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 Exercícios Gerais 

 
Texto 1 
“Há confusão entre tristeza e depressão”  
 
O erro nos diagnósticos, cada vez mais comum diante da possibilidade de prescrição de 
antidepressivos por generalistas e especialistas de todas as áreas, preocupa o chefe do Serviço 
de Psiquiatria e Psicologia Médica do Hospital do Fundão, Marco Antônio Brasil.  
 
O GLOBO: Como o senhor vê o aumento do fornecimento de antidepressivos?  
 
MARCO ANTÔNIO: O grande problema é a confusão entre tristeza e depressão. É uma questão 
no setor público e no privado. As pessoas são medicadas pela situação da vida, como perdas e 
frustrações. Há pouca disponibilidade para ouvir o sofrimento alheio. O outro chora na sua frente 
e você fala: não chora não. Mas como “não chora, não”? Tem que chorar. É bastante natural na 
elaboração de um luto. O que ocorre é a medicalização do sofrimento humano. É como se um 
tranquilizante ou um antidepressivo pudesse modificar e afetar essa estrutura. Funciona de uma 
forma parecida com o uso do álcool.  
 
O GLOBO: Quando isso se espalha pelo setor público não é ainda mais grave?  
 
MARCO ANTÔNIO: Primeiro, se está medicalizando uma situação que não é médica. Isso implica 
aumento de gastos no setor público – com medicamentos e com a própria estrutura médica. Além 
disso, oferece falsa esperança ao paciente, servindo até para um tamponamento para conflitos 
sociais. É preciso mostrar a essas pessoas que elas não estão doentes. É o ambiente que está 
doente, não ela. Muitas vezes a medicação malfeita agrava o caso, porque os remédios têm 
efeitos colaterais e não geram resultado.  
 
O GLOBO: Qual o volume de procura por soluções para esses problemas na rede pública?  
 
MARCO ANTÔNIO: Cerca de 30% da demanda dessa população que busca a atenção primária 
relatam queixas emocionais ou somáticas (ou seja a pessoa vai com a queixa física mas aquilo é 
a expressão de problemas emocionais). Em sua maioria são atendidos por clínicos. A proposta 
mais adequada é ter um psiquiatra como supervisor, para discutir o caso. Porque só o curso 
teórico dos clínicos está provado que não funciona. Os pacientes começam a demandar os 
remédios. E é muito difícil o médico se livrar disso.  

(IN: O Globo. 27/09/2009)  
 
1. “O outro chora na sua frente e você fala: não chora não.” (primeira resposta)  
Em geral, empregamos o pronome de tratamento “você” para nos referirmos à pessoa a quem 
falamos. Comente seu emprego na frase transcrita.  
 
 
2. Muitas vezes, pode-se depreender o sentido da palavra, embora ela não seja conhecida 
previamente. Com base na leitura atenta da segunda resposta, aponte um sinônimo coerente para 
o vocábulo “tamponamento”.  
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3. Em sua segunda resposta, o entrevistado empregou o adjetivo “doente” por duas vezes. 
Demonstre por que, em um desses usos, ele se converte em recurso expressivo.  
 
 
4. Em nenhum momento, o entrevistado traça, explicitamente, distinção entre tristeza e 
depressão. Explicite dois pontos que as diferenciem, com base nas duas últimas respostas. 
 
Tarde de vento.  
Até as árvores  
querem vir para dentro.  

(LEMINSKI, Paulo. IN: http://www.fabiorocha.com.br/Leminski.htm)  
 
 
5. No poema, vocábulo “até” marca pressuposição. Explicite esse conteúdo pressuposto.  
 
 
6. Como se sabe, o vocábulo “dentro” mantém relação de oposição com “fora”. Qual desses 
espaços é ocupado pelo eu-lírico? Justifique sua resposta, incluindo outro vocábulo extraído do 
poema.  
 
 
7. No terceiro verso, o verbo “querem” não expressa ideia de desejo por causa de seu tempo ou 
modo verbal; senão, por seu próprio valor semântico.  
a) Reescreva a segunda frase do poema, conforme as recomendações:  
– retire o verbo “querem”;  
– mantenha a ideia original.  
 
Redija sua resposta por meio de uma frase completa, cumprindo apenas as exigências do 
enunciado. 
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