as pessoas. Colocando de lado essa 
discussão, um dos argumentos revelados por muitas pessoas 
com que conversei sobre o assunto, é o de não se sentirem à 
vontade para se abrirem de verdade com os outros, simples-
mente por medo e desconfiança de que as revelações feitas 
se tornem armas que serão usadas contra elas próprias. 

A Sal, uma amiga que fiz recentemente, surgiu da tur-
ma de um curso maravilhoso que participei em 2014 sobre o 
universo do palhaço no Canto Cidadão. Ela disse-me certa 
vez que havia falado com o pessoal da escola onde trabalha 
que tinha problema de depressão. E que um tempo depois de 
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ter feito essa revelação, sentiu na pele o preconceito das pes-
soas, que desmereceram o seu trabalho por ser considerada 
uma depressiva. Por essas e outras, vejo que o nosso universo 
está ficando cada vez mais restrito e pouco aberto ao diálogo, 
ao outro. Às vezes isso até nos faz perder a fé na humanidade!

Um cara que tem por missão de vida desenvolver rela-
ções com humanos de forma honesta, saudável e estimulan-
te, Felipe Mello, o qual venho citando no decorrer do livro, 
disse-me em um delicioso bate-papo que: “Devemos defi-
nir menos e compreender mais. A sociedade atual busca, na 
grande maioria das vezes, somente os resultados. Se ele não 
for atingido, não querem saber os porquês, mas se você atin-
giu, parabéns, você é bom!, se não, você não vale pra mim.

“Estamos vivendo a era apenas dos campeões, em que 
os segundos e terceiros lugares não prestam. Isso é muito 
cruel com todos nós, esse julgamento é ridículo. A relação 
é apenas com o EU, o TU é um concorrente, portanto, não 
prioriza as relações humanas.”

Sempre quando inicio meu trabalho de clownterapia 
em clínicas de reabilitação para dependentes químicos, um 
dos objetivos que persigo é justamente o de melhorar as rela-
ções entre os humanos por meio de exercícios do universo do 
palhaço, do teatro e até terapêuticos, que são grandes aliados 
para aproximá-los. Esses exercícios ajudam a nos conhecer-
mos melhor, expressarmos o que realmente estamos sentindo, 
nos livrando das coisas negativas que levamos conosco no dia 
a dia (medo, angústia, remorso, culpa etc.). Aprendemos a nos 
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comunicar de forma mais eficiente e, o principal, valorizamos 
o quão bom é poder contar com o outro… Se o outro estiver 
em cena, eu estarei junto com ele. Irmandade total, sabe? Essa 
colaboração faz com que a relação entre eles melhore no dia 
a dia e se estabeleça algo verdadeiro e de cumplicidade entre 
todos os participantes.

Portanto, para nos aprofundarmos em qualquer re-
lação temos que ter em mente o OUTRO, assim aquelas 
velhas frases ditas pelos nossos avós são muito úteis e bem-
vindas para quem deseja ou precisa melhorar os seus relacio-
namentos. Lembre-se delas: “você tem duas orelhas e uma 
boca”; “se coloque no lugar do outro” (essa é uma excelente 
definição sobre empatia); “aceite as diferenças” (aqui é onde 
o preconceito mora); “lembre-se que ao julgar você também 
será julgado”; “não faça da palavra NÃO uma arma”; “trate os 
outros como você gostaria de ser tratado”; e “saiba que todos 
os problemas são problemas de todos”.

Muitas vezes temos duas formas de pensar: a nossa 
(que para nós é o certo) e a do outro (que julgamos a errada), 
e, neste momento, pela intolerância, normalmente desconsi-
deramos o ponto de vista do outro que, em vez de nos abrir 
os olhos, faz com que fiquemos na defensiva, nos colocando 
como vítimas. Agimos de forma egocêntrica, sem ponderar 
a visão do outro, principalmente quando esse outro não tem 
a nossa condição financeira ou estão em cargos abaixo do 
nosso, e por isso desvalorizamos a sua contribuição.
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Para se ter uma ideia da grandiosidade desse tema, 
conversando com pessoas ligadas a gestão da área de recur-
sos humanos de grandes empresas, descobri que um dos 
maiores vilões das empresas atualmente é o problema com 
os relacionamentos. Muitas pessoas se demitem ou são de-
mitidas não por competência técnica, mas sim por terem 
dificuldade em lidar com outras pessoas. Esta então é uma 
característica que vem sendo bastante valorizada nas empre-
sas na hora de contratar seus novos colaboradores: a habili-
dade em lidar com humanos.

“É tu quem funda o EU”, já dizia o filósofo Martin 
Buber, e complementa: “É na relação que o EU pode de-
sabrochar – o ser humano é um bicho tribal. Eu sou muito 
melhor com os outros do que sozinho”18.

Recentemente, assistindo a um vídeo na web19, des-
cobri a palavra: “ubuntu”, que representa uma ética antiga 
da filosofia africana que significa: “Sou quem sou porque 
somos todos nós”, ou seja, não somos o que somos sozinhos, 
sem a intervenção do outro nas nossas vidas. Afinal, nin-
guém é uma ilha.

Para comprovar isso, Felipe Mello nos deixa um gran-
de presente, uma grande dica de especialista:

“Vá procurar a sua turma!

18 Disponível em: http://vigilantesdaautoestima.blogosfera.uol.com.br/
tag/gisela-rao/> Acesso em: 20 set. 2015.
19 Disponível em: <http://www.folhadonoroeste.com.br/site/colunistas/
major-aguiar/34/1618>. Acesso em: 20 set. 2015. 
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“Os amigos do passado, muitos deles podem ter outro 
tipo de objetivo de vida, de leitura da vida da sua. A nos-
sa própria família pode ter conceitos totalmente diferentes, 
mas isso não significa que seja ruim. Na realidade, significa 
que precisamos ir atrás de pessoas que estejam buscando as 
mesmas coisas que nós; muitas vezes, encontraremos pes-
soas que terão grande afinidade conosco, para trocar ideias, 
experiências, e isso enriquece a vida. 

“A pergunta é: onde está a sua teia?”
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Fazendo melhores escolhas

Se pudesse fazer um prognóstico irresponsável, diria que 
100% das pessoas que sofrem de depressão precisam fazer 
melhores escolhas. 

Como é bom quando nós temos um grande dia, não 
é? Quando tudo o que fazemos dá certo, o sorriso fica fácil, 
o entusiasmo latente, a sua confiança o faz pensar grande…
Saiba que as consequências das escolhas feitas no passado 
nos fizeram merecer este presente!

Agora, quando as coisas apertam, aí o bicho pega!
Ao conseguir superar a depressão no dia a dia, tive que 

mudar, criar novos hábitos, ler outros conteúdos, assistir a ou-
tros tipos de filmes, me relacionar com outras pessoas e tudo 
isso dá um trabalho danado, porque quebrar hábitos é punk.

Mas entendi que, para conseguir viver melhor, eu de-
veria fazer melhores escolhas, eleger entre as opções que eu 
tivesse as mais adequadas para o meu bem-estar. E que se eu 
realmente quisesse melhorar, teria que abrir mão de algumas 
preferências. Quer ver alguns exemplos de coisas que mudei 
em meu cotidiano? Aí vão:
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•	Parei de assistir a telejornal – desgraceira nunca 
mais.
•	Parei de beber – a bebida traz efeitos depressivos 
para o nosso corpo.
•	Fiz (e continuo fazendo) cursos por meio dos quais 
aprendo sorrindo.
•	Dedico-me a coisas que realmente são importantes 
para mim.
•	Melhorei a minha alimentação. 

Como estamos num mundo com tantas possibilida-
des, fazer melhores escolhas é fundamental. Inclusive Pablo 
Neruda, poeta chileno, disse: “Você é livre para fazer as suas 
escolhas, mas é prisioneiro das consequências”20.

Trocando ideia mais uma vez com Ronaldo Campos 
sobre como era resgatar dependentes químicos na Cra-
colândia, ele me disse: “Não adianta irmos resgatar pessoas 
num lindo domingão, com sol, quando eles estão sorrindo e 
parecem estar felizes… Eles aceitam a nossa ajuda em dias 
chuvosos, quando estão molhados, chorando, sofrendo al-
guma violência, ou seja, estão de saco cheio de tanto sofrer”. 

Reparem que nós também somos assim, aprendemos 
mais pela dor do que pelo amor.

Estar de saco cheio de sofrer ou de viver como mais 
um “zumbi” fez com que eu buscasse ajuda! 

20 Disponível em: <http://pensador.uol.com.br/frase/NzEwODIx/>. 
Acesso em: 1 out. 2015.
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Por isso é importante que, além da família estar moti-
vada a ajudar, o paciente com depressão tenha suporte quan-
do não aguentar mais a situação e querer virar o jogo. So-
zinho dificilmente a pessoa depressiva conseguirá se livrar 
desse pesadelo, ela precisa de ajuda!

Sabe, chegou uma hora a que não aguentava mais as-
sistir a vida acinzentada, eu queria mais, sabia que podia mais 
e fui atrás!

Quando em minhas “paliestras” eu converso com ado-
lescentes sobre sexting, cyberbullying e vícios – o meu obje-
tivo não é ficar colocando medo, cheio de lenga-lenga… A 
minha proposta é informá-los e fazer paralelos com o mun-
do real! As escolhas, de qualquer jeito, sempre serão feitas 
por eles, o meu papel é apenas apresentar os dois lados da 
moeda de forma esclarecedora, mas principalmente honesta. 

Querer, muitas vezes, não é poder! 
Tão importante quanto ter a informação é colocá-la 

em prática, portanto o FAZER é tão ou mais importante do 
que o SABER. Um bom exemplo disso são os médicos que 
trabalham diariamente com pacientes que estão com câncer 
no pulmão e mesmo diante de toda a informação – prática 
e teórica – de quanto o cigarro é prejudicial, eles continuam 
a fumar. 

Mas como fazer uma boa escolha? 
Em primeiro lugar, tenha clareza do que você não 

quer ter mais na sua vida. Depois faça uma lista do que você 
pretende fazer. Para onde quer ir? Qual seu objetivo de vida?
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Após isso, parta para a ação, colocando em prática as 
opções que o levarão para o caminho que você escolheu ter.

Não deixe que as pessoas escolham por você ou, pior, 
não deixe de escolher o que acredita ser o melhor para você 
porque não terá apoio daqueles que ama, porque este não 
foi o sonho dos seus pais ou porque esta não é a profissão do 
momento. Se a sua escolha está de acordo com o seu objeti-
vo e se a sua intuição o leva a crer que essa ação será correta, 
siga em frente! 

Costumo dizer que se a sua atitude for ecológica 
(como disse anteriormente: fazer o bem a você, não fazer o 
mal aos outros e ao meio ambiente) e estiver de acordo com 
o seu coração, tem que dar certo!

O importante é que a escolha é sua. E que seja a melhor!
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Valorizando a respiração, os pensamentos 
e o corpo

Uma das práticas que adotei para enfrentar a depressão no 
dia a dia, (inclusive já li várias pesquisas dizendo sobre o 
bem-estar que esta atividade proporciona), é a yoga. 

Tenho o privilégio de ter uma grande mestra e gosta-
ria de apresentar a você: Sonia Cardelino, uma yogini, que 
há mais de duas décadas se dedica à prática e ao ensino des-
sa filosofia, que tem por princípio fazer com que as pessoas 
alcancem a sua essência. 

Num bate-papo delicioso, Sonia contou-me que a 
yoga oferece às pessoas o equilíbrio entre as suas energias 
opostas, fazendo com que elas conheçam o seu lado bom e 
ruim, equalizem a emoção e a razão e este desafio é o signi-
ficado do Yin-Yang.

A yoga trabalha corpo e mente, e este todo é o que 
nós somos. Assim como os profissionais de saúde já enten-
deram que, no caso da depressão, ela é ou pode ser causada 
por diversos fatores, a yoga trabalha também nesse sentido, 
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de nos fazer enxergar que fazemos parte de um todo e que 
tudo está conectado.

Na yoga aprendi que a respiração e a concentração nos 
permitem ter consciência do nosso corpo. Muita gente não 
gosta de meditar, acha inútil, não gosta por falta de paciên-
cia, enfim, acha a prática muito monótona... Simplesmente 
não consegue se sintonizar, precisa sempre ter alguma coisa 
para fazer, senão a sensação é de vazio. 

A meditação não é um estado de desligamento do cé-
rebro, mas sim uma forma de entrar em sintonia com um 
canal onde você consiga se ouvir de verdade. Uma das fun-
ções da yoga é o controle da mente.

Quando estivemos – minha esposa e eu – na Tailân-
dia, além de buscarmos conhecer um país muito diferente 
do nosso (hábitos, costumes, cultura, comida etc.), fomos 
atrás da beleza do lugar e também de vermos de perto os 
segredos do Oriente. Muito bem, a viagem foi inesquecível, 
e uma das histórias mais legais que ouvi naquele país foi dita 
por um monge budista que morava numa cidadezinha ao 
norte chamada Chiang Mai. Ele disse “que a nossa mente 
é como um lago, e que os nossos pensamentos são como 
pedras. E que toda vez que atiramos uma pedra no lago, ele 
começa a ondular e formar ondas”. É exatamente isso que 
fazemos com a nossa mente quando a inundamos de pen-
samentos que nos geram ansiedade, angústia e negativismo. 
Com a prática da meditação, aprendemos que é possível sim 
controlarmos a nossa mente e vivermos em paz.
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Já ouvi algumas pessoas dizendo: mas para que se ou-
vir? O que produzimos quando estamos em estado de rela-
xamento? 

Sonia afirma que é dessa maneira que iniciamos um 
verdadeiro encontro com a nossa verdade e assim fazemos 
uma conexão direta com o nosso EU interior.

Acredito tanto nessa afirmação que um dos exercícios 
que aplico nos cursos de media training segue essa linha. 
Peço aos alunos que fechem os olhos, que parem com a con-
fusão mental do ontem e do amanhã, para que possamos nos 
dedicar única e exclusivamente a nós naquele momento. Em 
primeiro lugar, quando fechamos os olhos, estamos encer-
rando a janela para o mundo exterior, mas abrindo a visão 
para o universo interior. É uma oportunidade de olharmos 
para dentro da gente de forma consciente. A partir dali, ini-
cio a prática da meditação guiada, sempre enfocando a aten-
ção na nossa respiração, no nosso corpo, com gratidão pelo 
que estamos sentindo e vivendo no momento e vibrando paz 
ao aceitarmos quem nós somos. Após a meditação, faço um 
verdadeiro passeio pelo corpo humano, o foco vai direto para 
a respiração. Aprendi na yoga que alguns exercícios de respi-
ração, chamados de pranayamas, nos permitem produzir no 
corpo relaxamento, euforia e bem-estar, portanto aprende-
mos que, de certa forma, as funções do nosso corpo são regu-
ladas pela nossa respiração e assim conseguimos dominá-lo. 
Exemplo: se respirarmos calmamente de forma consciente, 
conseguiremos baixar o metabolismo do nosso corpo.
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A ideia da yoga é fazer com que os humanos fiquem 
cada vez mais longe das coisas mundanas e que os pratican-
tes cheguem cada vez mais próximos de quem eles realmen-
te são.

Quem você acha que seria se estivesse sozinho em 
uma floresta? Ou melhor, o que gostaria de ser numa situa-
ção dessas?

Uma das coisas que gosto muito nessa filosofia é que 
na yoga nós não temos nada, não devemos nada a ninguém. 
Temos um só compromisso: encontrar quem realmente so-
mos e vivermos em paz.

Humanos, acredito muito em energias e na força do 
nosso pensamento. Uma vez fui convidado para participar 
de um programa de rádio e um ouvinte me perguntou se a 
depressão tinha relação com os nossos pensamentos. Achei 
muito interessante essa questão e a minha resposta foi que 
sim, eu acredito que exista uma relação entre eles. Estudan-
do sobre o universo quântico, pude conhecer a lei da atração 
e seus efeitos “mágicos”.

Quando estamos passando por um bom momento em 
nossa vida, tudo está dando certo, o relacionamento, a parte 
profissional, a paz interior e com isso normalmente a nossa 
confiança atinge bons níveis em nossa autoestima. Quando 
estamos confiantes, o nosso desempenho melhora em diver-
sas situações, quer ver uma delas? Em um jogo de futebol, 
profissionais desse esporte afirmam categoricamente que a 
confiança faz parte do ciclo de sucesso de um time. Quan-
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do existe competência, trabalho e confiança, os profissionais 
desfrutam de um período maior de vitórias e conquistas. Por 
mais óbvio que isso pareça ser, a confiança ajuda na engre-
nagem do time, auxilia diretamente no potencial dos atle-
tas e no do técnico. E a confiança tem a ver diretamente 
com a nossa autoestima e com a nossa mente, em acreditar 
e vibrar que estamos preparados para vivermos bem e nos 
deixarmos prontos para as oportunidades. A nossa mente 
terá mais acesso a coisas positivas, da mesma forma que se 
tivermos no negativo, situações negativas ocorrerão. A nossa 
mente adora transformar dificuldades em problemas. Exis-
tem pessoas que ficam ligadas o dia todo neles. Você assiste 
ou conhece alguém que veja programas policiais da TV? Daí 
eu te pergunto: qual o tipo de padrão de pensamento dessas 
pessoas? Positivo ou negativo?

O mundo nos permite o enxergarmos com as lentes 
do bem e do mal.

Como você quer ver o mundo? Os dois lados tem o 
seu ponto de vista e são coerentes. Depende da lente que 
você escolher!
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A minha reviravolta

Fácil falar quando estamos de bem com a vida e principal-
mente conosco, mas não é tão fácil assim quando a depres-
são nos atinge e esgota as nossas forças. Aí fica difícil.

Encaro que a minha virada de mesa aconteceu jus-
tamente neste ponto, no momento em que não tinha mais 
forças, foi quando a depressão atingiu o ápice em meu cor-
po. Já não sentia mais o lado esquerdo do rosto, comecei a 
ter um formigamento na mão esquerda, cheguei em casa 
numa sexta-feira à noite e chorei por horas. 

Atribuo que a minha recuperação iniciou naquele ins-
tante, no dia em que a doença provocou em mim um medo 
tão grande, que não tinha mais forças para suportar tanto 
sofrimento e a ausência de sentido em viver. A partir dali, 
tomei coragem e fui atrás de resgatar o que era meu de di-
reito: a minha vida!

A minha superação tem acontecido no dia a dia… Não 
acredito que tenha vencido a depressão, sinto como se ela es-
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tivesse ali, me espreitando, ao meu lado todo o tempo, e isso 
me dá ainda mais motivação para continuar na minha missão, 
que é a de levar conteúdo sério de forma lúdica para as pessoas.

Nesta caminhada tive e tenho verdadeiros anjos da 
guarda que fizeram e fazem com que eu possa reviver a cada 
novo dia.

Primeiramente, agradeço a minha esposa, que no mo-
mento crucial me acolheu, orientou a buscar ajuda, me deu 
atenção, carinho e todo suporte necessário na minha recupe-
ração. Ela foi e é companheira ao extremo – quem convive ao 
lado de uma pessoa que sofre de depressão sabe o quanto é 
difícil encarar o problema e o valor que essa atitude tem. Com 
o seu zelo em fazer com que eu pudesse me reerguer, o nosso 
amor se transformou em algo ainda mais sólido e verdadeiro. 

Depois, tive amigos e familiares que me ajudaram 
cada um à sua maneira. Destaco aqui o não julgamento, a 
paciência e o tempo livre de cada um deles.

Tenho também muita gratidão aos especialistas, pois 
conseguiram equilibrar a minha parte biológica e psicoló-
gica graças as suas competências e puderam me recolocar 
no lugar de onde eu nunca deveria ter saído: o de piloto da 
minha própria vida!

Por fim, e não menos importante, os palhaços! Sem 
eles a minha vida não teria tanta graça e seria muito mais di-
fícil continuar a ser feliz, pois esse universo toca diretamente 
em meu coração.

depressão não éfrescura -diagramação_arquivo 2.indd   149 15/11/2015   22:52:42



depressão não éfrescura -diagramação_arquivo 2.indd   150 15/11/2015   22:52:42



Referências bibliográficas
Achor, Shawn. O jeito Harvard de ser feliz: O curso mais 
concorrido da melhor universidade do mundo. São Paulo: 
Saraiva, 2012.

Buber, Martin. Eu e tu. São Paulo: Centauro, 2001.

Cavalcante, Anderson. O que realmente importa?. Rio de 
Janeiro: Sextante, 2012.

Frankl, Viktor. Em busca de um sentido: Um psicólogo no 
campo de concentração. Rio de Janeiro: Vozes, 1991. 

Marques, José Roberto. Coaching positivo: Psicologia po-
sitiva aplicada ao coaching. Goiânia: IBC, 2004.

Oliveira, Wanderley. Depressão e autoconhecimento: Como 
extrair preciosas lições dessa dor. Belo Horizonte: Dufaux, 
2012.

depressão não éfrescura -diagramação_arquivo 2.indd   151 15/11/2015   22:52:42



Depressão não é frescura!

152

Prather, Hugh. Não leve a vida tão a sério: Pequenas mu-
danças para você se livrar de grandes problemas. Rio de Ja-
neiro: Sextante, 2003.

Solomon, Andrew. O demônio do meio-dia: Uma anatomia 
da depressão. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2010.

Tolle, Eckhart. O poder do agora: Um guia para a ilumina-
ção espiritual. Rio de Janeiro: Sextante, 2002.

Ullmann, Liv. Mutações. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

depressão não éfrescura -diagramação_arquivo 2.indd   152 15/11/2015   22:52:42




