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2
A depressão como “mAl-estAr”

contemporâneo

as depressões e suas variadas formas e classificações ocupam lugar 
de destaque nos dias de hoje. devido ao aumento de diagnósticos re-
ferentes a esses estados afetivos, tornou-se comum ouvirmos sempre 
que alguém sofre desse “mal do século”, como o denominam alguns 
autores. desta forma, a questão é emergencial, como nos mostra nossa 
prática clínica cotidiana, levando-se em consideração que o termo 
“depressão” tornou-se um verdadeiro jargão para identificar e rotular 
as mais variadas formas de “mal-estar” na atualidade.

a depressão tornou-se um dos mitos em saúde mental na contempo-
raneidade. estatísticas de levantamentos realizados pela organização 
mundial de saúde (oms, 2009) revelam-na como uma das principais 
causas para afastamento do trabalho, incapacitando os indivíduos de 
realizar seus afazeres profissionais, bem como de vivenciar sua exis-
tência nas dimensões sociais e coletivas, isto devido à introspecção e ao 
isolamento que tais estados afetivos implicam. a oms (2009) define 
depressão como um “transtorno mental” comum, na medida em que 
afeta 121 milhões de pessoas em todo o mundo. Contudo, até mesmo 
por conta de levantamentos e apresentações estatísticas como essas, 
o problema das depressões na contemporaneidade chama a atenção 
principalmente por conta da dimensão dos delineamentos e das formas, 
por vezes caricaturais, que tal problemática assume na atualidade.
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assim, por meio da prática clínica e do contato com pacientes 
ditos “depressivos”, nos deparamos, logo de saída, com a inde-
terminação do conceito de depressão (evidente pelos diferentes 
discursos – saberes/práticas), bem como do ideal de saúde de uma 
forma geral que predomina na atualidade. isto é visível por meio 
dos diagnósticos formulados precipitada e apressadamente, o que, 
por sua vez, nos suscita reflexões sobre a relação da depressão com 
determinados aspectos sociais contemporâneos. se nos deparamos 
com uma sociedade cada vez mais “depressiva”, isto se deve, sem 
dúvida, a uma pluralidade de fatores bem característicos que deter-
minam e perpetuam a depressão como uma das grandes modalidades 
de “mal-estar” na contemporaneidade.

Luto e melancolia – um retorno a Freud

diante da indeterminação dos termos depressão e/ou melancolia 
ao longo da história, bem como das configurações de discursos e sabe-
res distintos na atualidade que resultam em uma impossibilidade de 
consensos teóricos sobre uma definição acerca do que é “depressão”, 
tomaremos como ponto de partida o texto clássico Luto e melancolia 
(Freud, 1917 [1915]; 1996) como fonte de uma possível compreensão 
psicanalítica acerca do fenômeno discutido.

nesse texto, Freud nos conduz por meio da comparação entre os 
fenômenos análogos do luto e da melancolia, nos chamando a atenção 
para características aparentemente comuns a ambas, como, por exem-
plo: desânimo profundo, cessação de interesse pelo mundo externo, 
perda da capacidade de amar, inibição de toda e qualquer atividade, 
diminuição dos sentimentos de autoestima etc.

o luto profundo, a reação à perda de alguém que se ama, encerra o 
mesmo estado de espírito penoso, a mesma perda de interesse pelo mundo 
externo [...] a mesma perda da capacidade de adotar um novo objeto de 
amor e o mesmo afastamento de toda e qualquer atividade que não esteja 
ligada a pensamentos sobre ele. (idem, p.276)
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a única ressalva que Freud evidencia, em termos de sensações 
aparentes, às quais se refere como um fator distintivo entre o trabalho 
de luto (normal) e a melancolia (patológico), diz respeito à perturbação 
da autoestima, que está ausente no luto.

esta perturbação da autoestima é o que se evidencia na fala do me-
lancólico mediante suas autoacusações, expressões de sentimentos de 
desvalia, sentimentos de culpa e vergonha, um discurso que revela toda 
a ambivalência dos sentimentos envolvidos nesse processo.

Como sabemos, essas variadas queixas e recriminações às quais o 
paciente se coloca como alvo, na realidade, são críticas severas nutridas 
de ódio/amor (ambivalência) referentes ao objeto perdido, este, porém, 
introjetado ao ego no decorrer do processo melancólico. ao longo do 
texto, Freud explica que a perda (desencadeante do processo melancó-
lico) é uma perda da ordem do ideal, o que nos remete à dimensão do 
narcisismo, bem como nos fornece subsídios para a compreensão dos 
sentimentos ambivalentes (ambivalência) presentes nesse processo.

num conjunto de casos é evidente que a melancolia também pode 
constituir reação à perda de um objeto amado. onde as causas excitantes se 
mostram diferentes, pode-se reconhecer que existe uma perda de natureza 
mais ideal. [...] isso, realmente, talvez ocorra dessa forma, mesmo que o 
paciente esteja cônscio da perda que deu origem à sua melancolia, mas 
apenas no sentido de que sabe quem ele perdeu, mas não o que perdeu nesse 
alguém. isso sugeriria que a melancolia está de alguma forma relacionada 
a uma perda objetal retirada da consciência, em contraposição ao luto, no 
qual nada existe de inconsciente a respeito da perda. (idem, p.277-8)

um dos fatores determinantes para o desenvolvimento da melanco-
lia é o vínculo narcísico do sujeito com o objeto, o qual inevitavelmente 
refere-se ao registro do inconsciente. ao contrário do que se evidencia 
no luto, o processo melancólico caracteriza-se por sua permanência 
indeterminada ao longo do tempo, um “mal-estar” que denuncia a 
“recusa” por parte do sujeito em aceitar/reconhecer a perda de deter-
minado objeto libidinal.

Bem sabemos que o “trabalho de luto” é um processo normal e 
mesmo esperado diante de situações que se evidenciem como “perda” 
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para o sujeito. neste sentido, é somente por meio da realização do 
luto, o qual se viabiliza mediante um verdadeiro processo de elabora-
ção psíquica, que o ego pode, então, “chorar” suas lágrimas, ao passo 
que “enterra” e “sepulta” definitivamente seu objeto de amor, para 
assim ver-se livre e disponível para novas vivências e investimentos 
libidinais em direção a novos objetos de desejo presentes no mundo 
externo. o trabalho de luto é, portanto, uma via necessária e vital 
para o ego elaborar tais perdas eventuais e inevitáveis ao longo da vida 
e, dessa forma, poder desligar-se dos objetos perdidos, retomando o 
interesse pelo mundo.

Já na melancolia, a perpetuação do “mal-estar” contrapõe-se ao 
caráter passageiro e finito do trabalho de luto. “mal-estar” este eviden-
ciado pelo discurso do melancólico, repleto de autorrecriminações, bem 
como pelo semblante penoso e pesado, o qual representa os profundos 
sentimentos de tristeza, que consomem o ego do sujeito implicando-lhe 
as mais diversas inibições. Como nos ensina Freud, esse fato ocorre 
devido ao processo de identificação com o objeto perdido.

a perda do objeto idealizado (ideal) evidencia para o sujeito a falta 
que lhe é constitutiva, ou seja, na condição de ser “castrado” o sujeito 
depara-se com a precondição constitutiva que antecede seu próprio 
desejo, a condição e causa de seu desejo, a saber, a falta – evidenciada 
e confirmada quando o objeto fálico (objeto de desejo) não lhe acena 
mais em direção ao seu encontro. a perda do objeto representa, sim-
bolicamente, o registro da falta, da incompletude, esta, por sua vez, 
evidenciando a castração (que já ocorreu). Contudo, a identificação 
com base em um vínculo narcísico com o objeto – vínculo este que é 
preservado inconscientemente à custa das autoacusações e sentimentos 
de desvalia – impede, por fim, o sujeito de simbolizar a falta/perda, o 
que representa psicologicamente sua recusa em simbolizar/reconhecer 
subjetivamente a castração.

na falta do objeto fálico, o sujeito não pode mais reconhecer-se, ou, 
melhor dizendo, não pode fazer-se sentido. a identificação – introjeção 
com o objeto – possibilita que o sujeito preserve-o consigo de forma 
imaginária e desta forma a elaboração/simbolização da perda e/ou 
“decepção” daquele torna-se impossível. “a identificação narcisista 
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com o objeto se torna, então, um substituto da catexia erótica, e, em 
consequência, apesar do conflito com a pessoa amada, não é preciso 
renunciar à relação amorosa” (Freud, 1917; 1996, p.282). Como se 
pode notar, a identificação com o objeto é responsável pela preservação 
da relação ou da tentativa de se preservar o vínculo com aquele.

eu sei que me disseram por aí, e foi pessoa séria quem falou, você 
tava mais querendo era me ver passar por aí. eu sei que você disse por aí, 
que não tava muito bem seu novo amor, você tava mais querendo era me 
ouvir cantar por aí. Pois é, esse samba é pra você meu amor, esse samba é 
pra você que me fez sorrir, que me fez chorar, que me fez sonhar, que me 
fez feliz, que me fez amar. (Cassia eller, 1996)

tal como nos demonstra a letra da canção citada, podemos obser-
var, nesse discurso, que o sujeito evidencia sua dependência para com 
o objeto, explicitando seu saudosismo e sua incapacidade de renunciar 
ao desejo direcionado àquele. Contudo, o objeto perdido, agora por 
meio do processo de identificação, torna-se parte do ego do sujeito. 
isso implica em que o próprio ego, identificado com o objeto (fonte 
de decepção, angústia e ódio), seja julgado e culpabilizado pelos sofri-
mentos e infortúnios da vida. neste sentido, as autorrecriminações que 
o sujeito melancólico faz a si mesmo – evidenciando sentimentos de 
desprezo e ódio para consigo, os quais, na realidade, são sentimentos 
provindos de sua relação perdida com o outro – têm sua explicação na 
identificação narcísica do sujeito com o objeto.

a catexia objetal provou ter pouco poder de resistência e foi liquidada. 
mas a libido livre não foi deslocada para outro objeto; foi retirada para o 
ego. ali, contudo, não foi empregada de maneira não especificada, mas 
serviu para estabelecer uma identificação do ego com o objeto abandonado. 
assim a sombra do objeto caiu sobre o ego, e este pôde, daí por diante, 
ser julgado por um agente especial, como se fosse um objeto, o objeto 
abandonado. dessa forma, uma perda objetal se transformou numa perda 
do ego, e o conflito entre o ego e a pessoa amada, numa separação entre 
a atividade crítica do ego e o ego enquanto alterado pela identificação. 
(Freud, 1917 [1915]; 1996, p.281-2)
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o que podemos compreender, valendo-nos do processo desenvol-
vido na melancolia, é que o vínculo com o objeto constituído em uma 
base essencialmente narcisista implica uma relação predominantemente 
ambivalente (amor/ódio) com aquele. Contudo, enquanto essa relação 
do sujeito com o objeto não se apresenta ameaçada ou mesmo desfeita 
devido às várias possibilidades de acontecimentos, os sentimentos hostis 
permanecem inconscientes e latentes, dando margem, então, apenas às 
expressões de amor e afeto para com o objeto. É no momento da perda, 
sentida como catastrófica para o sujeito, que se torna evidente a presença 
dos sentimentos mais hostis implicados nessa relação. a ambivalência 
dos sentimentos é outra marca fundamental da melancolia, e encontra-se 
aí a base explicativa para as autoacusações do melancólico, bem como 
os sentimentos de culpa inerentes a esse processo.

se o amor pelo objeto – um amor que não pode ser renunciado, 
embora o próprio objeto o seja – se refugiar na identificação narcisista, 
então o ódio entra em ação nesse objeto substitutivo, dele abusando, 
degradando-o, fazendo-o sofrer e tirando satisfação sádica de seu sofri-
mento. a autotortura na melancolia, sem dúvida agradável, significa, 
do mesmo modo que o fenômeno correspondente na neurose obsessiva, 
uma satisfação das tendências do sadismo e do ódio relacionadas a um 
objeto, que retornaram ao próprio eu do indivíduo [...]. via de regra, 
em ambas as desordens, os pacientes ainda conseguem, pelo caminho 
indireto da autopunição, vingar-se do objeto original e torturar o ente 
amado através de sua doença, à qual recorrem a fim de evitar a neces-
sidade de expressar abertamente sua hostilidade para com ele. (idem, 
p.284 – grifo nosso)

essa passagem do texto permite-nos perceber a síntese de todo 
o processo melancólico, bem como a maneira pela qual Freud o 
compreendeu. ou seja, diante da perda, as catexias ligadas ao objeto 
regridem ao registro do narcisismo, implicando em toda dialética afetiva 
ambivalente (ambivalência) para com aquele, assim como para com o 
próprio ego identificado com o objeto perdido.

Chamemos a atenção para a passagem destacada: “um amor que 
não pode ser renunciado” (este amor que nesse processo refugia-se 
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na identificação narcisista). Podemos compreender a dependência do 
sujeito com relação ao objeto (fálico) imaginário. o que se trata, de 
fato, é da incapacidade do sujeito em renunciar a esse “amor” ideali-
zado, relação esta que, como constituída sob as égides do narcisismo, 
compõe para o indivíduo a garantia de um espaço subjetivo de gozo. 
Como característica dos vínculos narcísicos, a relação com o objeto 
não tolera, nem permite de bom grado, que se evidenciem subjetiva-
mente as dimensões de alteridade entre o eu e o outro, fato este que se 
torna claramente evidente quando o objeto já não acena ao encontro 
do desejo do sujeito. nesse caso, entra em ação a prevalência dos sen-
timentos ambivalentes (amor/ódio) com relação ao objeto perdido e, 
posteriormente, ao próprio ego.

essa relação narcísica, baseada em um imaginário de completude, 
evidencia a máxima postulada por lacan (1958 [1957]; 1999) sobre o 
estatuto do desejo, a saber, que o desejo é o desejo do outro – ou ainda 
mais primariamente, em um tempo anterior à castração simbólica 
(momento em que a criança faz suas demandas ao outro materno) o 
desejo viabiliza-se em puramente desejar o desejo do outro –, em suma, 
desejo de desejo. “Por fim amamos o próprio desejo, e não o desejado” 
(nietzsche, 2005, p.72).

Para uma melhor compreensão disto a que nos referimos aqui, 
podemos considerar que o sujeito melancólico deseja o desejo do 
outro (objeto), assim como o pequeno infante em sua relação com o 
grande outro (a mãe) – momento da vida plenamente caracterizado 
pelo narcisismo, em que o sujeito se faz falo para essa mãe –, ao passo 
que em sua vida posterior, quando um determinado objeto (de desejo) 
já não lhe acena mais, o processo patológico da melancolia entra em 
jogo, emergindo os sentimentos ambivalentes e a culpa com relação ao 
objeto perdido e ao próprio ego que se vislumbra indigno de qualquer 
valor. Como enfatizamos anteriormente, esse “amor que não pode ser 
renunciado”, como nos explica Freud, evidencia em última instância 
(ademais os outros fatores não menos importantes) a recusa em subje-
tivar/reconhecer a castração, ou ainda a própria defesa contra a angústia 
da castração – que já ocorreu e é precondição para a possibilidade de 
desejar enquanto seres faltantes e incompletos que somos.
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Depressão e psicanálise

Psíquico – assim pode-se nomear o vazio – 
poderia significar aqui a hipótese do isola-
mento, da privação sensorial como medida 
de conservação de si, em estado de perigo. 
A depressão – clinicamente – pode ser por 
aí reconhecida, desde que não pressionemos 
o paciente para sair dela. Pois, na verdade, 
ele não tem que sair dela
(Pierre Fédida)

no tópico anterior (“luto e melancolia”) nos dedicamos a res-
gatar o legado freudiano no que se refere à questão da melancolia, a 
fim de delimitarmos um parâmetro de ordem psicopatológica no que 
diz respeito ao problema das depressões e/ou da melancolia. Como 
expusemos anteriormente, a melancolia strictu sensu evidencia um 
processo patológico na medida em que a dinâmica e o funcionamento 
melancólico “consomem” o ego do indivíduo, envolvendo-o em um 
processo cíclico de vivência do “mal-estar”, em uma situação em que 
o sujeito torna-se incapaz de elaborar a situação de perda – o que, caso 
ocorresse, concluiria um processo o qual poderíamos identificar como 
sendo um “trabalho de luto”.

Com relação às depressões nos tempos atuais, em que qualquer 
manifestação de dor e sofrimento é diagnosticada necessariamente 
como “depressão”, podemos observar uma verdadeira “patologização” 
de qualquer indício de “mal-estar”, bem como um ideal “espetacular” 
de saúde subjacente a tal prática, que obedece, por sua vez, à mesma 
lógica de nossa atualidade pós-moderna, consumista e espetacular.

Por conta disso, cabe-nos a tarefa de lançar uma luz ao fenômeno da 
depressão, o qual será entendido mediante a compreensão psicanalítica 
acerca da questão.

em um primeiro momento, ao nos depararmos com um indivíduo 
depressivo, especialmente no âmbito clínico, a sensação que temos 
é que a tarefa analítica mostra-se infrutífera diante do silêncio e do 
desejo vacilante típicos nessas situações. a fala sucinta do sujeito, 
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somada ao excesso de interioridade, expressando pouca abertura 
ao diálogo e à possibilidade de saber-de-si, evidencia, para nós, um 
indivíduo identificado com o rótulo da “depressão” e que obtém, evi-
dentemente, determinado gozo e satisfações secundárias por meio de 
seu “mal-estar”. ao contrário do que a ideologia dominante (saberes 
e práticas) pressupõe sobre o problema das depressões – um mal a ser 
extirpado emergencialmente do indivíduo, visando a “recuperação” 
que o tornaria novamente capaz de (a)parecer diante do mundo –, nos 
é evidente que muitas vezes a “mal-dita” depressão refere-se antes a 
um “tempo de subjetivação” necessário para o sujeito que vivencia tal 
condição psicológica.

deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar – rir pra não chorar 
[...] se alguém for lhe perguntar, digas que eu só vou voltar – depois que 
eu me encontrar. (Cartola, 1976)

em nossa atualidade, cujos ideais socioculturais delineiam as 
categorias de valoração sobre o mundo de uma forma geral, qualquer 
atitude que não corresponda às expectativas espetaculares está sujeita 
a ser considerada como patológica. assim, a incidência cada vez maior 
de diagnósticos de depressão revela a intolerância frente aos modos 
de subjetivação opostos aos ideais contemporâneos – não pode haver 
tempo para a introspecção e a reflexão.

o modo maciço com que a depressão se abate sobre o sujeito e a forma 
densa e compacta do “ar” deprimido contrastam com a expansão e o de-
sabrochar representativo que caracterizam, na transmissão intersubjetiva, 
a noção imediata que adquirimos ao ânimo de viver no outro. É esse o 
“fechamento do tempo”, do “ambiente” humano, que confunde: uma 
morbidez que suscita a ideia de doença. (delouya, 2001, p.18)

Poderíamos, dessa forma, compreender que se o sujeito vivencia 
sentimentos de natureza depressiva, nos é necessário suportar o silêncio 
dominante e a recusa em falar, o que não necessariamente revela uma 
condição patológica a ser imediatamente revertida – ao contrário, 
mediante uma verdadeira “autorização do silêncio”, proporcionada 
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pela escuta analítica, podemos abrir o caminho necessário para aces-
sar o inconsciente –, haja vista, ainda, que esse posicionamento pode 
representar uma genuína “resistência” perante os ideais de saúde 
mental e “bem-estar” priorizados pelos discursos sociais que obede-
cem e forjam-se por meio da mesma lógica espetacular e consumista da 
sociedade contemporânea:

a depressão assinala que “não é para falar”. o fechar-se, neste caso, 
denota, paradoxalmente, uma abertura, em que algo se remaneja, se re-
ordena ou se recompõe. [...] uma distensão ou abertura na estrutura do 
conflito, que facilita a entrada de correntes pulsionais, em decorrência da 
análise, clama por uma reconsideração, uma reorganização, o que torna 
os momentos depressivos parecidos com o fechamento para balanço, ou 
para reforma, dos estabelecimentos comerciais. (idem, p.88-9)

o momento depressivo pelo qual o sujeito vivencia mostra-se como 
uma possibilidade e uma oportunidade singulares para a tarefa de saber-
de-si, o que, evidentemente, pode e deverá ser proporcionado mediante 
um trabalho clínico em psicoterapia. a depressão, do mesmo modo que 
a angústia, a ansiedade, o medo, o pânico, as fobias, as paixões enquanto 
pathos de uma forma geral, o sentimento de “mal-estar” por vezes ine-
fável, enfim, indica em última instância que algo no sujeito clama por 
uma possibilidade de elaboração subjetiva e compreensão interna.

sabemos, hoje em dia, que os manuais de Psiquiatria catalogam 
e renomeiam diversas categorias de sentimentos, afetos e humores, 
forjando entidades e quadros psicopatológicos em suas variadas com-
binações com base em uma leitura sintomatológica sobre o indivíduo. 
tal método, enquanto norte para formulações diagnósticas, só acaba 
desconsiderando toda a dimensão subjetiva das sensações físicas apa-
rentes, implicando então em uma classificação do sujeito, ao mesmo 
tempo em que o marca com o rótulo psicopatológico.

Já de um ponto de vista da psicanálise acerca do fenômeno depres-
sivo, podemos configurar outra espécie e natureza de entendimento 
no que se refere à depressão.

ao ponderarmos o curso de desenvolvimento da criança desde o 
nascimento, bem como todo o desenvolvimento e a estruturação do 
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psiquismo, podemos compreender por que o desamparo e seu correla-
to, a angústia, são afetos primordiais que marcam a psique desde sua 
origem. no início, antes da separação entre o eu e o mundo externo, a 
ilusão de completude e unificação devido à indiferenciação eu-outro 
caracteriza um momento mítico da subjetividade. Correspondente ao 
narcisismo primário, esse momento é permeado por sentimentos de oni-
potência por parte da criança, uma vez que esta vivencia a ilusão mítica 
de satisfação total das pulsões. Progressivamente, a alternância do seio 
materno, bem como as idas e vindas desse grande outro (a mãe), vai 
frustrando o pequeno infante no que tange às demandas por satisfação 
imediata de suas necessidades. a ausência materna no momento exato 
da demanda infantil abre espaço para o registro da perda, que se viabiliza 
por meio dos sentimentos de frustração, como também possibilita, por 
esse viés, a diferenciação do eu-mundo externo. em suma, funda-se o 
psiquismo por meio da dimensão de alteridade. a partir de então, toda 
busca por determinado objeto de satisfação é, na verdade, a tentativa 
de (re)encontrar tal objeto, a saber, o objeto primordial perdido para 
sempre – e que de fato nunca existiu, a não ser por intermédio de um 
registro narcísico. esse objeto primordial forjado imaginariamente em 
um período precoce antecedente à clivagem consciente/inconsciente 
(recalque primário) subsiste posteriormente à separação eu-outro, cons-
tituindo um registro imaginário (narcísico) de uma possível sensação de 
completude ilusória. esse resto que permanece, apesar da separação, e 
que impele o sujeito em sua eterna tentativa de o (re)encontrar, lacan 
o define como o “objeto-a” – causa do desejo.

o sentimento de ter perdido o objeto ou aspectos dele, e a resignação 
diante desta perda, à medida que a criança não é capaz de restaurar o 
objeto dentro de si, marca o nascimento do afeto depressivo, assim como 
o da instalação da sensibilidade depressiva. a superação ou a vulnerabi-
lidade a esse estado dependerão, em primeiro lugar, do objeto – da sua 
disponibilidade para com a criança desde os primeiros momentos da vida 
e, consequentemente, do trabalho de luto. o afeto depressivo situa-se, 
então, nesse ponto central de transição, constitutivo do psiquismo, em 
que a abdicação narcísica, da onipotência e da fusão, se faz necessária. 
(idem, p.37)
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temos então que é somente por meio da perda que o sujeito pode 
advir enquanto tal, ou seja, só assim é possível constituir-se a subje-
tividade marcada pela alteridade, o que posteriormente possibilitará 
a formação do ego. a perda, sentida como desamparo pela criança – 
provocando-lhe angústia –, marca a ruptura do circuito de gozo narcí-
sico, correspondente à relação estabelecida com o objeto primordial: o 
objeto-a. “a depressão refere-se, portanto, não a uma perda do objeto, 
como totalidade perceptivelmente configurada, mas à perda de um 
espaço de gozo” (idem, p.41).

a perda de um espaço de gozo inevitavelmente remete ao campo 
circunscrito e caracterizado pelo registro da falta, perda que se confi-
gura como falta, esta como fundante do psiquismo e como precondição 
para a existência e manifestação do desejo. sentir, ou pré-sentir subje-
tivamente a dimensão da falta, é sempre uma percepção angustiante 
para o sujeito, na medida em que evidencia a castração, no sentido 
de que pela revivência do registro da perda primordial o sentimento 
nostálgico para com o “paraíso perdido” é também revivido. esse 
“sentimento nostálgico”, evidenciado pela dimensão do vazio, é o 
fenômeno psicológico depressivo propriamente dito.

a depressão pode ao mesmo tempo ser comparada (ou mesmo assimi-
lada) a um trabalho de luto e ser concebida como uma organização narcísica 
primária protetora de um luto e defensiva contra um luto. esses aspectos 
– aparentemente contraditórios – fazem a complexidade do fenômeno 
depressivo. (Fédida, 1999, p.23)

desta forma, segundo Fédida (idem), considerarmos a depressão 
como uma organização narcísica primária defensiva contra o luto, ape-
sar de ser uma afirmação aparentemente contraditória, faz sentido ao 
relacionarmos o mesmo fenômeno como expressão de uma espécie de 
“sentimento nostálgico” com relação a um espaço de gozo – ou como 
tentativa de preservação desse “paraíso perdido”. neste sentido, a 
defesa contra o luto significa a própria dificuldade e/ou “recusa” 
inconsciente em elaborar psiquicamente os registros da perda e da 
falta. ou ainda, seria mesmo a reação depressiva defensiva diante do 
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vislumbre da castração-falta, uma vez que o sujeito depara-se com 
sua condição de incompleto e faltante, com o vazio constitutivo de seu 
próprio desejo e de seu próprio ser.

se os estados depressivos visam a um espaço de gozo do qual o 
sujeito se sente apartado, a função depressiva seria, então, de ordem 
narcísica, de preservação e garantia desse espaço. [...] isso significa 
que, ao se encarregar de preservá-lo, a depressão se torna a função mais 
fundamental da vida psíquica ou a própria condição desta. a vigilância 
sobre o espaço da psique torna-se premente quando da ameaça sobre a 
sua permanência, lançando mão da defesa depressiva. a depressão surge, 
portanto, à semelhança da angústia, como “evocação de lembrança” da 
ameaça inaugural sobre o espaço de gozo mítico de origem. (delouya, 
2001, p.44-5)

ou seja, a depressão seria, portanto, uma organização narcísica na 
medida em que a preservação do espaço de gozo visa à perpetuação 
e à manutenção do próprio narcisismo primário, este enquanto me-
diado essencialmente pelo “princípio do prazer”, em que a satisfação 
das pulsões não encontraria impedimentos. em suma, onde o outro 
enquanto sede dos significantes (outro como linguagem), enquanto 
representante da alteridade subjetiva, não se configurasse como via 
essencial e necessária, constituindo uma “hiância” entre o sujeito e seu 
próprio desejo. Poderíamos conceber, desta forma, que a depressão, ao 
mesmo tempo em que defende o sujeito de um possível luto, também 
prepara o ego para o enlutamento.

a esse respeito, não podemos nos furtar de considerar outro artigo 
de Freud (1914-1916; 1996), intitulado Sobre a transitoriedade, no qual 
são apontadas mais algumas ponderações a respeito da preparação do 
ego para o luto. nesse brevíssimo artigo, Freud relata um passeio que 
faz na companhia de dois amigos em um dia de verão e observa que um 
de seus colegas, o poeta, admirava a beleza toda a sua volta, contudo, 
não extraía disso qualquer sentimento de alegria.

Perturbava-o o pensamento de que toda aquela beleza estava fadada à 
extinção, de que desapareceria quando sobreviesse o inverno, como toda 
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beleza humana e toda a beleza e esplendor que os homens criaram ou 
poderão criar. tudo aquilo que, em outra circunstância, ele teria amado 
e admirado, pareceu-lhe despojado de seu valor por estar fadado à tran-
sitoriedade. (idem, p.345)

diante desse fato sobre a natureza de todas as coisas, a saber, seus 
destinos inevitavelmente transitórios, Freud nos indica o desenvol-
vimento de dois tipos de impulsos diferentes na mente: o desalento 
penoso sentido pelo poeta e a revolta e rebelião quanto a essa condição 
das coisas. ao argumentar com seus colegas sobre a elevação/valori-
zação das coisas que a própria condição de transitoriedade trazia (ao 
invés de diminuir seus valores), e percebendo que pouco tocavam-no 
as observações feitas a esse respeito, Freud só pôde considerar que 
algum fator emocional muito poderoso achava-se em ação, fazendo-os 
perturbar o discernimento. Freud conclui, então, a esse respeito:

o que lhes estragou a fruição da beleza deve ter sido uma revolta em 
suas mentes contra o luto. a ideia de que toda essa beleza era transitória 
comunicou a esses dois espíritos sensíveis uma antecipação de luto pela 
morte dessa mesma beleza, e como a mente instintivamente recua de algo 
que é penoso, sentiram que em sua fruição de beleza interferiam pensa-
mentos sobre sua transitoriedade. (idem, p.346)

esse recuo diante de tudo que é penoso, bem como a revolta con-
tra o luto ao mesmo tempo em que se forja uma antecipação do luto 
propriamente dito, evidencia a confluência da própria “pulsão de 
morte” (inerente ao sujeito), coincidindo com os fatos da transitorie-
dade confirmados pela “prova de realidade” efetuada no seu mundo 
circundante, ou seja, como Freud (1920; 1998) expõe em Além do 
princípio do prazer, evidenciando a existência da pulsão de morte, a 
qual insiste em fazer-se reconhecer e obter satisfação por meio das 
repetições, denotando o embate eterno entre vida e morte no próprio 
interior do sujeito, na medida em que a “prova de realidade” confirma a 
efemeridade das coisas e da natureza, bem como da vida de uma forma 
geral. essa constatação é uma afirmativa (por um viés retroativo) da 



A DEPRESSãO COMO “MAL-ESTAR” CONTEMPORâNEO 81

própria verdade do real1 pulsional do sujeito. o fenômeno da transito-
riedade confirma para o ser, em sua existência com relação ao mundo, 
que tudo está fadado a perecer com a passagem do tempo, retornando 
então a um estado anterior à vida.

[...] ele deve ser um estado de coisas antigo, um estado inicial de que a 
entidade viva, numa ou noutra ocasião, se afastou e ao qual se esforça por 
retornar através dos tortuosos caminhos ao longo dos quais seu desenvol-
vimento conduz. se tomarmos como verdade que não conhece exceção 
o fato de tudo o que vive morrer por razões internas, tornar-se mais uma 
vez inorgânico, seremos então compelidos a dizer que “o objetivo de toda 
a vida é a morte”, e, voltando o olhar para trás, que “as coisas inanimadas 
existiram antes das vivas”. (idem, p.49)

assim, a verdade constatada por intermédio da prova de reali-
dade – concretizada no simples fato de viver no mundo, confirma ao 
sujeito a verdade de suas pulsões, especificamente a dimensão real 
daquelas, sua dimensão não passível de simbolização só podendo se 
expressar por meio das repetições e da dimensão “ensurdecedora” 
das lacunas e vazios do desejo, bem como dos silêncios inefáveis do 
próprio discurso.

quanto ao processo ou trabalho de luto relacionado à questão da 
pulsão de morte, podemos perceber que essa “tendência” do sujeito 
rumo à finitude, a qual não pode ser simbolizada, paradoxalmente 
impele, como uma força motriz, o sujeito ao enlutamento, o qual, no 
interior e na vivência desse processo doloroso, pode simbolizar suas 
perdas, efetivando o afastamento necessário de tudo que pode causar 
dor e angústia, visando à reorganização psíquica e ao reequilíbrio 
dinâmico libidinal.

acreditamos que a força que, no luto, nos leva a separar-nos do morto 
é uma das expressões da pulsão de morte, tal como a concebemos. de fato, 

 1 termo referente aos registros Simbólico, Imaginário e Real, de J. lacan; o real 
impossível de ser “escrito”/simbolizado, referente ao registro das pulsões no 
psiquismo. 
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postulamos que a pulsão de morte é essa força interior que tende a nos 
desembaraçar de todos os obstáculos ao movimento da vida. a pulsão de 
morte conserva a vida. assim, o luto é um lento processo de separação vital 
do morto e de regeneração do conjunto do eu. (nasio, 1997, p.187)

Por fim, é somente por meio do “trabalho de luto” que o sujeito 
tem condições de simbolizar as eventuais perdas reais ou imaginárias 
no seu existir. todo o processo que o luto envolve, seus mecanismos 
psicológicos próprios, como o “teste de realidade”, subsequentemente 
a retirada de catexia do objeto perdido, seguida progressivamente de 
um reinvestimento libidinal em direção a novos objetos, tudo isto é 
fruto de um processo de simbolização que só o luto pode realizar. neste 
sentido, o “trabalho de luto” tem por finalidade significar e simbolizar a 
dimensão da falta (perda), ao mesmo tempo em que protege o ego de ser 
destruído. em suma, o luto é um processo vital para o restabelecimento 
e reorganização do sujeito diante de sua “ferida narcísica” denunciada 
e (re)evidenciada por uma eventual situação de perda.

e o luto é aquilo que o humano carrega em sinal de um segredo, quando 
a morte retira da fala e do seu gesto corporal o outro que fundava o reco-
nhecimento de uma realidade, garantindo assim sua íntima identidade. 
a relíquia2 – que não deixa de ter semelhança ou relação com o fetiche – 
lembraria que o luto, antes de ser concebido como um trabalho, protege o 
enlutado contra sua própria destruição. (Fédida, 1999, p.38-9)

e ainda em articulação com o fenômeno depressivo, o autor conclui:

Gostaria de enfatizar que aquilo que chamamos depressão define-se por 
uma posição econômica que diz respeito a uma organização narcísica do vazio 
(segundo uma determinação própria à inalterabilidade tópica da psique), que se 
assemelha a uma “simulação” da morte para se proteger da morte. (idem, p.39)

 2 Fragmento de um corpo desaparecido no qual se recolhe a lembrança do ser em sua 
totalidade, a relíquia é objeto sacralizado que, superando seu caráter normalmente 
insignificante no cotidiano, proíbe que dali em diante o desaparecido habite entre 
seus hábitos, e lhe atribui como residência alguns pobres restos dele retidos ou 
retirados de sua aparência. (Fédida, 1999, p.52)
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neste ponto encontramos a base explicativa para os sentimentos 
depressivos, bem como para as expressões pesadas e extremamente 
interiorizadas, o silêncio e o vazio predominantes e característicos dos 
pacientes depressivos. isto porque, como define o autor, o luto, antes 
de ser um trabalho, tem por função proteger o enlutado de sua própria 
destruição. a destruição melancólica, como sabemos, envolve toda 
a mistura de ódio e amor devido à ambivalência de sentimentos que 
“animam” o corpo inerte pela passividade própria da melancolia e que 
violentam o próprio ego e os outros, valendo-se de suas projeções.

Face ao enigma que propõe a violência do outro, o sujeito – aqui tornado 
assujeitado – se vê como confrontado a uma ausência de alteridade. no lugar 
daquilo que faz laço social – audível, compreensível –, surge repentinamente 
um espanto no qual o sujeito irá se alienar. essa perda de referências – e 
seus efeitos de desligamento – encontra seu princípio numa ferocidade 
emprestada ao outro, e se impõe ao sujeito como a lembrança de uma dor, 
o sentimento indefinível de uma perda que o mergulha no sofrimento, na 
indignação, na inibição e na passividade. (Hassoun, 2002, p.19-20)

Contudo, essa organização narcísica que caracteriza o fenômeno 
depressivo (semelhante que seria ao próprio luto) se faz como uma 
verdadeira “simulação” da morte (do vazio) para se proteger dela 
mesma. tal simulação, evidentemente, forja-se em torno de uma 
tentativa de simbolização do vazio, o que inevitavelmente constitui-se 
por um viés depressivo, e só assim é possível ao ego retirar a libido do 
mundo externo, desinvestir o mundo libidinalmente, o que acarreta 
retraimento e interiorização subjetiva. o que temos, porém, é que a 
retirada de libido do objeto nunca se realiza com facilidade, pois o ego 
resiste em desligar-se dos objetos aos quais investe libidinalmente.

a “simulação da morte”, portanto, só pode se expressar ima-
ginariamente – no que tange às representações de sentimentos de 
“autopiedade” e “vitimização” diante de si mesmo e dos outros – e 
simbolicamente na medida em que é necessário significar esses con-
teúdos, o que implica em uma tentativa de simbolização do vazio, o 
qual é expresso e representado por meio dos sentimentos penosos, da 
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inibição depressiva de uma forma geral e, em sua extrema radicalidade, 
da introspecção excessiva e do silêncio. desta forma, a “simulação da 
morte” pode ser entendida como a própria simbolização do vazio, que, 
apesar de inefável (o real impossível de escrever), necessita dos símbo-
los (representantes-significantes) para fazer-se enquanto sentido.

sei que vou morrer, não sei o dia... levarei saudades da maria,
sei que vou morrer, não sei a hora... levarei saudades da aurora,
quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. 

(ataulfo alves, 2003)

simbolizando a morte (o vazio), é possível brincar com ela, como 
na canção citada, ao invés de emudecer-se diante de seu vislumbre. 
neste sentido, o enlutamento, tal como a depressão, requer um “tempo 
e um espaço subjetivo” necessários para o reordenamento de elementos 
psíquicos, estes reativados e (des)construídos diante das eventuais 
perdas inerentes às próprias condições da vida.

e é finalmente a uma questão do tempo na psicanálise que nos condu-
zem tais hipóteses sobre depressão – luto – melancolia. o grande enigma 
do luto talvez seja o poder de um tempo em que concede aos vivos o sono 
para sonhar a morte, protegendo-os assim de uma violência que apenas 
o melancólico conhece. (Fédida, 1999, p.49)

a depressão, entendida desta forma, assim como o luto, é um pro-
cesso criativo de um ponto de vista metapsicológico, no sentido de que, 
a partir da perda simbolizada, novas representações são criadas. o que 
antes era ausência, falta, vazio, agora é nomeado e significado, ganhan-
do o ego em termos de significações e representações simbólicas. 

Depressão, angústia e sociedade

É chegado o momento – após termos nos dedicado a ponderar 
alguns aspectos de nossa cultura atual, bem como a apreender o fenô-
meno depressivo à luz da psicanálise –de, enfim, tecermos algumas 
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reflexões necessárias à compreensão da depressão, entendida como uma 
das grandes modalidades de “mal-estar” na contemporaneidade.

Como exposto no primeiro capítulo, nossa atualidade é constitu-
tivamente repleta de determinados dispositivos socioculturais que 
forjam condições de possibilidades para a emergência de sentimentos 
de angústia e desamparo. desta forma, podemos identificar determi-
nadas condições e dispositivos específicos que impactam os sujeitos 
como verdadeiros “disparadores” de angústia e “mal-estar”.

Claro está, ainda, que a atualidade, ao mesmo tempo, oferece uma 
gama de possibilidades em todos os demais sentidos (inclusive em favor 
da vida e como facilitadores desta) como jamais vistos em outras épocas. 
no entanto, nossos objetivos nos impelem a considerarmos determina-
dos dispositivos específicos, no sentido de caracterizarmos as condições 
de possibilidades e/ou causas, ou melhor dizendo, os dispositivos dispa-
radores de sentimentos de “mal-estar”, e, principalmente, identificarmos 
o semblante e a imagem (por vezes caricatural) da depressão como esta 
nos é representada em nossa prática profissional cotidiana.

desta forma, o cenário social pós-moderno e espetacular (com tudo 
que isso implica no empobrecimento das subjetividades), este pano de 
fundo, palco figurado e forjado por meio das (a)parências, ao mesmo 
tempo em que nos propicia vivências entre o limiar da angústia e do gozo 
efêmero, nos oferta, também, receitas da mesma forma espetaculares, nas 
suas devidas proporções, para solucionarmos o problema de nossas dores 
e angústias. o mais impactante é perceber que os discursos de saberes 
predominantes sobre a depressão especificamente têm, evidentemente, a 
mesma ideologia espetacular implícita em suas práticas correspondentes 
e que refletem um ideal de saúde que obedece, por sua vez, a toda a lógica 
consumista e mercadológica típica de nossa atualidade.

Primeiramente, considerando alguns dados da nossa prática 
profissional, podemos perceber com facilidade como a depressão 
tornou-se objeto de uma total banalização conceitual. a depressão é 
assim banalizada no sentido de que temos a sensação real, provinda de 
nossa prática profissional, de que “tudo nos dias de hoje é depressão”. 
e de fato assim o é, haja vista o número sempre ascendente de pessoas 
identificadas com esse diagnóstico.
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essa banalização do conceito de depressão implica em diagnósticos 
formulados superficial e apressadamente. neste contexto, podemos 
constatar a imprecisão e o não consenso entre os distintos campos 
de saberes/práticas sobre o mesmo fenômeno, e assim, progressi-
vamente, tornou-se muito comum profissionais alheios ao campo 
Psi e sem qualquer especialidade em psicopatologia formularem tais 
diagnósticos e prescreverem, indiscriminadamente, os psicofármacos 
como proposta (muitas vezes a única) de cura. Como sabemos, toda 
a tendência à medicalização justifica-se e encontra seus pressupostos 
explicativos nas concepções biologizantes da subjetividade – tão em 
voga nos dias de hoje.

a tendência que explica a depressão orgânica e fisiologicamente 
confere à dimensão individual a culpa pelo adoecimento e, ao mesmo 
tempo, retira do homem a possibilidade de se responsabilizar e se apro-
priar subjetivamente dos movimentos que poderiam levá-lo a alterar este 
estado de coisas. da melancolia, como traço constitutivo da subjetividade 
burguesa, à depressão, doença orgânica a ser medicada através de remé-
dios específicos, desvela-se um eixo ideológico que visa à apropriação e 
ao controle dos fenômenos individuais. exacerba-se a dimensão indivi-
dual, ampliando as possibilidades de a ordem coletiva exercer controle. 
(Bolguese, 2004, p.18-9)

nessa perspectiva, vemos claramente que a medicalização exacer-
bada resulta em uma apropriação dos corpos e das subjetividades, na 
medida em que, por esse viés, concretiza-se o verdadeiro controle das 
individualidades. no entanto, o sujeito da atualidade é exatamente 
aquele que possui como característica maior a incapacidade de sofrer 
e, em contrapartida, demanda e deseja soluções rápidas e, principal-
mente, sem comprometimento subjetivo com a possível resolução de 
suas dificuldades. nessa relação entre o sujeito e os discursos e prá-
ticas que lhe direcionam determinadas condutas e posicionamentos, 
o casamento perfeito em tempos pós-modernos é exatamente aquele 
entre a demanda (esta como desejo de “apaziguamento instantâneo da 
dor”) e os “milagres psicofarmágicos” das medicações psiquiátricas. 
se de um lado temos todo um arsenal psicofarmacológico disponível 
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ao enfrentamento dos sofrimentos psíquicos, de outro lado temos os 
próprios sujeitos que demandam tal saber e prática apaziguadora, 
uma oferta aparentemente definitiva e instantânea. em um mundo 
em que o tempo é o senhor maior e a base de todas as medidas, não é 
mais possível “desperdiçá-lo” com reflexões e processos de pensamento 
interiorizados. É mais aceitável em nossa época apaziguar instantane-
amente qualquer sinal de sofrimento, evitando e ignorando processos 
e construções subjetivas tão desvalorizadas hoje em dia.

[...] assistimos um conluio curioso entre a descrição psiquiátrica e a pró-
pria queixa do deprimido. sua impossibilidade de se abrir aos cenários 
e fantasmas e à denominação do que se passa nele (é esta, afinal, que 
indica uma atividade associativa) fixa-o num queixume compacto sobre 
suas disfunções: “não posso isso, não consigo aquilo...” ou “poderia o 
senhor me receitar um remédio...”. a ignorância de tudo que constitui 
a dimensão não sensorial da linguagem – do psíquico – une, portanto, 
o fenômeno depressivo com a parafernália nosográfica da psiquiatria. 
(delouya, 2001, p.28)

É nessa verdadeira “solução de compromisso” que o sujeito se estabe-
lece com o outro, que viabiliza sua total alienação no tocante à descons-
trução da possibilidade de saber-de-si, necessária a uma compreensão 
subjetiva e interna (insight) sobre suas próprias condições. nesse pacto 
entre o desejo de não saber-de-si, ou melhor dizendo, exatamente nesse 
não querer nada saber disso que se passa consigo mesmo, em que o sujeito 
pode furtar-se de se haver com seus sintomas manifestos e angústias, 
aquele, então, encontra, na sedação e no ânimo artificial das químicas, a 
perpetuação insinuante, e por vezes silenciosa, de seu “mal-estar”.

Como podemos constatar por meio da realidade de nossa prática 
profissional, muitas vezes a medicalização que persiste como mecanis-
mo principal na vida do paciente acaba por resultar em um verdadeiro 
processo de alienação subjetiva,3 levando em consideração que os me-
dicamentos não favorecem os processos de subjetivação e elaboração 

 3 esse processo de alienação subjetiva será discutido no capítulo 4. 
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psíquicas e que, apesar de proporcionarem certo alívio em relação 
aos sintomas manifestos, por outro lado, produzem determinadas 
sensações físicas e psicológicas desconfortáveis como consequências 
de seu uso prolongado.

ademais, sabemos, com base em estudos psicanalíticos, que 
enquanto o sintoma é genuinamente um representante deformado de 
determinados conteúdos psíquicos do sujeito, na impossibilidade de 
simbolizar-se tais conteúdos e, ao invés disso, proporcionando-lhe 
sua supressão abrupta, o que teremos em um futuro próximo na vida 
do indivíduo é uma outra readaptação da expressão desses sintomas, 
uma verdadeira reconfiguração simbólica, no sentido de aqueles 
viabilizarem-se por caminhos outros, forjando de alguma maneira a 
satisfação que o sintoma intenta realizar.

É curioso percebermos que, nessa situação, a medicalização pode, 
ao final, perpetuar os sentimentos de “mal-estar”, ao invés de cessá-
los, pois acompanhada das inegáveis sensações de alívio imediato 
constatamos o surgimento de outras sensações desprazerosas, além 
do próprio conflito psíquico que permanece inconsciente e sem re-
solução psicoterapêutica. É nesse sentido que, sobre os ansiolíticos e 
antidepressivos, Bolguese (2004, p.81-2) exemplifica:

em relação aos ansiolíticos e antidepressivos, as pessoas que sofriam de 
distúrbios neuróticos extremamente limitantes, tiveram a oportunidade de 
se sentirem melhores. Porém, a partir do alargamento da utilização dessas 
drogas, os sujeitos foram sendo gradativamente condenados a uma nova 
forma de alienação, pois se busca curar o sujeito de sua condição humana, 
prometendo o fim do sofrimento psíquico através de pílulas, que apenas 
fazem suspender os sintomas para reorganizá-los de outro modo em segui-
da (do mesmo modo que observara Freud, em 1895, quando do emprego 
das técnicas hipnóticas no tratamento das pacientes histéricas).

Como Bolguese (idem) aponta, a medicalização em larga escala ou 
sua utilização como única e exclusiva ferramenta terapêutica prescrita 
consolida uma determinada modalidade de alienação subjetiva, no 
sentido de que dessa forma priva-se o sujeito da tarefa de saber-de-si 
como processo de cura de suas aflições psíquicas.
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Convém lembrarmos, entretanto, que a oferta das “pílulas mági-
cas” vem em consonância com a demanda de cura caricatural típica 
de nossa atualidade, ou seja, as individualidades que desaprenderam a 
sofrer necessitam dessas fórmulas apaziguadoras dos humores, pois se 
o sofrimento não é mais algo suportável em nossos dias, estes, então, 
devem ser suprimidos com toda urgência e imediatismo. Por esse viés, 
é possível compreendermos como a dimensão do sofrimento humano 
foi transmutada em seus atributos de valoração, relegando aquele à 
categoria dor. esse deslocamento valorativo pressupõe não só uma 
compreensão de natureza distinta sobre o sofrimento como também 
prescinde de que tal “mal-estar” compreendido dessa maneira seja 
instantaneamente medicado, como se faz com uma dor de cabeça, por 
exemplo. essa diferença de status entre sofrimento e dor altera com-
pletamente o entendimento sobre o sofrer humano, uma vez que pela 
compreensão deste como dor não se possibilita que o sofrimento seja 
entendido como inerente à natureza humana, ao contrário, pressupõe-
se que, enquanto dor, este não possa e nem deva ser tolerado.

assim, sem querer tergiversar e indo direto ao ponto, gostaria de dizer 
que o mal-estar contemporâneo se caracteriza principalmente como dor 
e não como sofrimento. vale dizer, a subjetividade contemporânea não 
consegue mais transformar dor em sofrimento, estando aqui a sua marca 
diferencial. ao lado disso, formularia que, se o sofrimento era a marca espe-
cífica pela qual a subjetividade metabolizava o mal-estar na modernidade, 
a dor passou a ser o traço inconfundível pelo qual aquela se confronta com 
o mal-estar na pós-modernidade. (Birman, 2006, p.190-1)

enfim, temos, na atualidade, uma concepção a respeito do ser 
humano que destaca que não lhe é discernido seu lugar como ser 
de conflito, especialmente em relação a essa modalidade de sujeito 
revelada pela psicanálise, mas de acordo com as demandas sociais 
espetaculares as individualidades não podem (e não devem) sofrer 
como outrora, afinal, nosso admirável mundo novo é a promessa e a 
insistência de que a mais alta tecnologia permite que sejamos sempre 
completos e plenos.
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Para além da questão exposta, ou seja, a transfiguração do enten-
dimento de sofrimento para a dor, podemos perceber também como a 
sociedade capitalista, mediante seus mecanismos globalizantes, pro-
picia às individualidades o solo fértil para a construção e a produção 
da depressão como uma das principais modalidades de “mal-estar” 
na contemporaneidade.

especificamente as camadas mais carentes da população (em ter-
mos de recursos financeiros) compõem a grande maioria dos usuários 
efetivos dos serviços públicos de saúde – os quais são alicerçados e 
assegurados pelas diretrizes do sus. desta forma, essa coletividade, 
devido ao já posto estado de alienação cultural (fruto das condições de 
miserabilidade), está potencialmente mais exposta aos mecanismos 
que capturam e controlam os indivíduos na atualidade. as condições 
desfavoráveis de existência, como a miserabilidade e a precariedade de 
condições de vida, atuam como verdadeiros dispositivos disparadores 
de sentimentos de “mal-estar”. neste sentido, a maior parte dos usu-
ários do sus (por ter esse perfil) já se encontra em um solo existencial 
profícuo para sentimentos de impotência e, por vezes, depressivos.

a transfiguração da dor na atualidade é, contudo, uma construção 
cultural, portanto, captura as individualidades independentemente 
de classes sociais.

especificamente a depressão, e não qualquer outra doença ou patologia 
da contemporaneidade, adquire importância na medida em que passa a 
representar a resposta (avalizada pelo discurso científico?) aos impasses de 
natureza social evidente. a cristalização das estruturas sociais e a tenta-
tiva de adaptação e confinamento do homem a uma existência alienada e 
alienante são características próprias da evolução da sociedade capitalista, 
que alcança hegemonia na medida em que tem conseguido circunscrever 
no âmbito individual as tensões e angústias que o sujeito passa a viver 
como próprias. (Bolguese, 2004, p.158)

nessa rede de dispositivos pela qual o sujeito é atravessado, encon-
tramos como pano de fundo existencial uma configuração sócio-políti-
co-cultural espetacular. Como seu fruto direto e imediato, vivenciamos 
a dita transvaloração do sofrimento em dor e, por fim, uma “culpabili-
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zação” do sujeito devido aos infortúnios que este vivencia, ainda que 
tais infortúnios provejam de condições sociais favoráveis também em 
outras circunstâncias alheias às possibilidades desse sujeito.

a ruptura das fronteiras entre o público e o privado, uma das notá-
veis características da Pós-modernidade, resulta em uma transposição 
que reproduz uma inversão na mesma medida com relação à concepção 
e aos ideais de saúde e de doença na atualidade. assim, o que é fruto 
direto de condições desfavoráveis de vida é automaticamente atribuído 
às esferas individuais. a condição de miserabilidade financeira e social, 
por exemplo, é relegada à exclusiva responsabilidade do indivíduo, 
ocultando a origem social desses infortúnios, bem como a omissão e a 
articulação dos mecanismos perversos do estado com relação à perpe-
tuação e à reprodução do contingente de excluídos e marginalizados ou 
simplesmente “discriminados”. “as sociedades que evitam encarar a 
tensão onde ela se manifesta – no seio da cidade – veem deslocar-se a 
questão ao plano do indivíduo” (Hassoun, 2002, p.37).

Por fim, essa dor que substitui a possibilidade e a positividade po-
tencial do sofrer pode ser aplacada pela parafernália medicamentosa, 
remediando os sentimentos de angústia e destinando os indivíduos ao 
enclausuramento, sob o abrigo da espera da “reanimação” química, 
de onde reafirma-se a dissolução dos laços sociais. assim, em uma 
sociedade narcisista e espetacular em que o “sofrer” está fora de moda, 
o sujeito é culpabilizado por representar o “fracasso” ante o palco so-
cial espetacular. sofre-se então duas vezes: pelas próprias condições 
subjetivas e pelo fracasso ante as exigências espetaculares desse outro 
social. “o sujeito moderno sofre de sua culpa neurótica, acrescida da 
culpa por estar sofrendo” (Kehl, 2002, p.81-2).

Com relação às depressões especificamente, podemos constatar 
clinicamente essa dimensão da culpa e/ou vergonha em virtude do 
sofrimento sempre presente na fala dos pacientes. Pensamentos do 
tipo “será que tudo isso é frescura mesmo como todo mundo diz?” 
evidenciam como a manifestação de qualquer sofrimento psíquico 
é, atualmente, ridicularizada pelo senso comum. essa não permissão 
social das dimensões subjetivas individuais e singulares – incluindo aí 
a dor de existir carregada sobre os ombros de cada um de nós – desem-
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boca, enfim, na ânsia desesperada das individualidades em “acabar 
logo com essa frescura”. os imperativos do superego individual 
ressoam e fazem eco com o discurso social vigente, ao passo que os 
sentimentos de culpa individuais encarnam-se na figura desse grande 
outro ditador dos modos de ser individuais e coletivos característicos 
da atualidade.

a crueldade sádica do superego (social), incorporada pelos ideais de 
saúde e “bem-estar”, que não admitem a dimensão do sofrimento como 
condição básica existencial do ser humano, delineia os imperativos e 
ordens desmedidas (como é característico da instância superegoica), 
oprimindo o sujeito e assim relegando-o ao sentimento de culpa in-
dividualizada por encontrar-se em situação de sofrimento psíquico. 
avalizado por esse discurso tipicamente pós-moderno, no qual o 
espetáculo é estimulado e priorizado a todo custo, os indivíduos ficam 
envergonhados se em qualquer situação dão sinal de suas fraquezas 
e limites humanos, demasiadamente humanos,4 não podendo mais su-
portar qualquer indício de sofrimento.

nesse contexto, as drogas são ofertadas em larga escala pela medicina e 
pela psiquiatria para apaziguar a desesperança e os gritos de terror que so-
lapam as subjetividades. [...] além disso, as drogas pesadas circulam pela 
rede internacional de narcotráfico, oferecendo formas de excitabilidade e 
de gozo para as subjetividades paralisadas pela violência do desamparo. 
de qualquer forma, são as duas faces da mesma moeda, as ditas drogas 
medicinais ofertadas pela psiquiatria e as drogas pesadas comercializadas 
a preço de ouro pelo narcotráfico; pela mediação de ambas alimenta-se a 
ilusão de que a dor do desamparo pode ser recusada pela transformação 
da alquimia dos humores. (Birman, 2006, p.53-54)

 4 nietzsche (2005). “Humano, demasiado humano” como condição limitada e 
assujeitada tanto às possibilidades quanto às impossibilidades referentes a esta 
condição de ser vivente, enquanto ser da terra, carnal, salvo de qualquer condição 
ou garantias divinas, ainda como submetido às exigências da própria condição 
de ser humano, submetido às demandas carnais, onde toda a potencialidade 
humana reside em aceitar esta própria condição, ao contrário do que preconizam 
os ideais ascéticos.
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Por que suportar e aceitar tal pesar em um mundo em que as mais 
altas tecnologias medicamentosas garantem a reabilitação dos indiví-
duos ante as expectativas e imposições sociais?

o sujeito da atualidade definitivamente foi educado e (des)prepa-
rado para o sofrer enquanto processo e condição humana, demasiada 
humana. antes, aprendeu a significar seu próprio pesar existencial 
como dor, internalizando uma condição que é necessariamente si-
nônima de doença e que, como tal, deve ser remediada o quanto for 
necessário ad infinitum.

a instrumentalização do corpo pela medicalização e pelo naturismo 
encontra então o seu canteiro de obras, na medida em que se inscreve aqui 
a matéria-prima para a disseminação dos discursos sobre a saúde. Pode-
se compreender como a psicanálise se encontra num impasse quando se 
pressupõe um modelo alteritário de subjetividade, no qual os indivíduos 
sofrentes possam dirigir ao outro sua demanda. em contrapartida, a 
psiquiatria biológica pode florescer, já que com os psicofármacos podem 
fazer o curto-circuito do sofrimento e atender diretamente aos reclamos 
da dor, sem qualquer apelo. a animalidade dolorida pode ser atendida 
sem pedir nada, no jardim das delícias promovido pela medicalização da 
dor. (idem, p.192)

toda a medicalização da dor implica, necessariamente, que o su-
jeito abdique de todos os laços sociais no que tange ao seu sofrimento, 
pois uma vez medicado, não se caracteriza a necessidade de formular 
demandas a um outro sobre seu próprio sofrer. o que está em questão 
não é jamais a construção de sentido sobre sua condição – sentido este 
baseado em um encontro entre duas pessoas que se abrem às novidades 
apresentadas como fruto de um trabalho psicanalítico. a priorida-
de e a meta a ser atingida é silenciar essa dimensão do não sentido, 
substituindo-a por sensações artificiais produzidas quimicamente, 
alterando-se os humores e maquiando pouco a pouco essa fala que 
clama por reconhecimento e elaboração.

É notável como esse dinamismo próprio do sujeito contempo-
râneo isola-o em seu sofrimento, fazendo-o, além de total e “único 
responsável por seus males”, também um sujeito amesquinhado em 
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toda sua “covardia subjetiva existencial” legitimada por toda a lógica 
dominante: essa que dita as maneiras e estratégias de promover o 
“bem-estar” próprio na atualidade.

uma sociedade em que os homens concebem sua vida psíquica se-
gundo o modelo do distúrbio e da cura neuroquímica (ainda que não se 
possa negar a importância da psicofarmacologia no auxílio ao tratamento 
das formas extremas de sofrimento psíquico) é uma sociedade em que as 
condições do laço social não convocam os sujeitos a fazer do pensamento 
um auxílio para a mediação de suas relações e na negociação de suas dife-
renças. ao empobrecimento do pensamento correspondem, de um lado, 
a violência; de outro, a depressão. (Kehl, 2002, p.79)

os ditos ou classificados como “depressivos” sofrem de uma espécie 
legítima de “mal-estar”, ainda que este não seja especificamente da 
ordem do patológico. legítimo no sentido de que, para nossa escuta 
analítica, o interesse está sempre voltado para a outra coisa da qual nos 
falam os pacientes. Basta sabermos que algo acontece no sujeito e que 
lhe escapa à compreensão, sendo por isso mesmo que lhe foram neces-
sárias as formações de sintomas como expressão de sua verdade velada. 
ademais, sobre as classificações e nosografias psiquiátricas, com seus 
diagnósticos de psicopatologias e suas subdivisões que esquadrinham 
e esquartejam a subjetividade, a psicanálise nos legou um saber que 
pressupõe que o sujeito (com s maiúsculo indicando sua constituição 
psíquica e inconsciente) é definido essencialmente pelo conflito.

Posto isso, quem ainda caminha sobre a terra como um ser ple-
namente vivente, quem, enfim, estaria livre dos pesares, dissabores e 
da própria dor de existir?

lembremo-nos: esse animal, dito ser humano, simbolicamente 
constituído, forjado sob o véu da linguagem, é, justamente devido 
a isso, um ser de desejo. eis a precondição de uma existência sempre 
fadada ao conflito, ainda que este possa ser amenizado por infinitos 
subterfúgios de nosso admirável mundo.

a legitimidade desse “mal-estar” vivenciado pelos depressivos 
pode ser assim reconhecida e aceita na medida em que o próprio sujeito 
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permite-se reconsiderar todo o discurso que o perpassa e o qual ele 
próprio aprendeu a enunciar, ou seja, questionar toda a classificação 
e patologização da qual ele é alvo, quando formulado um diagnóstico 
que o assujeita, e, principalmente, questionar a si próprio e sua identi-
ficação com o “ser depressivo” nos dias atuais. estamos nos referindo 
aqui ao próprio dispositivo clínico das psicoterapias, particularmente 
as psicanalíticas, as quais visam desalienar o indivíduo dessa condição 
impostamente patológica e de suas identificações com os saberes/práti-
cas sociais, sejam eles acadêmicos, científicos ou mesmo internalizados 
pelo senso comum.

Com base em nossa experiência profissional, podemos perceber como 
é difícil conseguir desestabilizar as “certezas” dos pacientes com relação 
ao seu sofrimento. nem sempre o paciente que nos chega, plenamente 
identificado com seu diagnóstico, está preparado para o trabalho psi-
coterapêutico. É bem verdade que é nossa tarefa, por meio das etapas 
preliminares da psicoterapia, constituir uma relação de confiança e, desde 
o primeiro momento, ainda que “em doses homeopáticas”, plantar a 
preciosa dúvida na subjetividade do paciente, esta relacionada ao discurso 
que ele mesmo representa para si e para os outros sobre seu sofrer. Con-
tudo, como nos ensina nossa própria vivência profissional, nem todos 
estão dispostos a arriscar-se a abandonar suas certezas e convicções sobre 
si e sobre seu sofrer, afinal, para isto implica-se novamente a questão 
fatídica do desejo, especificamente o desejo de análise.

esses pacientes, infelizmente, tornam-se pessoas que, ainda que 
vivam plena e satisfatoriamente (não sem a ajuda contínua de medi-
camentos!), não são capazes de desfrutar da possibilidade de, enfim, 
tornarem-se sujeito propriamente dito. sujeito de sua própria história 
e dos avatares de seu existir, implicando a capacidade de desejar como 
sujeito, subjetivando a própria castração e incompletude, em suma, 
deslocando-se para o lugar de causa de si, reconhecendo-se como ser 
de desejo e, por isso, faltante. na fortaleza de suas certezas erguida 
com anos de sintomas e repetições, eles permanecerão assujeitados 
ao saber do outro, podendo então, no máximo, continuar a sempre 
demandar, o que significa que se espera esse “saber que não se sabe 
sobre si” desse grande outro.
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a demanda está sempre aquém do desejo. na medida em que é 
insatisfeita, gera angústia, e, em nossos dias, também a “depressão”, 
se satisfeita, suprime o desejo. especificamente a “demanda de cura”, 
a qual nos endereça os pacientes, deve ser redirecionada ao sujeito no 
sentido de localizá-lo em sua própria trama de significações – essa é nossa 
tarefa inicial. a “demanda de saber” que obtém facilmente aquilo que 
quer, ou seja, um “saber sobre si”, porém como uma satisfação que o 
outro me dá em uma relação transferencial (como no caso das consultas 
médicas e psicoterápicas), e que muitas vezes confirma a intenção própria 
de julgar-se doente, resulta apenas na perpetuação do indivíduo como 
assujeitado. especificamente, a confirmação diagnóstica de “depressão”, 
seguida das prescrições medicamentosas que reforçam o imaginário 
dessa constatação, esvazia a possibilidade de o indivíduo fazer-se sentido, 
bem como suprime qualquer demanda de análise.

Com isso, a dor de existir não se transforma em sofrimento, não po-
dendo ser endereçada ao outro como demanda, de maneira a constituir 
um mundo de iguais. em decorrência de todos esses impasses, ficamos, 
enfim, amesquinhados como sujeitos, mas nos exercitando nas ginásticas 
e massagens exóticas, atribuindo valores mágicos às dietas, quando não 
francamente intoxicados por drogas, incapazes de criar mediações no 
mundo. (Birman, 2006, p.193)

referimo-nos anteriormente a certa “covardia existencial” dos de-
pressivos, “covardia” esta no sentido de frisar como a maioria daqueles 
chega para os atendimentos em Psicologia totalmente identificados 
com o diagnóstico que lhe autentica uma doença e com como essa 
identificação alienatória dificulta um processo psicoterápico psicana-
lítico. Baseado em uma aposta alteritária como base da relação clínica 
transferencial, o fazer psicanalítico encontra vários obstáculos frente às 
subjetividades identificadas segundo o modelo sociocultural narcísico 
e espetacular na atualidade.

diante da angústia do desamparo, facilmente as individualidades 
preferem encontrar um nome que identifique sua fraqueza e que, de 
preferência, seja uma dessas “patologias da moda”, pois isso é garantia 
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de que sua dor e suas insuficiências possam ser tratadas pelo arsenal 
medicamentoso disponível. isso somado ao alívio imediato e imagi-
nário explícito no pensamento muito comum de que “ainda bem que 
se tem remédio pra isso hoje em dia”, tem-se ainda a “vantagem” de 
poder-se evitar o trabalho psicoterápico, pois “pega mal”, nos dias de 
hoje, precisar do outro.

levando-se em consideração que as psicoterapias baseiam-se no 
encontro entre duas pessoas que se entregam nessa relação de confian-
ça e que se subentende que o paciente venha sempre demandar esse 
“saber” do psicólogo, nota-se como é custoso aos indivíduos rebaixar 
seu narcisismo exacerbado ao implicarem-se em um processo de 
psicoterapia. no jogo de forças da balança, já desequilibrada entre as 
ofertas e promessas medicamentosas e as incertezas das psicoterapias, 
os indivíduos não vacilam em decidir pelo caminho aparentemente 
“mais fácil” e, em tempos como o nosso, certamente mais veloz.

muito mais incomuns são os casos em que o indivíduo encara a 
empreitada de ambas as propostas (psicoterápicas e medicamento-
sas), como nos mostra nossa prática profissional. nossa realidade 
profissional retrata que, quando isso ocorre, geralmente é comum 
que o paciente já tenha tentado antecipadamente sua recuperação ou 
melhora exclusivamente pelo viés medicamentoso. mas tudo isso é 
facilmente compreensível ao entendermos toda a lógica de nossa atu-
alidade, na medida em que temos, sim, todo um arsenal tecnológico 
de subterfúgios para aplacar as “dores da alma” e produzir a alienação 
das subjetividades, e, de outro lado, também temos as individualidades 
desejantes de autoalienação.

essa dinâmica pode ser compreensível, levando-se em consideração 
que o sujeito ao qual nos referimos somos nós, indivíduos contempo-
râneos que se recusam a tolerar qualquer possibilidade de sofrimento. 
irônico se pensarmos que nessa ânsia de não sofrer e de desfrutar de tudo 
o que é possível sem maior responsabilidade, sempre engrandecendo e 
autoinflando o próprio ego, justamente nessa tentativa de não sofrer é 
que então padecemos, tal como Freud (1930 [1929]) nos ensina em O 
mal-estar na civilização, frisando que é na defesa contra o sofrimento 
que habita o próprio “mal-estar”. e como bem modernos e atuais que 
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somos, ou melhor, “pós-modernos”, sofremos de nossos maiores males 
contemporâneos, entre eles, principalmente a depressão.

a depressão, sintoma do mal-estar neste começo de milênio como a 
histeria no final da era vitoriana, é ao mesmo tempo condição e consequên-
cia da recusa do sujeito em assumir a dimensão de conflito que lhe é pró-
pria. de um lado é a condição, porque, sem certo rebaixamento libidinal 
próprio dos estados depressivos, o conflito acaba por se impor. de outro 
é consequência, na medida em que a depressão, o empobrecimento da 
vida subjetiva, são o preço pago por aqueles que orientam suas escolhas 
em função do medo de sofrer. (Kehl, 2002, p.80)

na ânsia de autossuficiência a todo o custo, evitamos quase que 
fobicamente qualquer tipo de sofrimento e tentamos constantemente 
nos livrar de sentimentos e sensações que aprendemos a identificar 
como dor. muitas vezes, evitar a tão alto preço essa dor é a concretiza-
ção da promessa estimulada e orientada de que podemos não sofrê-la. 
nessa estilística de existência típica de nossa atualidade, acabamos 
por nos enclausurar em nossos próprios sofrimentos, diluindo tudo 
o que faz laço social, evitando a alteridade indicativa de castração, e 
por fim perdemos as possibilidades que nos abrem as positividades 
simbólicas do sofrer.

[...] o sofrimento é uma experiência alteritária. o outro está sempre pre-
sente para a subjetividade sofrente, que se dirige a ele com o seu apelo. 
daí sua dimensão de alteridade, na qual se inscreve a interlocução na 
experiência do sofrimento. isso porque a subjetividade reconhece aqui 
que não é autossuficiente, como na dor. (Birman, 2006, p.192)

esse reconhecimento da não autossuficiência por parte do indivíduo 
é o que necessitamos de nossos pacientes para o início de um trabalho 
em psicanálise. É somente nessa aceitação própria de que não nos 
bastamos em nós mesmos que na inter-relação com o outro podemos 
subjetivar a diferença alteritária.

É árduo o nosso fazer clínico cotidiano diante das tendências sociais 
e individuais tão em voga e superestimuladas em nossa atualidade. 
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apostar na prática psicanalítica é como dar um tiro no escuro e, ao 
mesmo tempo, tentar remar contra a maré, que tende a arrebatar as 
individualidades por meio de suas ofertas, com vistas ao controle co-
letivo e individual e aos lucros exorbitantes que o avanço tecnológico 
das práticas em saúde pode oferecer.

Por fim, é a uma questão ética que se propõe a psicanálise ao lançar 
resistência ante os modos priorizados pela sociedade capitalista e espe-
tacular. uma ética que priorize uma estilística de existência às avessas 
do que nos circunda atualmente, que reconheça a dimensão singular 
das individualidades com tudo o que isso comporta de vislumbre sobre 
o conflito sempre humano, demasiadamente humano, e que possa 
desfrutar das possibilidades que nos abrem ao nos livrarmos do véu 
de toda a alienação.




