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3
percursos: cAminhos e (des)cAminhos

de acordo com nosso objeto de estudo, consideramos de suma 
importância identificar de que maneira constituem-se as trilhas das 
individualidades em suas buscas para uma saída de seus estados e 
condições de sofrimento.

neste momento, tentamos identificar as sutilezas diferenciadas 
pertencentes ao campo da saúde coletiva no que tange à problemática 
aqui investigada. Pretendemos, desse modo, apreender em meio à 
contextualização específica de que maneira se dá uma possível pro-
dução da depressão como “mal-estar” contemporâneo, levando em 
consideração, neste momento pontual, a medicalização da vida no 
seu sentido mais amplo, aquele que nos faz compreendê-la como uma 
tendência (hoje em dia não só exclusiva da medicina) de subjugar ao 
domínio médico tudo aquilo que em si é de uma natureza outra.

Contextualizarmos sobre a qual “saúde pública” nos referimos 
(específica do município), compreendendo seu funcionamento de uma 
maneira geral e sua vinculação ao serviço de Psicologia (em particular, 
a modalidade clínica), nos possibilita ampliar a ótica ante o campo exis-
tencial dos sujeitos que se enquadram na problemática aqui estudada, 
bem como visualizar nosso próprio lugar e posicionamento em meio 
a essa questão. Como sabemos, toda e qualquer produção de sentido 
é sempre reflexo e fruto direto das condições de possibilidades de 
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um determinado contexto e momento histórico. sendo assim, nosso 
olhar, com sua atenção capturada pelo problema da “depressão” na 
atualidade, também é, por sua vez, determinado, resultando em um 
posicionamento específico e singular frente aos discursos pelos quais 
somos também atravessados.

esse rastreamento dos percursos dos pacientes e, na mesma medida, 
desse lugar real, imaginário e simbólico que ocupamos e demarcamos 
nessa rede de serviços, se faz necessário a fim de podermos identificar 
aquilo que há de exclusivo nos meandros dessa saúde coletiva (ainda 
que específica deste município) e que caracterizam saídas possíveis 
e/ou, ao contrário, uma produção e perpetuação da depressão como 
“mal-estar” típico de nossa atualidade.

Caminhos...

trazemos aqui, de forma específica, nossa experiência como 
funcionário público municipal, contratado efetivamente mediante 
aprovação em concurso público.

na ocasião da contratação (2005), a vaga para psicólogo clínico fora 
criada tendo em vista a necessidade de mais profissionais da área a fim de 
ampliar-se as condições de promoção de saúde mental no município. a 
demanda pela busca de atendimentos em Psicologia, fosse ela espontânea 
ou por meio de encaminhamentos, excedia sobremaneira a capacidade 
de atuação de apenas um único profissional no serviço público de saúde 
da cidade. não obstante, a contratação de mais um psicólogo para o 
desempenho da atividade clínica traria condições para o outro profis-
sional, já atuante, poder dedicar-se de maneira mais exclusiva às outras 
modalidades de práticas psicológicas, especificamente o atendimento de 
pacientes ditos “psiquiátricos”, envolvendo variadas estratégias, como a 
viabilização de internações (quando necessário), dentro das articulações 
em rede desta microrregião, além de acompanhamento desses pacientes, 
atendimentos estendidos à família deles, controle de medicações etc.

assim, nossa atuação clínica desenvolve-se desde 2005, exercida 
atualmente em um centro de saúde iii.
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antes de nos atermos ao nosso campo específico de atuação, é 
necessário descrever e contextualizar como se configuram os dispo-
sitivos de assistência à saúde do município em questão, para depois, 
em um segundo momento, visualizarmos a relação e a articulação 
do serviço de Psicologia com esses serviços disponíveis na rede de 
saúde da cidade.

desta forma, trazemos a configuração das estratégias em saúde 
coletiva de um município de 13 mil habitantes, aproximadamente, 
que conta com um centro de saúde iii, uma unidade ambulatorial e 
quatro unidades de PsF (Programa de saúde da Família) distribuídos 
estrategicamente em suas respectivas microrregiões.

no centro de saúde iii, contamos com o serviço de Psicologia clíni-
ca, fonoaudiologia, odontologia, assistência social, equipe de vigilância 
sanitária, setor de agendamento e sala de vacina (com enfermeira e 
demais auxiliares). os atendimentos de Psicologia e fonoaudiologia 
recebem pacientes encaminhados de outras especialidades, como 
também disponibilizam o serviço à demanda espontânea.

na unidade ambulatorial temos uma equipe profissional de médi-
cos plantonistas, enfermeiros e auxiliares de enfermagem. a unidade 
tem caráter emergencial, atendendo a consultas em todos os períodos 
do dia, viabilizando, se necessário, pequenas internações (baixa 
complexidade) por um curto período de tempo (menos de 24 horas), 
geralmente com o objetivo de possibilitar um tratamento medicamen-
toso emergencial e circunstancial. na mesma unidade, o município 
disponibiliza plantões semanais de outras especialidades médicas, 
como cardiologia, pediatria, ginecologia, urologia e psiquiatria, além 
dos serviços de fisioterapia e setor de raio-x para pequenas partes. os 
plantões de psiquiatria acontecem com uma periodicidade quinzenal, 
diferentemente das outras especialidades.

Já nas unidades de PsF, contamos com uma equipe profissional 
composta por médico, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, agentes 
comunitários de saúde, assistente social e, em virtude de contratações 
recentes (início de 2009), mais dois psicólogos. Como sabemos, talvez 
mais do que qualquer outro dispositivo em saúde, o PsF prima, essen-
cialmente, pelo caráter preventivo, entendendo-se que a promoção de 
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saúde envolve práticas que possibilitem à população gerir sua vida de 
forma mais saudável e/ou menos nociva, sendo tais práticas constante-
mente integradas e articuladas com as equipes profissionais e envolvi-
das por meio de diversas práticas, evitando-se assim encaminhamentos 
desnecessários aos serviços de maior complexidade (atenção secundária 
e terciária) e também impedindo que os indivíduos adoeçam primeiro 
para depois serem submetidos a tratamentos em saúde. Como é de 
praxe, nos PsFs o acompanhamento das famílias é feito pela equipe 
de agentes de saúde que realizam visitas domiciliares regularmente. 
Há também algumas famílias específicas que são visitadas por mé-
dico, enfermeira, assistente social e psicólogo. realizam-se grupos 
de reuniões para possibilitar o desempenho de condutas preventivas 
da população. nesse sentido, são trabalhadas diversas estratégias (de 
acordo com o levantamento epidemiológico da microrregião) voltadas 
para problemáticas emergenciais daquela população específica, de onde 
teremos grupos, por exemplo, de hipertensos, de obesos, de diabéticos, 
de gestantes etc., além dos grupos terapêuticos realizados ultimamente 
pelos psicólogos desta unidade.

atualmente, devido à atuação estratégica de colocar mais dois 
psicólogos distribuídos nas duas unidade de PsF, a demanda por 
atendimentos clínicos em Psicologia reduziu significativamente. no 
momento, podemos dizer que a promoção de saúde mental do mu-
nicípio de fato tem maior possibilidade de atender às expectativas de 
prevenção, evitando-se os encaminhamentos desnecessários e também 
alcançando maior abrangência nas ações que envolvem o trabalho com 
as famílias de “pacientes psiquiátricos”, ou simplesmente dos indiví-
duos que demandam maiores cuidados do setor de saúde. Hoje em dia, 
evitam-se encaminhamentos para o atendimento clínico em Psicologia 
de casos que prescindem desse tipo de intervenção: aqueles capazes de 
serem incluídos nas outras modalidades de práticas psicológicas, uma 
vez assim entendidos e avaliados pelos psicólogos do PsF, ou ainda por 
nós mesmos por meio de entrevistas preliminares.

Contudo, a realidade do contingente profissional em termos de 
recursos humanos capacitados inseridos na saúde do município não foi 
sempre assim. em nossa pesquisa, resgatamos fragmentos de sessões 
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clínicas baseadas em nossas próprias reminiscências de atendimentos 
(realizados durante quatro anos) referentes a uma época em que o serviço 
de Psicologia do município centrava-se exclusivamente na modalidade 
clínica e, como não poderia ser diferente, evidenciava-se uma demanda 
muito maior numericamente e que compunha uma pluralidade de psico-
patologias e/ou situações de risco de naturezas diferentes, que poderiam 
e deveriam, muitas vezes, ser atendidas também por meio dessas outras 
modalidades de intervenções psicológicas em saúde. 

no ato de nossa contratação (2005), a vaga já era destinada à área 
da saúde e, especificamente, ao desempenho da função clínica, con-
dição em que podemos perceber toda uma tendência cristalizada da 
cultura do paradigma médico-clínico disseminada nas diversas áreas 
profissionais referentes a este campo. o interesse e o apreço pessoal 
por tal modalidade de atendimento nos fazem entender que, apesar das 
outras diversas modalidades de intervenção relacionadas às práticas 
psicológicas em saúde coletiva, como as que possuem como prioridade 
e objetivo principal a prevenção (grupos, reuniões etc.), ainda assim o 
fazer clínico torna-se imprescindível em determinados casos. Concor-
damos, além disso, que de fato a centralização de encaminhamentos de 
pacientes para o serviço de Psicologia, quando estes forem destinados 
exclusivamente à clínica, em certa medida contribui também para um 
processo que tende sempre a procurar e, de certa forma, só consegue 
enxergar a dimensão do que é pathos no sujeito.

salientamos, contudo, que pela centralização de uma única via (a 
das intervenções clínicas) corremos o risco eminente de estar, tam-
bém, favorecendo uma patologização dos indivíduos que carecem, 
na realidade, de uma assistência em saúde de forma integral, tendo 
em vista a multideterminação de suas condições de sofrimento, a 
saber, os vários fatores que possibilitam ou não uma existência digna, 
como condições básicas de moradia, alimentação, higiene, educação, 
trabalho, poder aquisitivo, estruturação familiar, lazer e cultura etc. 
tudo isso levando em consideração também suas possibilidades de 
emancipação pelo viés da cidadania plena, as quais podemos enten-
der como sendo condição existencial produtora de determinados 
processos de subjetivação.
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neste sentido, a “Psicologia da saúde”, enquanto um saber-fazer 
característico dessa área, tem muito a oferecer naquilo que está para 
além do dispositivo clínico individual.

a esse respeito convém mencionarmos que nosso fazer clínico 
costuma extrapolar, quando necessário, os limites “intramuros” 
delimitados pelo paradigma tradicional, o que significa que, além dos 
atendimentos clínicos stricto sensu, nossa prática envolvia atendimen-
tos domiciliares (nos casos de pacientes acamados, por exemplo) e 
outras vezes intervenções em espaços públicos, como na modalidade 
de “acompanhante terapêutico” com crianças psicóticas, por exem-
plo, auxiliando na intermediação da construção dos seus laços sociais 
(Costa-moura, 2006). Poderíamos considerar nossa prática como 
sendo clínica, porém sustentada também por preocupações relativas 
às questões psicossociais, e não somente reproduzindo o modelo psi-
coterápico clássico circunscrito no seeting terapêutico individual.

enfim, apesar de ocuparmos o cargo de psicólogo clínico, em mo-
mento algum nossa prática restringiu-se apenas às intervenções clínicas 
in loco, mas sim de acordo com as necessidades de uma rede básica de 
saúde. entendemos que a atuação, ainda que fundamentada pelos 
saberes clínicos, pode e deve extrapolar o modelo biomédico, a fim de 
constituírem-se possibilidades de intervenção psicológica de forma 
mais abrangente, na medida em que a práxis clínica foca seus objetivos 
em aspectos subjetivos de outra ordem. não que a atividade clínica não 
possa ter e não tenha um caráter preventivo e que promove condições de 
saúde, não apenas tratando daquilo que já adoeceu. relembrando aqui 
que nos referimos especificamente ao paradigma clínico orientado pelo 
referencial psicanalítico, o qual embasa nossa atividade profissional.

sabemos que no momento em que o paciente está em psicoterapia, 
além de poder elaborar seu passado, visando uma reestruturação de sua 
vida no presente, os insights – frutos do processo analítico – inscrevem 
um reconhecimento daquilo que até então era inconsciente, e dessa 
forma ao menos em potencial, poderão vir a se modificar algumas das 
tendências existenciais futuras do próprio sujeito.

o que passou a ser comumente ponderado hoje em dia são questões 
acerca de certa ineficácia dos atendimentos de modalidade clínica rela-
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cionados à promoção de saúde mental ligada diretamente à prevenção, 
levando em consideração que essa modalidade de atendimento encon-
tra-se, geralmente, nas redes básicas no que tange à saúde pública. 
normalmente, encontramos muitas opiniões contrárias com relação 
ao desempenho da clínica psicológica no âmbito da saúde coletiva e, 
mais especificamente, daquelas que se orientam pela psicanálise.

nesta mesma esteira do pensamento exposto, há também as obje-
ções quanto à demora na evolução dos casos em atendimento, ou seja, 
a questão fatídica do tempo.

acerca desses apontamentos, concordamos com sauret (2006, p.38):

[...] a reprovação feita à psicanálise quanto a sua longa duração e quanto 
a sua ineficácia diante dos sintomas é, na realidade, uma dupla homena-
gem a sua especificidade: a oferta de um laço social no qual a função do 
sintoma possa se desdobrar. a duração dos tratamentos atuais poderia 
ser proporcional à intensidade de desqualificação do sintoma num social 
dominado pelo mercado e pelo cientismo.

ou seja, poderíamos pensar que tais críticas apresentam-se, na 
maioria das vezes, em realidade, muito superficialmente fundamenta-
das ao desconsiderarem algo que é possível apenas pelo viés da clínica 
e que tem como singular a proposta de uma relação que se constituirá 
sob a égide da alteridade, obviamente uma modalidade de relação 
desenvolvida em um compasso outro que não atende aos anseios 
imediatistas dos ideais da atualidade. o desdobramento do sintoma a 
que se refere o autor se dá, lembremo-nos, somente a partir da relação 
transferencial, e a clínica psicanalítica é inaugurada por Freud tendo 
como sua pedra angular o fenômeno da transferência, sem a qual não 
existe causa a ser subjetivada. além do mais, gostaríamos de mencionar 
o fato de que a questão do tempo é extremamente relativa, principal-
mente ao ponderarmos que é muito comum a longa permanência de 
pacientes em ambulatórios ou unidades de saúde, sempre na busca por 
receitas que lhes possibilitem adquirir os psicofármacos prescritos, 
que, como sabemos, mantêm um ciclo infindável de medicalização 
sem resolutividade satisfatória.
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encontramos também – talvez os questionamentos mais contun-
dentes – aqueles que se referem a certa “privatização” do sujeito social, 
capturado que seria pelo dispositivo clínico, donde se tornariam im-
possíveis, ou ao menos potencialmente esvaziadas, as possibilidades de 
o sujeito fazer-se e constituir-se no meio social. enfim, entrariam aqui 
as infindáveis discussões acerca das concepções de sujeito e cidadania 
como produção de subjetividade, concepções essas enviesadas pela 
humanização dos tratamentos em saúde que muitas vezes acabam por 
viabilizar um demasiado assistencialismo.

quanto a isso, convém mencionarmos o que rinaldi (2006, p.145) 
evidencia ao relativizar o dilema sujeito x cidadão envolto pelas práticas 
em saúde mental:

nesta perspectiva, ao procurar humanizar o tratamento e “dar voz” 
àqueles que foram excluídos pelas práticas manicomiais, o que se visa é 
recuperar as “habilidades perdidas”, ou seja, a autonomia e o poder de 
contratualidade desses sujeitos, que permita a sua reinserção no laço social. 
É a lógica da cidadania que se reafirma por meio do discurso do mestre, na 
medida em que se parte de um modelo preestabelecido a partir de um 
saber apriorístico e universal sobre o que é bom para o sujeito.

na especificidade da reflexão proposta pela autora, notamos que 
sua preocupação está voltada para os pacientes sofredores de psi-
copatologias mais severas, como os psicóticos, por exemplo, e que 
apresentam como agravante as várias internações que lhes retiram, de 
fato, a possibilidade de inscrição no espaço social e cultural. Contudo, 
sabemos que não são apenas os psicóticos que são destinados a períodos 
de internação em instituições psiquiátricas. na atualidade, em que o 
sofrer é intolerável, tornaram-se comuns internações de indivíduos que 
se encontram estruturalmente sob a lógica das neuroses, assim como os 
ditos “depressivos”, devido à impressão que se tem sobre uma incapa-
cidade de o próprio sujeito exercer o “cuidado de si”. tais indivíduos 
muitas vezes acabam tendo um mesmo destino (en)caminhado pelos 
saberes outros especializados. Para além da questão das internações, 
o que nos motiva aqui é apenas uma reflexão acerca do papel e da 
funcionalidade da clínica psicológica em uma rede básica de saúde 
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pública, considerando-se então, à guisa de comparação, os modos de 
fazer/saber das diversas modalidades de intervenção, independente 
de qual a clientela a que comumente se destinam tais práticas.

demarcamos aqui um posicionamento pelo qual compreendemos 
o dispositivo clínico psicanalítico (desde que articulado às demais 
práticas psi em saúde) como uma possibilidade, ainda singular, de 
oferecer-se uma escuta ao inconsciente, pois para este, nos demais 
“lugares” circunscritos pelas demais práticas, não há possibilidade de 
advir. isso porque, apesar de verificarmos que a questão da escuta tem 
ocupado um lugar de destaque nos discursos das práticas em saúde 
mental, percebemos que a utilização desse conceito tem revelado uma 
naturalização que chega às raias da banalização, onde seu sentido ori-
ginal, como escuta do inconsciente, se perde (idem). desta forma, a 
tal possibilidade de escuta dos sujeitos aparece normalmente inserida 
nas diversas práticas de atenção psicossocial e, diríamos, também nas 
variadas possibilidades de intervenção psi nas redes básicas de saúde 
(como no PsF, por exemplo), onde aquelas são orientadas por propos-
tas de reabilitação social e/ou propostas de orientação e educação em 
saúde, porém, com um posicionamento discursivo que, ao dirigir-se 
ao sujeito, faz com que seja sempre pelo viés da individualidade, dos 
direitos e da cidadania, por vezes exclusivamente assim.

em suma, de forma alguma discordamos das demais propostas de 
intervenção quando pensamos nas atuais possibilidades de promoção 
de saúde mental, como, por exemplo, as variadas práticas concernen-
tes aos modelos de atenção psicossocial em que a inscrição do sujeito 
no espaço da cultura e sua emancipação por meio da cidadania são 
componentes imprescindíveis de condições de subjetivação e resgate 
da autonomia e da independência. apenas compreendemos (e nossa 
prática profissional nos traz essa certeza) que o dispositivo clínico 
entendido, com base no referencial teórico da psicanálise, tem seu 
lugar e eficácia singular, e de forma ainda mais efetiva e significativa, 
quando articulado às demais possibilidades psicoterapêuticas e de 
emancipação dos sujeitos. entendemos que as condições para a pos-
sibilidade de promoção de saúde mental devem dispor de variados 
dispositivos psicoterapêuticos e psicossociais (no caso da Psicologia), 
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bem como de articulações em rede, as quais priorizam com justa causa 
as dimensões sociais de cidadania e, inclusive, de direitos, conquistados 
a duras penas por meio dos dilemas históricos que conhecemos com 
a “reforma psiquiátrica” e o “movimento da luta antimanicomial”. 
de forma nem um pouco contraditória, a nosso ver, o fazer clínico é 
também imprescindível dentro de sua parcela de contribuição em meio 
à rede pública de saúde dedicada a uma saúde coletiva.

Como poderemos perceber no capítulo posterior, somente por 
meio de um processo de psicoterapia clínica determinados pacientes 
plenamente identificados pelos “discursos sobre a saúde” na atualidade 
podem quiçá recobrir o real de seu “mal-estar” com seus próprios sig-
nificantes e ter a possibilidade de ressignificar seu existir desalienando-
se do rótulo psicopatológico. ou seja, em última instância, podem 
conquistar a autonomia ante sua autodenominação (im)possível, 
abdicando-se do viés assujeitador da demanda – de onde imagina-se 
que é sempre o outro que sabe quem eu sou, o que eu quero, o que 
serei: articulando isso aos cuidados em saúde, às demandas de saber/
poder sobre aquilo que lhes afetam.

a clínica psicanalítica, ou melhor dizendo, o fazer clínico psicanalí-
tico pertence também à ordem da construção de um laço social, porém 
um laço que se constitui pelo motor da relação transferencial e que se 
situa em um entrelaçamento discursivo em que reside a possibilidade 
de o sujeito perder-se e também entregar-se às tramas de suas próprias 
significações, tornando-se ativo e (re)ativo – por isso de fato sujeito 
– ante o desejo do psicoterapeuta que se apresenta como enigma na 
situação analítica: o enigma que reflete e reendereça ao próprio sujeito 
as dúvidas e incertezas sobre sua própria causa.

enfim, sucintamente, ao mencionarmos algumas das possibi-
lidades do fazer clínico psicanalítico lembramos alguns aspectos 
fundamentais somente possíveis por meio desse dispositivo, a saber, 
o(s) laço(s), a transferência e, implicitamente, a alteridade (desejo do 
analista), implicando aí o manejo psicanalítico dessas propriedades, 
que, como muitas outras mencionadas ao longo do trabalho, são 
somente passíveis de ser experienciadas no campo do fazer clínico e 
da situação analítica.
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(En)caminhamentos, encruzilhadas e o dispositivo 
clínico como possibilidade de (des)caminho

retomemos agora o contexto sob o qual repousa nossa experiência 
profissional e em que se evidencia nossa problemática do presente 
estudo.

Como mencionamos, em um primeiro momento (de 2005 a janeiro 
de 2009) o serviço de Psicologia da saúde do município contava apenas 
com as intervenções de modalidade clínica individual e com as articula-
ções estratégicas de promoção de saúde mental dedicadas aos pacientes 
que sofrem de enfermidades mais graves (psicoses etc.).

as demandas para atendimentos sempre apresentaram-se de várias 
origens distintas, sendo assim, é corriqueiro nosso serviço de Psicologia 
receber encaminhamentos de outras especialidades médicas (psiquia-
tria, pediatria), casos de conselho tutelar, casos judiciais via fórum, 
encaminhamentos da educação municipal, além da procura individual 
por atendimentos que caracterizam demandas espontâneas.

a esse respeito ressaltamos que, no início de nossa atuação, fomos 
consultados sobre as formas de encaminhamento que seriam neces-
sárias para que os pacientes pudessem usufruir do serviço oferecido. 
Fomos questionados especificamente se sempre haveria a necessidade 
de um encaminhamento médico formal. Posicionamo-nos, então, em 
atender, além desses casos com indicação, também as procuras por 
atendimento baseadas na demanda espontânea. entendemos que agir 
dessa maneira seria uma forma de quebrarmos burocracias formais do 
sistema para melhor viabilizar a integralidade de assistência em saúde, 
além de termos a possibilidade imediata de avaliar a real necessidade de 
um atendimento clínico em Psicologia sem a interferência antecipada 
de outras especialidades médicas.

Posto isso, atendemos, então, pacientes que chegam ao serviço de 
Psicologia clínica por meio de encaminhamentos de outras especialida-
des médicas e/ou de outros setores institucionalizados, como os men-
cionados anteriormente, bem como por indicação de outros serviços 
de Psicologia do município, como os da educação (Psicologia escolar) 
e social (Cras – Centro de referência de assistência social).



112 LEANDRO ANSELMO TODESqUI TAvARES

de maneira geral, sempre lidamos com uma clientela vasta, com-
posta por pacientes de todas as idades.

assim, é frequente uma clientela infantil e adolescente, a qual geral-
mente é encaminhada pelo setor da educação municipal e pelo conselho 
tutelar, onde se fazem constantes queixas sobre o “rendimento escolar”, 
as “dificuldades de aprendizagem”, os “problemas de comportamentos 
e conduta”, além da demanda espontânea baseada na suspeita dos pais 
ou cuidadores de que “algo não vai bem” e, por fim, encaminhados por 
outras especialidades, como a pediatria e a fonoaudiologia.

Fazemos uma pequena ressalva (ainda que não seja esse o nosso 
objetivo específico), haja vista que identificamos, nestes quatro anos 
de atendimento, como o problema do diagnóstico e da tendência à pa-
tologização dos indivíduos na atualidade não exime sequer o universo 
infantil. trata-se de um fato cotidianamente constatado por meio das 
suspeitas diagnósticas que caracterizam essa situação. Por exemplo, as 
chamadas “dificuldades de aprendizagem” e, principalmente, a “hipe-
ratividade infantil”. É nítido como, implicitamente, demandas como 
estas evidenciam uma expectativa de “cura” que corresponderia a um 
verdadeiro ajustamento do indivíduo às normas que o circundam. nesses 
casos, “curar” determinada criança que já foi rotulada por determinado 
diagnóstico seria o mesmo que, ao fim do tratamento, possibilitar que 
essa criança se demonstrasse adaptada ao meio social em que vive, ou 
seja, não escapando ou estando à margem das regras sociais preestabe-
lecidas. nesse pequeno exemplo já podemos vislumbrar um pouco de 
como o discurso social (escolas, conselhos tutelares, fórum, encaminha-
mentos médicos) predetermina a modalidade de demandas dos sujeitos, 
ensinando-os a enunciar esse discurso outro que lhes perpassa e lhes 
direciona de forma arbitrária para o que remeteria a um “bem” ou a um 
“mal” sobre si mesmo, transmutadas que são, muitas vezes, e reduzidas 
excessivamente às intervenções no campo da saúde. não teríamos aqui, 
desde a infância, a captura das subjetividades por meio da medicalização 
e da tendência a uma normatização?

Prosseguindo na descrição de nossa clientela, além dos casos típicos 
dessa faixa etária que acabamos de descrever (a infância e adolescên-
cia), temos também a população de idade adulta (acima de 18 anos), 
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da qual quase a totalidade de pacientes é do sexo feminino. a guisa 
de demonstração, selecionamos aleatoriamente alguns períodos de 
atendimento como forma de mensurar alguns dados importantes.

Com relação ao predomínio do sexo feminino na busca por aten-
dimentos psicológicos, temos que, em um período de quatro meses 
(de maio de 2005 a setembro de 2005), de 36 pacientes adultos que 
passaram por entrevistas preliminares (dispositivo de recepção), 
apenas seis eram do sexo masculino. em um outro período posterior, 
de três meses (de maio de 2006 a agosto de 2006), de vinte pacientes 
adultos que passaram pelas entrevistas iniciais, apenas dois eram do 
sexo masculino. e, por fim, em um terceiro período, de quatro meses 
(de junho de 2007 a outubro de 2007), escolhido aleatoriamente, de 
25 pacientes adultos que passaram por entrevistas preliminares, 22 
eram do sexo feminino. esse fato evidencia uma questão já cultural 
em que é a mulher quem geralmente se locomove até os serviços de 
saúde, seja por ela mesma, seja em busca de cuidados para os filhos e 
para a família de uma maneira geral.

outro dado constatado é que o homem é muito mais resistente dian-
te da necessidade de procurar assistência em saúde. especificamente no 
que tange a clínica psicológica, podemos perceber que as desistências 
por parte dos homens (quando estes vêm aos atendimentos) aconte-
cem de forma muito mais rápida do que com as mulheres. ocorre, 
dessa maneira, o abandono de forma mais precoce, fato que sinaliza 
uma dificuldade maior por parte do público masculino em rebaixar 
seu próprio narcisismo, renunciando às fantasias de onipotência que 
não lhe permitem o reconhecimento da necessidade de um outro para 
fazer-se sentido.

utilizando os mesmos períodos escolhidos aleatoriamente, tra-
zemos outro elemento a guisa de demonstração e exemplificação, 
este demasiadamente significativo, de acordo com o nosso objeto de 
estudo, e, por que não dizer, fato que verdadeiramente conduziu-nos 
a eleger tal problemática para ser investigada, a saber, a incidência dos 
diagnósticos de depressão.

antes de apresentarmos tal levantamento quantitativo, gostaríamos 
de frisar o que especificamente nos interessa.
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Conforme discutimos ao longo do trabalho, pudemos perceber que 
a depressão tornou-se objeto de total banalização em nossa atualidade. 
sendo assim, consideramos para este levantamento demonstrativo os 
casos em que os pacientes receberam essa autenticação, ou seja, o diag-
nóstico de depressão propriamente dito avalizado pelos saberes médicos 
ou, porventura, de outras especialidades. da mesma forma, considera-
mos os casos em que o próprio paciente se diz depressivo, evidenciando 
um posicionamento fruto da identificação com o discurso social vigente.

temos então, por meio dos mesmos períodos citados anterior-
mente, os seguintes números: durante quatro meses (de maio de 
2005 a setembro de 2005), de 36 pacientes adultos que passaram 
pelas entrevistas preliminares, 25 (69%) apresentaram como queixa 
principal a “depressão”. em um segundo período, de três meses (de 
maio de 2006 a agosto de 2006), de vinte pacientes recepcionados para 
entrevista inicial, dez (50%) apresentaram como queixa principal a 
“depressão”. e finalmente, em um terceiro e último período, de quatro 
meses (de junho de 2007 a outubro de 2007), de 25 pacientes adultos 
que passaram pelas entrevistas preliminares, 12 (48%) evidenciaram a 
“depressão” como causa principal da busca e/ou do encaminhamento 
para os atendimentos clínicos em Psicologia.

os demais casos compõem uma pluralidade de queixas, como 
ansiedade, compulsão alimentar, crises de angústia, problemas com 
álcool, problemas conjugais, problemas de relacionamento com filhos, 
alterações de humor, irritabilidade excessiva, insônia, obsessões etc.

É prudente evidenciarmos também que selecionamos – apenas a 
guisa de amostragem – períodos aleatórios de atendimento e que men-
suramos a totalidade dos casos em que o sujeito define-se (já nas en-
trevistas preliminares) como “depressivo”. nessa categoria específica 
encontram-se algumas variantes, as quais convém mencionarmos.

o número de casos selecionados para tal amostragem engloba tanto 
os pacientes que de fato receberam o diagnóstico de “depressão” em 
algum momento como também os que não o receberam necessaria-
mente, mas que ainda assim se autodefinem como depressivos, tendo 
então a “depressão” como causa principal da busca pelo atendimento. 
isso revela que a identificação com o diagnóstico, em alguns casos, 
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ocorre independentemente de o sujeito recebê-lo de fato ou não, fato 
que se dá por alguns motivos simples de compreendermos. acontece, 
como podemos atestar no cotidiano de nossa atividade profissional, 
que mesmo que o paciente não tenha recebido o diagnóstico declara-
damente – de forma verbal – como um “texto sagrado” que o outro 
(sujeito suposto saber) lhe atestasse escancaradamente, ainda assim 
a prescrição de alguns calmantes, ansiolíticos e antidepressivos lhe 
atribui uma certeza de forma retroativa sobre sua possível condição. 
ou seja, identificamos uma equação simbólica e imaginária demasia-
damente óbvia e real que poderíamos exemplificar de forma ilustrativa 
por meio da seguinte sentença: “se vou ao médico na busca de saber 
o que eu tenho e que me escapa à compreensão, se direciono minha 
falta de saber a este outro que supostamente o possui, e se, por fim, este 
outro me receita alguns antidepressivos e ansiolíticos ainda que nada 
me diga, isto só pode significar que tenho e/ou estou com depressão, 
o que faz de mim um depressivo”.

Percebemos que a formulação indiscriminada de diagnósticos de 
depressão acaba por constituir esta como um “mal-estar”, necessa-
riamente patológico, na medida em que é assim autenticado pelos 
saberes vigentes. e junto à questão diagnóstica, percebemos também 
como a oferta medicamentosa indiscriminada da mesma forma atesta 
a depressão como “mal-estar” contemporâneo de forma retroativa, 
independente de ser acompanhada do diagnóstico ou não, pois, como 
podemos observar, na atualidade o incomum passou a ser aqueles que 
no seu cotidiano prescindem de qualquer tipo de medicamento dessa 
natureza – os psicotrópicos de uma forma geral.

em um momento inicial, quando os pacientes chegam ao serviço de 
Psicologia clínica, de imediato realizamos uma “entrevista preliminar”, 
desempenhando a função de um dispositivo de recepção baseado em 
uma escuta dirigida à urgência subjetiva do sujeito, tal como conside-
ram Calazans & Bastos (2008), de modo que, a partir daí, espera-se 
consolidar o início do tratamento como possibilidade de construção de 
um tempo de interrogação sobre si próprio, engendrando um espaço 
de criação para o sujeito, no qual ele possa simbolizar uma saída outra 
para o insuportável de seu sofrimento.
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esse momento das “entrevistas preliminares” é crucial para todo 
o desenrolar do caso, e isso por vários motivos. o primeiro deles diz 
respeito à avaliação da real necessidade do atendimento clínico. afinal, 
não é por conta dos encaminhamentos e entendimentos de outros pro-
fissionais alheios ao campo psi que necessariamente se caracterizaria a 
suma importância dessa modalidade de atendimento para determina-
dos casos. e outro fator de maior importância ainda para nossa prática 
profissional é que, por meio das entrevistas preliminares de acolhimen-
to, temos a oportunidade de, já de início, convocar o próprio paciente 
a “melhor explicar”, de acordo com suas próprias significações, de 
que se trata afinal seu sofrimento, que ele aprendeu a significar como 
“depressão”, seja por meio do diagnóstico que lhe atesta tal patologia, 
seja por meio da prática do “autodiagnóstico” fruto da identificação 
com a avalanche de informações disseminada mercadologicamente 
pelos veículos de comunicação de massa na atualidade.

especificamente esses “depressivos” evidenciam, já em um pri-
meiro momento, como queixa principal a referida “depressão”, como 
não poderia ser diferente. ou seja, nas entrevistas preliminares em 
que o sujeito dirige seu “pedido de ajuda” ao psicoterapeuta, aquilo 
que justifica tal demanda ele aprendeu a significar como “depressão” 
(em um sentido patológico, necessariamente). dizemos que aprendeu 
porque, de maneira contrária ao sintoma, que enquanto representante 
simbólico traz aquilo que há de singular no sujeito, o diagnóstico exclui 
a singularidade das individualidades, trazendo o sujeito à dimensão do 
impessoal: mais um depressivo em um mundo de depressivos.

Por um lado, o pesar de tal diagnóstico torna-se retroativamente 
apaziguador da angústia causada pela inscrição da falta de saber sobre 
aquilo que lhe causa, pois reconhecido como “mais um”, pode-se 
dispor do tratamento comum a todos os que assim se encontram. É 
relativamente vantajoso ao ego, por meio dos mecanismos que tendem 
a perpetuar o estado atual de coisas, que lhe identifiquem a uma maioria 
no que diz respeito às suas mazelas, pois assim não se constitui a neces-
sidade de reconhecer-se como sintoma de sua própria história de ser de 
desejo. Por fim, a singularidade é descartada ao atestar-se aos sujeitos 
uma categoria patológica da ordem do impessoal, universalizante, e 



A DEPRESSãO COMO “MAL-ESTAR” CONTEMPORâNEO 117

que tem como prerrogativa os tratamentos medicamentosos visando 
a uma normatização dos afetos.

É comum entre esses pacientes o histórico de vida medicalizada 
(variável no tempo e nos tipos de psicofármacos) e que, na maioria 
das vezes, até o momento era o que tinham como única ferramenta 
terapêutica para enfrentamento de seus estados de sofrimento. Por 
conta disto (medicalização), é comum que tais pacientes posterguem 
ao máximo a busca pelos atendimentos em Psicologia, ainda que te-
nham sido estimulados a isso pelo profissional que os acompanha, pois, 
como sabemos, em muitos casos o efeito apaziguador do tratamento 
medicamentoso contribui para uma verdadeira inércia subjetiva, no 
sentido de que ao camuflarem-se as expressões sintomáticas, cessa-se 
aquilo que o ego nega-se a reconhecer e que se esforça por sempre 
reaparecer.

assim, nossa prática cotidiana nos revela que parte dos pacientes 
“depressivos” que de fato encontram-se “melhor” (segundo suas 
próprias avaliações) por meio da vida medicalizada, estes, ainda que 
tentem seguir a orientação médica e/ou psicológica de conciliar o 
tratamento medicamentoso com o acompanhamento psicoterápico, 
demonstram-se incapazes de levar a cabo tal tarefa. isto se evidencia 
diante das desistências precoces do atendimento, sendo geralmente a 
permanência desses pacientes muito curta, não passando, por vezes, 
das entrevistas preliminares. ou seja, podemos perceber claramente 
que nesse universo de pacientes “depressivos”, em parte daqueles que 
obtêm “relativo sucesso” por meio do uso contínuo de medicamentos – o 
que se evidencia por meio da cessação de sintomas desconfortáveis –, 
reduz-se, de forma proporcional, sua disposição ao trabalho clínico 
em Psicologia.

a aparente melhora em termos sintomáticos, fruto da sedação 
medicamentosa, aniquila, de antemão, qualquer possibilidade de cons-
trução de uma “demanda de análise”, que implicaria, inevitavelmente, 
em um desejo de saber de si, saber aquilo que não se sabe ou aquilo que 
de fato “não se quer saber”. neste sentido, assim como a manifestação 
sintomática é suprimida, da mesma forma o desejo (enquanto enigma/
causa) também o é (voltaremos a este ponto no capítulo posterior), e 
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poderíamos arriscar dizer que em última instância os mecanismos de 
repressão tornam-se mais efetivos na medida em que ao sofrimento 
são vedadas as brechas de manifestação possíveis.

ante essa situação, é natural que a ideia de uma psicoterapia não 
faça sentido ao próprio sujeito, afinal, qual a funcionalidade de um 
trabalho clínico ante um aparente estado de “bem-estar”?

em suma, se a oferta terapêutica medicamentosa é capaz de ali-
viar os sintomas até então desconfortáveis e, dessa forma, concretiza 
uma verdadeira “solução de compromisso” que possibilita responder 
“satisfatoriamente” (resultado medicamentoso) à “demanda de cura” 
sustentada pelos sujeitos, então não há brecha para o advento do ser 
de desejo – sujeito do inconsciente clivado pelo conflito. o resultado 
desse interessante conluio entre a “demanda de cura” e a oferta me-
dicamentosa é a perpetuação da vida medicalizada, em que não existe 
espaço possível para questionamentos, dúvidas, incertezas etc., e que, 
como podemos constatar em nossa experiência, destina os pacientes 
a, na maioria das vezes, frequentar os ambulatórios e postos de saúde 
sempre na busca de receitas médicas que lhes assegurem a continuidade 
permanente de acesso aos remédios que lhes proporcionam aquilo que, 
em um primeiro momento, demandaram – o apaziguamento de afetos, 
sensações e pensamentos desconfortáveis.

Gostaríamos de frisar, ainda, que dos pacientes que buscam e/ou 
são encaminhados ao serviço de Psicologia clínica para tratamento de 
“depressão”, parte deles obtém um “sucesso satisfatório” em termos 
de supressão de sintomas promovida pelo tratamento medicamento-
so, e justamente por isso as condições básicas para uma psicoterapia 
psicanalítica inexistem e raramente podem configurar-se.

Por conta disso, nosso interesse específico no resgate dos “frag-
mentos clínicos” volta-se, então, tanto para os pacientes “depressivos” 
que, de uma forma ou de outra, conseguiram, por meio do trabalho 
desenvolvido, ressignificar seus estados de sofrimento, alguns deles 
conquistando independência dos remédios, como para aqueles que, 
embora não tenham atingido tal melhora, ainda assim conseguiram pôr 
em xeque o diagnóstico de “depressão” por meio do qual aprenderam 
a identificar-se e a representar-se.
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nesse sentido, para nossa pesquisa, nos dedicamos a investigar um 
fator que nos chama a atenção e que é comum entre esses pacientes: por 
meio do trabalho clínico existe a possibilidade de transmutar “demanda 
de cura”/“demanda de sentido” em “desejo de análise”.

entre os ditos “depressivos” e “medicalizados”, o que diferen-
ciaria os pacientes que apresentam as condições mínimas para uma 
psicoterapia psicanalítica daqueles que, mesmo passando pelas 
entrevistas preliminares (dispositivo de recepção), e por vezes até o 
início do tratamento, não apresentam condições subjetivas para tal 
empreitada?

o fator que ao longo de nossa experiência foi mostrando-se como 
significativo na clínica desses pacientes diz respeito a suas queixas nos 
momentos iniciais do trabalho ou ainda nas entrevistas preliminares: os 
pacientes que obtêm resultados esperançosos por meio da psicoterapia 
ou que apresentam condições básicas para o início desta são aqueles 
que, ainda que tragam a “depressão” como motivo principal de sua 
busca pelo atendimento, evidenciam também, de forma enfática, in-
satisfação com relação ao uso contínuo de medicamentos – ainda que 
estes auxiliem na supressão de determinados sintomas.

assim, por meio dessa “demanda de cura” que mescla em si mesma 
uma insatisfação com as condições de sofrimento e outra insatisfação 
pela aposta medicamentosa, nos parece que o diferencial é justamente 
a queixa referente a um “mal-estar” produzido pela intervenção far-
macológica, fato que inexiste nos tratamentos medicamentosos que 
são satisfatórios ao próprio sujeito. Parece-nos então que em deter-
minados indivíduos o “mal-estar”, fruto das químicas no organismo, 
ainda que entrelaçado a outras supressões sintomáticas, justamente 
pela parcialidade de seus efeitos, mantém-se aberto pelas brechas 
subjetivas por onde ainda se torna possível sentir algo, mesmo que da 
ordem do “estranho” (Freud, 1919; 1996) e, em última instância, do 
conflito, em suma, do “mal-estar” propriamente dito.

de uma forma ou de outra, nesses casos específicos podemos per-
ceber que a “matéria-prima” necessária como condição preliminar 
para uma psicoterapia psicanalítica, a saber, uma quota mínima de 
sofrimento, (ex)-siste, apesar de...
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apesar de quê?
apesar do apaziguamento afetivo e cognitivo a que se propõem os 

ansiolíticos, calmantes e antidepressivos, seja por sua eficácia parcial 
em determinadas subjetividades, seja por seus efeitos colaterais que 
configuram um “mal-estar” diverso do inicial, aquele fruto das con-
dições existenciais de sofrimento.

em tais casos a clínica apresenta-se como uma possibilidade de res-
significação alçada na busca pelo deciframento do sintoma, lembrando 
que este traz em si as marcas singulares do sujeito, donde a vida afetiva 
ganha novamente a possibilidade de expressar-se e atrelar-se a novos 
significantes estruturantes até então inconscientes.

a manifestação do “mal-estar” nesses casos específicos é a 
condição sine qua non para o fazer clínico, o qual, na contramão do 
tratamento medicamentoso (insatisfatório nesses casos), promove 
a possibilidade de um tempo de subjetivação obstruído antes pela 
sedação dos afetos e/ou verdadeiramente transfigurado em um “mal-
estar” diferente do inicial.

do ponto de vista da entrada em análise, a fragilidade dos mecanis-
mos de defesa facilita o acesso do depressivo à depressividade, condição 
primeira da vida psíquica. o depressivo está mais perto do saber incons-
ciente a respeito da castração e dos objetos pulsionais do que os neuróticos 
“normais”. mas essa passagem, da depressão à depressividade, demanda 
tempo. a fala dirigida ao analista na clínica da depressão tem, antes de 
mais nada, a função de construir um lugar – de ordem mais temporal do 
que espacial – em que o sujeito possa se instalar. (Kehl, 2009, p.228)

de acordo com nossa compreensão, o correlato conceitual à 
depressividade mencionada pela autora seria a noção freudiana de 
desamparo, no sentido de que a depressividade seria a capacidade de 
o sujeito haver-se com o desamparo originário, condição de possibi-
lidade primordial para a estruturação do psiquismo. lembrando que 
o psíquico forja-se a partir de um furo (real) inaugural, o qual escapa 
à possibilidade de simbolização total e plena e, justamente por isso, 
põe em movimento o circuito pulsional, sendo possível cada vez mais 
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e mais simbolizações acerca dessa falta originária que insiste em não 
cessar de faltar. o sentimento primitivo de desamparo seria a reação 
afetiva ante a inscrição de ausência, e na depressividade, por sua vez, 
reside a capacidade de o sujeito representar simbolicamente sua con-
dição de falta-a-ser.

deste modo, tal como trouxemos a realidade de nossa prática clí-
nica e, na mesma medida, a contextualização dos casos que envolvem 
a problemática investigada, focamos nossa atenção a partir de agora 
na apresentação de seis casos clínicos, os quais representam esses in-
divíduos que apresentam as condições básicas preliminares para uma 
psicoterapia psicanalítica, ainda que apenas em um momento inicial 
em que, por meio da presença insistente do “mal-estar”, mobilizaram-
se à busca do tratamento psicoterápico. a escolha por trabalhar com 
tais casos deve-se a um motivo demasiadamente evidente, o qual se 
refere ao fato de que, justamente pela possibilidade de viabilização do 
trabalho clínico (ou seu início, em alguns dos casos), são os fragmentos 
que trazem maior riqueza de dados para a compreensão acerca do que 
nos propusemos no presente estudo.

assim, tencionamos identificar no capítulo seguinte as formas com 
que tais pacientes lidam com suas condições de sofrimento, especifi-
camente seus percursos, caminhos e descaminhos, identificações e 
reestruturações simbólicas e imaginárias acerca de seus diagnósticos de 
depressão e do tratamento medicamentoso que recebem, e que, apesar 
desse remanejar e/ou suprimir determinada configuração sintomática, 
ainda assim podem evidenciar a marca da produção de um “mal-estar” 
diferente do sofrimento inicial.




