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4
A (ex)-sistênciA do sujeito depressivo

em nossa empreitada investigativa foi possível, até o momento, 
delinearmos as configurações socioculturais de nossa atualidade 
compreendidas como dispositivos “disparadores” de sentimentos de 
angústia e desamparo. nosso olhar sobre tais condições que as iden-
tificam pelo viés do “mal-estar” é uma meta que foi construída com 
base em um modo específico de apreender nosso objeto: a depressão. 
assim, nossa atualidade não nos é presenteada apenas como pano de 
fundo existencial angustiante, de forma que correríamos o risco ingê-
nuo de “rotular” (como em um diagnóstico) essa realidade somente 
pelo viés da negatividade. Contudo, nosso objeto de estudo nos impele 
a esse “modo de olhar” específico, o qual intenta identificar os modos 
de produção de subjetividade na atualidade, em especial aqueles que 
suscitam sentimentos de desamparo.

Posto isso, pudemos apreender até aqui as condições existenciais da 
atualidade e a lógica das práticas e saberes que autenticam a depressão 
como “mal-estar” contemporâneo, conforme apresentado por meio 
dos dados de nossa prática profissional cotidiana.

este capítulo nos guiará por meio do material clínico propriamente 
dito – fruto das reminiscências do próprio pesquisador –, constituído 
com base na vivência de atendimentos realizados em saúde pública no 
decorrer destes anos (de 2005 a 2009) atuando profissionalmente.
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Com base na contextualização dos casos clínicos, chamamos a 
atenção para os aspectos subjetivos relacionados principalmente à 
questão do tratamento medicamentoso e do diagnóstico. Por esse 
viés, tencionamos identificar o “impacto subjetivo” dos diagnósti-
cos, dado que estes são formulados e identificados ao sujeito em uma 
relação sempre transferencial, em virtude das “demandas de saber” 
por parte do paciente que busca uma “cura” e/ou alívio de sintomas. 
na mesma medida, o uso prolongado de medicamentos e o aparente 
insucesso destes, em alguns casos, podem caracterizar uma perpetu-
ação das condições de “mal-estar”, por uma outra via, no sentido de 
que também eximem as individualidades de tornarem-se sujeitos de 
seus próprios desejos.

A questão do diagnóstico

O nome disso é mundo, o nome disso  
é terra,
O nome disso é globo, o nome disso  
é esfera,
O nome disso é azul, o nome disso é bola,
O nome disso é planeta, o nome disso  
é lugar, 
O nome disso é imagem, o nome disso  
é Arábia Saudita,
O nome disso é Austrália, o nome disso 
é Brasil,
Como é que chama o nome disso? 
Como é que chama o nome disso?
(Arnaldo Antunes, 1995)

Como sabemos, a questão dos diagnósticos é polêmica e sempre 
forjada por infindáveis discordâncias resultantes dos diferentes 
pontos de vista pertencentes aos distintos campos de saberes sobre 
o psi na atualidade.

dada a complexidade de tais formulações, manuais como o Cid-10 
(Código internacional de doenças) e o dsm (manual diagnóstico e 



A DEPRESSãO COMO “MAL-ESTAR” CONTEMPORâNEO 125

estatístico de transtornos mentais) servem de parâmetro mundialmente 
reconhecido para nortear aqueles que se encontram envolvidos com a 
prática diagnóstica. tais manuais teriam a funcionalidade e a pratici-
dade de disponibilizar aos profissionais um vasto leque de descrições 
nosológicas baseadas em leitura e em descrições sobre as manifestações 
sintomáticas, com vistas a uma maior probabilidade de acerto e precisão 
diagnóstica. além disso, esses manuais auxiliam a comunicação entre 
os profissionais, os quais passam a utilizar-se dos códigos universais 
que representam as variadas categorias e subcategorias de psicopato-
logias, síndromes, transtornos, entre outros. “[...] o diagnóstico é uma 
convenção aceita pelo grupo, permitindo a comunicação no interior do 
grupo. [...] o diagnóstico fica sendo uma “etiqueta” com a qual o doente 
é definitivamente marcado” (Zarifian, 1989, p. 46).

sendo um consenso estabelecido entre os pares de uma determi-
nada comunidade profissional, o diagnóstico passa a representar um 
dado irrefutável verificado clinicamente e baseado em uma nosografia 
previamente estabelecida, em que, diante da manifestação de determi-
nados sintomas e de acordo com suas possíveis combinações, a tarefa 
de reconhecer uma doença torna-se sinônimo de uma “verdade” comu-
mente aceita acerca do que se apresenta como patológico no sujeito.

Com base em nosso interesse específico, cabe ressaltar a evidente 
discrepância entre as modalidades diagnósticas praticadas pela psica-
nálise e as médico-psiquiátricas. Convém lembrarmos que a primeira, 
antes de intentar remeter-se a uma noção psicopatológica propriamente 
dita, visa a uma compreensão estrutural do sujeito psíquico.

o diagnóstico em psicanálise nos remete a uma lógica subjetiva 
característica de cada sujeito, em que lacan (1958 [1957]; 1999), 
retomando Freud, propõe as seguintes estruturas clínicas: neurose, 
psicose e perversão. dentro desse referencial psicanalítico podemos 
compreender as estruturas clínicas como distintas modalidades de 
defesa privilegiadas em cada sujeito. essas modalidades defensivas 
evidenciam uma estrutura psíquica tomando por base como o sujeito 
posiciona-se ante a castração, a falta e a angústia, desvelando um estilo 
característico de ser referente aos laços sociais em suas relações esta-
belecidas com o(s) outro(s), relações estas permeadas pela dimensão 
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da alteridade, o que é autenticado e trabalhado por meio do desenvol-
vimento da transferência no decorrer da psicoterapia, ao contrário da 
tendência maioral na vida cotidiana de refutar sem pestanejar tudo 
aquilo que remete ao outro como alteridade e diferença.

nesse sentido, ressaltamos que, para efetuarmos tal decifração da 
subjetividade individual, o foco não é jamais uma combinação dos 
sintomas manifestos do paciente, mas sim uma apreensão de como 
o sujeito lida com seu próprio desejo (o que evidencia também seu 
posicionamento ante o desejo do outro). lembrando que para isso a 
análise das transferências positivas e negativas do paciente para conosco 
na relação terapêutica é fundamental.

Com relação à dicotomia que se presta a psiquiatria ao formular 
diagnósticos baseados na identificação de sintomas manifestos, ope-
rando dessa maneira uma distinção e separação entre sintomatologia 
aparente e o sintoma tal como compreendemos em psicanálise, a saber, 
que o sujeito em sua totalidade psíquica é sintoma por excelência, 
leguil (1989, p.62) nos recorda um dos pontos fundamentais da psi-
canálise com relação à escuta destinada ao sujeito psíquico:

[...] distinguir só serve para visar a causa, numa iniciativa necessária à 
própria orientação do psicanalista. enquanto os psiquiatras o fazem, Freud 
não separa semiologia, psicopatologia e terapêutica, porém, por meio de 
sua clínica, ele instala a demarcação das estruturas no âmago mesmo da 
experiência, no âmago do que regula seu desenvolvimento.

notemos que o que visa um diagnóstico em psicanálise é a apreen-
são de um modo de ser do sujeito. isto só nos é possível desvelar por 
meio da experiência transferencial, em que se configura o desenho do 
desejo do paciente nessa relação estabelecida com a figura do psicote-
rapeuta que lhe representa seu grande outro na situação clínica.

em suma, é somente por meio da apreensão dessa lógica subjetiva 
do sujeito – a qual se concretiza e se faz manifesta por meio da relação 
transferencial – que nos é possível falar de uma modalidade de diag-
nóstico que se situa para além dos sintomas manifestos. quanto a isso, 
enfatizamos que o próprio conceito de sintoma, em psicanálise, nos 
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aponta para um modus operandis do sujeito, e não apenas seu “mal-
estar” físico e passível de observação. eis a proposta inédita quanto a 
uma formulação diagnóstica inaugurada por Freud.

dentro dessa perspectiva se faz importante retomarmos uma dife-
renciação fundamental entre “estrutura psíquica” e “conduta”.

Como salientamos, o diagnóstico estrutural visa à apreensão de 
uma modalidade de defesa desempenhada pelo sujeito ante a castra-
ção, o que, em última instância, revela sua relação com seu próprio 
desejo e com o desejo do outro. Por “conduta” entendemos os variados 
padrões comportamentais, bem como todos os sintomas manifestos. 
isto porque não é regra que todo o quadro sintomático (que pressupõe 
determinada personalidade) coincida com uma estruturação psíquica 
preestabelecida. assim, não nos espanta quando nos deparamos, por 
exemplo, com um indivíduo “obsessivo” em termos de comportamen-
tos manifestos enquanto que sua estruturação psíquica revele organi-
zação e funcionamento histérico. tantos outros exemplos evidenciam 
que a leitura subjetiva do sujeito, baseada em padrões de sintomas 
manifestos, distancia o psicólogo de um diagnóstico estrutural, o qual 
se revela fundamentalmente no desenvolvimento da transferência.

em suma, um diagnóstico em psicanálise, ao contrário dos pa-
râmetros médico-psiquiátricos que se norteiam pela leitura sinto-
mática, deve sempre ir além das aparências e buscar o que sustenta 
esses sintomas manifestos, ir à busca dos delineamentos do grafo do 
desejo do sujeito, ali onde o fantasma (fantasia) estrutura e mantém 
as expressões sintomáticas. “a posição do sujeito no fantasma e o real 
do objeto causa de desejo são, portanto, o que visa uma pergunta feita 
sobre o diagnóstico” (idem).

ao falarmos em transferência, é prudente mencionar e atermo-
nos ao fato de que toda “devolutiva diagnóstica”, como as realizadas 
pelas outras especialidades (as quais veem utilidade em informar o 
próprio paciente de tal conclusão), acontece sempre dentro dos limi-
tes humanos, demasiadamente humanos, de uma relação transferencial 
médico-paciente e que, cabe lembrar, é desde o início uma relação 
assimétrica devido à transferência veiculada por uma demanda de 
saber direcionada ao profissional.
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isto implica mencionarmos o que maurano (2003) aponta ao di-
ferenciar um “pedido de ajuda” de uma “demanda de análise”. não 
é apenas o sofrimento identificado pelo nosso olhar e escuta que carac-
teriza a pertinência e a possibilidade de realizarmos uma psicoterapia, 
na qual iniciamos uma caminhada junto do paciente em busca de suas 
próprias determinações psíquicas. o sofrimento, entendido aqui, de 
uma maneira mais geral, como um traço manifesto do “mal-estar”, 
evidencia apenas que algo no interior do sujeito clama reconhecimento, 
a saber, seus significados e determinantes psíquicos inconscientes. 
assim, podemos identificar facilmente que em um momento inicial 
em que o paciente nos procura (e, ao mesmo tempo, no caminho 
percorrido em busca de “cura” em outras especialidades), o que ele 
nos direciona é um pedido de ajuda regulado por uma demanda de sen-
tido, tencionando alcançar uma resposta ao sofrimento e, junto dela, 
uma solução para este. nesse envolvimento inicial, e também muito 
superficial, o paciente alimenta a esperança de que nós possuímos 
exatamente o que ele deseja.

lacan (1961 [1960]; 1992) definiu que o lugar do analista na relação 
transferencial é um lugar identificável como o do “sujeito suposto sa-
ber”, um sujeito outro que possuiria esse saber sobre o sujeito que lhe 
demanda um sentido. ora, isto é exatamente o que Freud há muito nos 
ensinou sobre a lógica da transferência, implicando em sua dinâmica 
e seus afetos toda a idealização por parte do paciente, movido pelo 
desenvolvimento da transferência positiva inicial.

em outras palavras, o que é imprescindível compreendermos é que, 
implicitamente, nesse “pedido de ajuda” (que convoca o psicólogo e/
ou médico a ser o principal agente da cura), de nossa parte, baseados 
em nossos conhecimentos teóricos, técnicos e científicos, poderíamos 
prover o paciente desse saber que ele mesmo desconhece sobre seu 
sofrimento. Contudo, um “pedido de ajuda” é insuficiente para deli-
mitarmos uma condição preliminar para uma psicanálise, na medida 
em que, enviesado por essa modalidade de demanda, o paciente não 
faz mais do que esperar passivamente do médico/psicólogo a solução 
pronta de seus males. ou seja, ele, ao invés de desejar, encontra-se 
preso à lógica neurótica da demanda dirigida ao outro, levando-se em 
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consideração que a tarefa desejante e o conhecimento de como se cons-
titui o desejo próprio implica reconhecer-se como faltante, inclusive 
faltante de todo sentido que demanda a esse outro na relação transfe-
rencial e que poderia obturar-lhe as fissuras da castração simbólica, 
se assim lhe fosse concedido tal “suposto saber”.

em suma, o psicoterapeuta, na relação transferencial, representa 
imaginariamente para o paciente esse “sujeito suposto saber” – um 
profissional que, capacitado por sua formação, “sabe” sobre o “mal-
estar” alheio. Porém, esse saber demandado pelo paciente é um saber 
da ordem do inconsciente e, sendo assim, em um primeiro momento, 
sabemos tão pouco ou verdadeiramente nada dele quanto o próprio 
paciente. esse “lugar”, tal como o define lacan, é um semblante idea-
lizado pelo paciente e com o qual não devemos nos identificar de forma 
alguma, ao preço de comprometermos a psicoterapia completamente 
caso isso ocorra. sabemos e dominamos as teorias e as técnicas, mas 
do inconsciente do nosso paciente nada sabemos absolutamente, pois 
este só se revela no âmago do próprio processo psicoterápico.

o analista é investido dessa suposição pela transferência, mas não 
pode responder daí. desprezar esse lugar do sujeito suposto saber é uma 
forma de não responder à demanda de amor. ao ocupá-lo e respondendo 
a partir dele, o analista vem situar-se como detentor do tesouro dos signi-
ficantes, o lugar do outro para o sujeito. esse lugar tem toda a dimensão 
da onipotência, não devido ao fato de o analista ser onipotente mas pelo 
fato de ele estar no lugar de tesouro dos significantes (em a), ou seja, de ser 
suposto possuir todos os significantes apropriados a responder à questão 
do sujeito. (quinet, 2008, p.100)

ao menos duas condições adversas evidentes são possíveis ao 
nos identificarmos com essa imagem simbólica de “sujeito suposto 
saber”: a primeira delas é que ao “vestirmos a carapuça” desse ideal 
e nos dirigirmos desse “lugar” ao paciente, constituindo a veiculação 
do que lacan ([1970]; 1992) formulou como “discurso universitário” 
e “discurso do mestre” no que tange a uma relação permeada pelo viés 
do saber/poder, acabamos por dar de bandeja ao paciente o que ele 
deseja (nome/solução do “mal-estar”), e desta forma o privamos de 
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qualquer atividade autorreflexiva, condição sine qua non para a psico-
terapia enquanto proposta de “saber-de-si”.

Cabe lembrarmos que essas modalidades de discursos (universitá-
rio e do mestre) suprimem o advento do sujeito, ou, em outras palavras, 
provocam um assujeitamento.

em linhas gerais, sepultamos qualquer possibilidade de junto do 
paciente reconfigurarmos sua queixa inicial, levando-o a duvidar de 
suas próprias certezas, e, por meio desse questionamento existencial, 
avançarmos do “pedido de ajuda” ao “desejo de análise/desejo de 
saber-de-si”. em segundo lugar, identificando-o a algum diagnóstico 
e evidenciando isto ao paciente envolto nesta relação transferencial 
(demanda de saber –> sujeito suposto saber), selamos seu destino.

esse efeito obedece a própria lógica do significante [...] o signifi-
cante mata a Coisa. assim, quando lançamos um significante contra 
um sujeito para atingi-lo, como em um insulto, mas de certa forma 
também no diagnóstico, é como se o matássemos. [...] quando usamos 
um significante com a pretensão de captar o ser do sujeito, antes de 
mais nada nós o agredimos; além disso, procuramos petrificá-lo sob o 
significante posto sobre ele, especialmente quando acreditamos que essa 
etiqueta pode objetivá-lo ou, tal como se dizia nos anos 1960, aliená-
lo, ou ainda que podemos traçar seu destino com o nosso diagnóstico. 
(monseny, 2001, p.70)

tal como nos demonstra nossa prática profissional, devido à 
situação psicológica do paciente na sua relação com o médico e/ou 
psicólogo, geralmente ao receber determinado diagnóstico o sujeito é 
incapaz de questioná-lo, pois, como podemos perceber, esse discurso 
outro que o identifica a alguma categoria patológica vem de encontro 
a sua demanda inicial (quanto a isso retomaremos mais adiante).

Cabe salientarmos que a formulação diagnóstica compreendida 
pela leitura psicanalítica evidencia que o diagóstico deve servir para 
nortear o trabalho do psicoterapeuta, e não para ser escancarado 
ao próprio paciente em uma relação que, em termos psicológicos, 
é desigual/assimétrica (devido à transferência e à idealização do 
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sujeito suposto saber), o que, por fim, resulta apenas na mortífera 
identificação do sujeito com o “discurso do mestre” simbolizado pelo 
próprio diagnóstico.

Poderíamos ir um pouco mais longe e afirmar, diante do que a 
realidade de nossa prática profissional nos revela, que na maioria dos 
casos em que o paciente recebe um diagnóstico psicopatológico, sua 
abertura para a psicoterapia se reduz drasticamente. isso explica o fato 
de que a maioria dos pacientes “depressivos” demora muito tempo até 
tomar a decisão de iniciar alguma psicoterapia. ainda mais facilmente 
perceptíveis são os casos em que o diagnóstico psiquiátrico coincide 
cronologicamente com o andamento da psicoterapia. toda a disposição 
para o trabalho psicoterápico esvai-se ou tende a diminuir considera-
velmente, dado que o sujeito encontrou para si um significante que 
identifica e atesta sua condição de “doente”, o que, automaticamente, 
vem justificar toda sua estilística existencial que o reserva um lugar 
de vítima dos infortúnios e descaminhos da vida humana, demasia-
damente humana.

Poderíamos considerar, então, que um diagnóstico é uma referência 
que norteia a intervenção do psicólogo e, desta forma, necessária. o 
que é evidentemente questionável é o que fazer com tal formulação 
diagnóstica, no sentido de que entendemos que para o próprio paciente 
aquela pouco tem de utilidade e, exatamente ao contrário, suprime todo 
o desejo de análise, pois representar um saber/poder supostamente 
investido pela relação transferencial trata-se de um significante que 
mata e reduz a subjetividade do paciente.

ao comentar sobre a ambiguidade quanto às possíveis utilizações 
de formulações diagnósticas, leguil (1989, p.61), utilizando-se de 
um exemplo, diz:

um diagnóstico de border-line não diz nada do paciente, salvo que 
ele cria dificuldade, mas diz muito do praticante, de sua teoria, de seus 
pressupostos, já menos de sua ética [...]. agarradas a um aparelhamento 
teórico datado [...] todas pouco ou muito fundadas numa concepção de 
desenvolvimento psíquico, não indicam senão mediocremente o que se 
pode extrair de tratamento, e muito mais aquilo sobre o que se espera o 
alinhamento do paciente.
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indo direto ao ponto, podemos considerar que o diagnóstico ou, 
mais especificamente, sua formulação e devolutiva ao paciente veicu-
lado por esse discurso do outro, enquanto finalidade psicoterápica, em 
nada ajuda o sujeito diante da tarefa de “saber-de-si”.

Como dissemos, a maioria dos pacientes, na medida em que 
são identificados ao rótulo patológico da depressão, encontra nesse 
diagnóstico a “explicação/causa” de seu modo de ser/estar, e então, 
seguido a isto, tem-se a sua disposição um arsenal farmacológico para 
o tratamento de seu sofrimento.

diante dessa situação, para quê, afinal, uma psicoterapia? que 
sentido pode ter um trabalho dessa natureza se o sujeito pôde encontrar 
em um outro este saber que ele procurava e almejava e, mais ainda, 
tendo à sua mão as pílulas mágicas que sanam as manifestações de 
seu sofrimento?

nossa experiência profissional nos demonstra que, salvo raríssimas 
exceções, os pacientes tendem a apostar todas suas fichas nesse saber 
outro que lhe foi ostentado e aprimorado com toda sua maquinaria 
medicamentosa: o saber médico-psiquiátrico.

assim, convém retomarmos, ainda dentro dos aspectos transferen-
ciais presentes nessa relação inicial, que lacan (1958 [1957]; 1999), 
ao radicalizar a proposta freudiana em sua dialética do desejo e da de-
manda, afirma enfaticamente que toda demanda, em última instância, 
é demanda de amor. Podemos compreender que na situação clínica, 
devido às próprias características e peculiaridades de tal relação, todo 
o envolvimento transferencial do sujeito para conosco delineia seu 
fantasma, que sustenta sua fantasia em sua relação com o outro. ou 
seja, por meio do desenvolvimento da transferência temos o vislumbre 
de como o sujeito articula-se ante o desejo do outro, desejo este que se 
apresenta como enigma ao paciente na situação clínica.

a esse respeito, não podemos nos furtar de retomar Freud (1915 
[1914]; 1996) e nos ater ao que o Pai da Psicanálise nos ensinou a res-
peito de suas Observações sobre o amor transferencial. afirma-nos Freud 
que em situações em que amor transferencial evidencia-se claramente, 
como sabemos, esse amor passa a ser exagerado e/ou potencializado 
pelo fenômeno da resistência, ao passo que apenas nos cabe a tarefa de 



A DEPRESSãO COMO “MAL-ESTAR” CONTEMPORâNEO 133

levar a psicoterapia dentro dos pressupostos da “regra da abstinência”. 
tal abstinência, conforme Freud orienta-nos, refere-se estritamente 
à conduta de não atendermos às expectativas pulsionais do paciente. 
“[...] só há análise na medida em que a demanda e o desejo do anali-
sante se mantêm insatisfeitos. [...] a única resposta possível a se dar à 
demanda é não, pois responder à demanda é fazer calar – fazer calar o 
desejo” (quinet, 2008, p.99).

em suma, para além da situação de apaixonamento, tal como Freud 
nos alerta, especificamente estamos nos referindo a um posicionamento 
peculiar do psicólogo ante as demandas do paciente de uma maneira 
geral, em que aquele terá de ser capaz de, ao mesmo tempo, manter 
a recusa em atender essa demanda, mas também utilizar-se de tal 
transferência para levar o tratamento adiante. esse posicionamento, 
uma vez que desejamos conduzir a psicoterapia no intuito de tratarmos 
eficazmente nossos pacientes, refere-se ao “lugar/desejo do analista” 
no envolvimento transferencial.

o desejo do analista é um desejo para-além da fantasia, que não se 
sustenta em nada: ele é o lugar vazio que o analista oferece ao analisante, 
uma vaga para que aí possa se instalar o desejo do analisante como desejo 
do outro. ele é como uma vaga de garagem. o desejo do analista é a vaga 
onde o bonde chamado desejo do analisante pode estacionar pelo tempo 
necessário de uma análise. (idem, p.112)

não atendermos as exigências pulsionais do paciente, exigências 
estas que evidenciam os protótipos imaginários e simbólicos que 
delineiam a tentativa de fazer-se falo ao outro, é não só uma atitude 
esperada do psicólogo como também a única alternativa possível para 
podermos conduzir o paciente a subjetivar sua demanda, que vela 
seu modo singular de responder a esse desejo-enigma do outro. Por 
meio da abstinência, tal como nos ensina Freud, temos a chance de 
continuar a psicoterapia com o paciente subjetivando e superando a 
lógica do princípio do prazer que, em última instância, prende o sujeito 
dentro da dialética da demanda, forçando-o a ficar sempre aquém da 
tarefa de constituir-se como ser de desejo. atendermos às demandas 



134 LEANDRO ANSELMO TODESqUI TAvARES

de amor do paciente, como nos diz Freud, ou qualquer demanda, 
como nos alerta lacan, seria uma vitória para o paciente, que obteve 
aquilo que almejava reproduzindo mais uma vez (repetição) a lógica 
infantil do princípio do prazer, o que só reafirma e mantém sua neu-
rose, ao passo que, justamente por isso, caracterizaria o fracasso do 
tratamento.

em suma, levando aos extremos as considerações de Freud sobre 
o amor transferencial, tal como o fez lacan (1958 [1957]; 1999), 
reconhecemos que toda demanda é demanda de amor no sentido da 
busca pela aceitação e admiração do psicólogo, o que implica que o 
paciente esforce-se por ser e/ou parecer ser aquilo que imagina que o 
outro espera dele.

transpondo isso para nossa problemática específica, tem-se a rela-
ção do paciente conosco ou com outras especialidades em um momento 
inicial em que este externaliza um “pedido de ajuda”/“demanda de 
saber”. Podemos compreender por que ao atendermos a essa demanda 
atribuindo-lhe um diagnóstico por fim só alienamos o paciente de si 
mesmo e autenticamos de forma afirmativa um estado necessariamente 
patológico de seu sofrer.

o problema em si não é sobre reconhecermos e identificarmos o 
sofrimento, pois este de fato torna-se legítimo ante o genuíno desejo 
de saber-de-si. o agravante dessa autenticação constitui-se quando 
esta aponta para a (re)afirmação de, necessariamente, uma condição 
patológica (assim como é compreendida pelo paradigma médico-
psiquiátrico). se toda demanda é, em última instância, demanda de 
amor, então devemos nós (ao renunciarmos ao lugar de sujeito suposto 
saber) frustrar essa demanda ao conduzirmos a psicoterapia dentro 
da “regra de abstinência”. Frustração necessária, na medida em que 
a manutenção da demanda e do desejo insatisfeito é condição funda-
mental para instalarmos a dimensão da dúvida sobre as certezas do 
próprio paciente, certezas estas que são sinônimo de verdades para o 
sujeito, verdades constituídas com base em sua representação (social) 
sobre a depressão na atualidade, que é cotidianamente reafirmada nos 
caminhos e descaminhos na busca de cura, e que se concretizam nos 
meandros das práticas em saúde.
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Medicalização da depressão  
e o silenciar dos afetos

Socorro, não estou sentindo nada
Nem medo, nem calor, nem fogo,
Nem vontade de chorar, nem de rir
Socorro alguma alma mesmo que penada
Me empreste suas penas,
Já não sinto amor, nem dor
Já não sinto nada!
Socorro, alguém me dê um coração,
Que esse já não bate nem apanha,
Por favor, uma emoção pequena
Qualquer coisa,
Qualquer coisa que se sinta,
Tem tantos sentimentos, deve ter algum 
que sirva.
(Arnaldo Antunes, 1998)

tal como discutimos anteriormente, o semblante da depressão como 
uma das modalidades – símbolo do “mal-estar” – na atualidade forja-se 
por meio da constituição dos saberes e práticas características de nossa 
contemporaneidade que se voltam a tal problemática. Contudo, os 
delineamentos que a consideram como categoria necessariamente psico-
patológica provêm especificamente do paradigma médico-psiquiátrico 
e, por vezes, de outras abordagens em Psicologia que compactuam das 
nomenclaturas e nosografias dos manuais de diagnósticos médicos.

dentro da especificidade de nossos objetivos, tencionamos identi-
ficar de que maneira a medicalização indiscriminada e banalizada da 
depressão pode, por vezes, perpetuar ou de fato produzir condições 
de “mal-estar”. lembremos que tal medicalização, como toda mo-
dalidade de intervenção, atua também como dispositivo de produção 
de subjetividades, e atentemos, ainda, para o fato de que estamos nos 
referindo especificamente às alterações físicas/somáticas e às sensa-
ções e afetos que representam determinadas condições psicológicas 
resultantes de uma “apropriação” daquilo que é psíquico por meio de 
intervenções químico-biológicas.
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Conforme a experiência profissional nos atesta, os pacientes diagnos-
ticados como “depressivos” possuem em comum algumas particulari-
dades no que diz respeito às tentativas de lidar com seu sofrimento no 
âmbito das assistências em saúde. Como podemos observar, existe uma 
forma padronizada de (ex)-sistência desses sujeitos a partir do momento 
em que lhes atestam o diagnóstico de depressão, isso como consequência 
direta do também padronizado diagnóstico e tratamento que lhes sucede. 
o que nos chama a atenção é o fato de que alguns desses pacientes, uma 
vez diagnosticados como depressivos e (in)devidamente medicados, 
perdem grande capacidade de abertura para uma psicoterapia e, quando 
em algum momento nelas apostam, trazem em sua queixa uma evidente 
insatisfação com relação à “vida medicalizada”.

dois aspectos específicos emergem como fator comum na totalidade 
dos casos apresentados a seguir: a queixa sobre o próprio sofrimento so-
mada à queixa de que o uso de medicamentos tornou-se insatisfatório, e a 
queixa de que mesmo medicados, o “mal-estar” não cessa completamente 
ou, ainda, que outras sensações vieram constituir um “mal-estar” diferen-
te do sofrimento inicial (aquele antecedente do período de medicação).

Por conta de esses aspectos tornarem-se presentes na maioria dos 
casos de pacientes que chegam à psicoterapia como “depressivos” e 
que apostam nessa modalidade de terapêutica como possibilidade de 
saída do “mal-estar”, uma inevitável pergunta impõe-se diante de nós: 
poderiam os tratamentos medicamentosos (sem generalizações), em 
alguns casos específicos, atuar como potencializadores ou perpetua-
dores de “mal-estar” ao invés de viabilizar sua resolução?

Por meio dos casos clínicos apresentados a seguir, tencionamos 
ao menos iluminar relativamente a obscuridade em que se assenta tal 
questão. Porém, acerca da natureza desse questionamento, lembra-nos 
amarante (2007, p.95): “Há um certo consenso em considerar que a 
própria medicina seja capaz de produzir ou agravar as doenças, o que 
é denominado de iatrogenia”.

nesse sentido, podemos observar constantemente em nossa prática 
que as combinações de antidepressivos e tranquilizantes,1 ao mesmo 

 1 a combinação de medicações que possuem princípios ativos distintos, e por vezes 
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tempo em que aliviam determinados sintomas ou manifestações de 
angústia, também promovem outras sensações aversivas e, por vezes, 
até a completa ausência destas.

Como sabemos, por conta de toda a lógica mercadológica e finan-
ceira altamente lucrativa das indústrias farmacológicas, a tendência 
é que sempre os mais avançados medicamentos sejam lançados no 
mercado, constituindo uma práxis que captura desde os profissionais 
(médicos) que os prescrevem até, por fim, os pacientes usuários desse 
arsenal disponibilizado. a medicalização enquanto processo estra-
tégico, ou seja, a própria constituição de sua prática que estabelece 
com o corpo social uma relação desigual de saber/poder, diz respeito 
ao movimento paradigmático de tornar médico tudo aquilo que, em 
si, não é da ordem da medicina. estamos nos referindo aqui a uma 
verdadeira apropriação de um amplo campo existencial humano no 
qual aquilo que por vezes é social, político e até econômico torna-se 
subitamente objeto de patologização, caracterizando aquilo que Fou-
cault (1979) nos apresenta como o controle estratégico sobre a vida, 
denominado de Bio-Poder. Concluindo acerca da medicalização, 
amarante (2007, p.95) expõe:

em outras palavras, o termo está relacionado à possibilidade de fazer 
com que as pessoas sintam que os seus problemas são problemas de saúde 
e não próprios da vida humana. Por exemplo, uma grande tristeza após a 
perda de um familiar que, ao ser “medicalizada”, torna-se “depressão”; 
e a pessoa, um “paciente deprimido”.

em suma, a apropriação pelo saber médico de tudo aquilo que é 
passível de identificação dentro dos seus cânones diagnósticos resulta 

contraditórios, é um fato cotidianamente constatado no trabalho psicoterápico 
com pacientes depressivos. assim, como a “depressão”, segundo as descrições 
nosológicas, compreende sintomas de desânimo, desinteresse geral, fadiga, insa-
tisfação, mas da mesma forma sentimentos como angústia, irritabilidade, falta de 
paciência etc., a prática medicamentosa corriqueira visa domar esses poderosos 
afetos, lançando-se mão, de um lado, dos antidepressivos, a fim de animar esse 
corpo inerte tomado pela depressão, e de outro, dos calmantes e/ou tranquilizan-
tes, para cessar as manifestações de angústia e irritabilidade presentes.
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na medicalização indiscriminada do corpo social e das individualidades 
na contemporaneidade.

no caso da “depressão” especificamente, podemos atestar por 
meio de nossa atividade profissional que praticamente inexistem 
pacientes que fiquem isentos de uma intervenção medicamentosa, 
uma vez diagnosticados sob esse rótulo psicopatológico. Por outro 
lado, se ponderarmos a lógica do desenvolvimento tecnológico da 
farmacologia, de maneira inversa, podemos compreender que uma 
vez desenvolvido todo um arsenal psicotrópico para a depressão, au-
tomaticamente atesta-se a depressão como necessariamente um estado 
patológico: “as classificações de psicotrópicos reforçam a situação. 
Há antipsicóticos, antidepressivos e ansiolíticos: então há psicoses, 
depressões, ansiedade” (Zarifian, 1989, p.50).

de maneira geral, podemos com facilidade ponderar as consequên-
cias de tais procedimentos que identificam a depressão como um 
mal patológico e necessariamente medicalizável. no fim do trajeto 
em que os pacientes buscam a “cura” para seus sofrimentos, toda a 
dimensão da subjetividade e da história de vida do sujeito foi impie-
dosamente silenciada. em um momento inicial, a voz outra expressa 
pelos sintomas manifestos é abafada pela rotulação diagnóstica, e 
a intervenção medicamentosa suprime completamente a própria 
manifestação sintomática.

É prudente lembrarmos que apesar de somente os sintomas ma-
nifestos como categoria única não servirem de um norte confiável 
para um diagnóstico em psicanálise, são uma expressão simbólica 
das propriedades psíquicas, e uma vez silenciadas pelas medicações, 
carecemos de uma das principais matérias-primas da manifestação do 
“mal-estar” inerente ao sujeito.

a respeito desse efeito apaziguador, que tanto mais parece uma 
anestesia psíquica e somática, no sentido que nos remete à ordem de 
um rebaixamento libidinal, mencionaremos o primeiro caso clínico.

andressa, paciente de trinta anos de idade, procurou a psicoterapia 
por conta de irritabilidade excessiva, alterações repentinas de humor e 
falta de paciência com tudo. em suas queixas a paciente dizia-se muito 
imediatista, sentindo sempre necessidade de conseguir fazer várias 
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coisas e tudo na mesma hora. trazia também observações de outros 
sintomas manifestos, como mania/obsessão por limpeza, não lhe sendo 
suportável ver nada em sua casa que lhe remetesse a falta de organização 
e a sujeira. dizia também sentir-se depressiva esporadicamente. Cabe 
observarmos que a relativa irritabilidade e nervosismo, bem como sua 
mania de limpeza, sempre foram características presentes de sua per-
sonalidade (dados trazidos ainda nas entrevistas preliminares).

antes de iniciar sua psicoterapia (que não passou das primeiras 
sessões devido a sua desistência), andressa havia feito a experiência de 
tratar-se exclusivamente por meio das medicações que lhe foram ante-
riormente receitadas. quanto a isso, a paciente trazia, por meio de seus 
relatos, que havia tomado os antidepressivos durante três meses, mas que 
parou de tomar por iniciativa própria, tendo em vista que a única coisa que 
sentia era uma moleza intensa. Sentia moleza no corpo e mais nada.

neste caso específico, as queixas relativas às sensações de “moleza 
no corpo e mais nada” nos remetem ao possível “mal-estar” produzido 
pelas intervenções medicamentosas, o qual vem sendo, desde o início, 
considerado neste trabalho como hipótese principal a ser investigada. 
Contudo, no caso de andressa, apesar de tais sentimentos terem con-
tribuído para impulsioná-la a buscar atendimento psicoterápico, sua 
desistência deu-se de forma precoce, o que impossibilitou que a paciente 
pudesse simbolizar sua vivência de “mal-estar” de uma forma geral, in-
cluindo a questão do diagnóstico e a própria questão medicamentosa.

de forma mais evidente, podemos perceber por meio de outro caso 
clínico (verena) como o silenciar dos afetos promovido pela inter-
venção medicamentosa pode contribuir para uma inércia subjetiva e, 
muitas vezes, dar vazão e veicular as manifestações de pulsões de morte, 
inerentes ao ser humano, porém, nessas situações, aparentemente 
potencializadas pelos efeitos dos psicofármacos.

verena, paciente de 35 anos, procurou a psicoterapia por conta 
de sentimentos de angústia, irritabilidade, sentimentos depressivos e 
pensamentos pessimistas. aos 23 anos de idade, em virtude de seu 
primeiro casamento, em que mantinha uma relação conturbada com 
o marido, verena começou a ter os sentimentos descritos, ocasião em 
que lhe foram receitados alguns tranquilizantes e antidepressivos. 
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atualmente, verena buscou a psicoterapia por estar percebendo que 
todos esses sentimentos estão voltando e que, diferentemente da vez 
anterior, prefere agora não ter que depender do tratamento medicamen-
toso. naquela ocasião, aos 23 anos, verena tomou medicação durante 
seis meses, momento em que a própria médica suspendeu-lhe o uso 
ante a manifestação de dependência que a paciente evidenciava. me-
diante observações específicas em meio a tudo que era trazido para as 
sessões, pudemos contemplar uma situação em que verena tomava 
mais comprimidos do que precisava (daquilo que lhe foi prescrito) e, 
como consequência, ficava completamente dopada e drogada, sentindo 
que era um meio de conseguir esquecer-se dos problemas, porém, conforme 
o efeito passava, tinha de, necessariamente, tomar mais.

Curiosamente, nessa situação foi a própria médica quem alertou-
lhe de sua dependência e suspendeu a medicação, pois a vontade da 
própria paciente era de continuar tomando, e que queria era ficar dopada 
o tempo todo.

Podemos notar, por meio desses fragmentos, como muitas vezes 
todo o efeito apaziguador das medicações pode tornar-se aliado às 
pulsões de morte, no sentido de que viabiliza uma repetição perpétua 
de um gozo (ficar dopada) e ao mesmo tempo supre de forma singular 
esse desejo de autoalienação.

situações análogas a essa nos recordam a disposição natural que 
o ser humano tem de entorpecer-se, em que desde os tempos mais 
remotos e antigos o homem busca pela “embriaguez da alma”, visan-
do escamotear determinados sentimentos e afetos, ao mesmo tempo 
em que aguça outros. Claro que os que visam qualquer tentativa de 
supressão de determinados afetos e sensações são sempre, inevitavel-
mente, aqueles que sinalizam algo da ordem do “mal-estar”. Contudo, 
como podemos observar no caso de verena, a tentativa de supressão 
sintomática por meio do tratamento medicamentoso implica um custo, 
um custo subjetivo propriamente dito, o qual seria o de assujeitar-se 
ao apaziguamento de suas sensações e afetos: ficar completamente 
drogada e dopada, excluindo-se do campo do outro como alteridade, 
como linguagem e como desejo (na medida em que ficar dopada im-
plica um isolamento), e, por fim, subtraindo-a de si mesma, uma vez 
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que a ausência de sentimentos impede-a de experienciar suas próprias 
vivências internas cotidianas.

Com relação a esse efeito específico – uma certa “inércia subjetiva” 
produzida durante o uso de tranquilizantes/calmantes –, podemos 
perceber como tal condição torna o sujeito ainda mais passivo, além de 
não propiciar o mínimo de angústia, fato imprescindível para levarmos 
uma psicoterapia adiante. não é à toa que, geralmente, enquanto os 
pacientes estão “acomodados” ao tratamento medicamentoso eles 
evitem ou sequer sintam necessidade de realizar uma psicoterapia.

mesmo não sendo uma prerrogativa das neurociências e da farmacolo-
gia [...], é imperativo ressaltar que, no caso da ideologia da depressão, o que 
se agrava é o esvaziamento do sujeito e manutenção de um estado no qual 
o homem perde a possibilidade de se contrapor e de buscar compreender 
com maior profundidade o seu mal-estar. (Bolguese, 2004, p.144)

em suma, se por um lado os tranquilizantes e calmantes atenuam 
determinadas manifestações (sintomas específicos) de sofrimento psí-
quico, por outro, toda a riqueza simbólica do sintoma que pode e deve 
ser objeto de interpretação na psicoterapia esvai-se, e com ele também 
seguem toda a iniciativa, a capacidade crítica racional e a disposição 
para insight dos pacientes.

na maior parte dos casos, o que nos fica evidente é que por meio 
da intervenção medicamentosa substituem-se determinados sintomas 
(no caso de verena, a irritabilidade e as alterações de humor) por uma 
ausência de sensações. o que os próprios pacientes trazem a nós em 
sessão é algo da ordem de um esvaziamento dos afetos, não apenas 
os que se intentavam liquidar, mas também outros tantos comuns à 
existência humana.

apresentamos a seguir mais quatro casos clínicos em que as insa-
tisfações explícitas sobre os efeitos das medicações fazem-se presentes 
desde o início, no discurso que integra a “queixa inicial” das pacientes 
na busca pela psicoterapia.

solange, 41 anos de idade, procurou a psicoterapia queixando-se 
de sentimentos depressivos e de angústia em decorrência de uma perda 
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afetiva. a paciente era casada há 23 anos e havia se separado há um 
ano em virtude de seu marido ter se apaixonado e ido embora com 
outro homem. a partir da separação a paciente começou a sentir 
angústia intensa, impaciência, insônia e intolerância em ficar sozinha. 
nos momentos de angústia e quando permanecia só, pensava sempre 
no marido. toda a situação, tal como solange a apresenta, evidencia, 
em um primeiro momento, um processo de luto que se estende por sua 
falta de elaboração psíquica com relação à perda da pessoa amada. em 
consultas a outras especialidades, foi-lhe receitado Diazepan e Fluoxeti-
na. solange usou a medicação durante um curto período de tempo, até 
que resolveu abandoná-la devido ao medo de viciar e também porque 
acordava com tonturas.

solange permaneceu pouco tempo em atendimento, preferindo 
deixar de ir às sessões sem mesmo ter tido alta. Contudo, no período 
em que estava em psicoterapia foi-lhe possível apreender outros 
significados, antes inconscientes, com relação a sua resistência em 
admitir a perda de seu objeto de amor, o que envolvia uma elaboração 
singular do drama amoroso, levando em consideração que seu objeto 
rival (assim representado) não era outra mulher, tal como a própria 
paciente, mas sim um outro homem. neste caso específico, o que nos 
chama a atenção com relação à problemática investigada é o exposto 
medo de viciar com relação aos remédios, o que, se viesse a ocorrer, 
representaria uma perda relativa de autonomia e independência da 
paciente com relação a si mesma.

atentemos para o fato de que o medo de viciar representa, psi-
cologicamente, uma recusa em assujeitar-se/anular-se por meio de 
medicações, fato que permitiu um requestionamento do próprio 
sofrer de outra ordem, capaz de formular-se como um enigma a ser 
endereçado a um outro, fator sem dúvida fundamental, no sentido 
de que pôde impulsionar a paciente a projetar sua busca de saber no 
campo da psicoterapia, ali onde lhe representava a certeza de um espaço 
(modalidade de serviço) em que se autoriza o advento da subjetividade 
e do sujeito, ao contrário do apaziguamento farmacológico.

Passemos agora para mais um caso clínico em que a represen-
tação acerca do tratamento medicamentoso remete a um possível 
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“mal-estar”. Contudo, em virtude da inexistência de uma demanda 
de análise para além de uma demanda de sentido inicial, o abandono 
do atendimento caracterizou-se ainda nas sessões iniciais, não sendo 
possível à paciente obter ganhos terapêuticos significativos.

Paula, paciente de 24 anos de idade, buscou a psicoterapia devido 
ao encaminhamento da própria psiquiatra, e com relação a suas quei-
xas iniciais, evidenciavam-se sentimentos de nervosismo, alterações de 
humor, irritabilidade excessiva e sentimentos depressivos. a paciente 
vivia cotidianamente em um ambiente familiar hostil e tenso devido 
às agressões físicas rotineiras que recebia do marido.

Com relação ao uso de medicamentos, Paula usou calmante durante 
três meses, mas só sentia muito sono, e quando acordava, sentia-se pior, 
de fato mais nervosa. Por fim, deixou de tomar os remédios por conta 
própria por julgar que lhe estavam fazendo mal. Paula só compareceu 
a mais duas sessões após a entrevista preliminar, caracterizando sua 
desistência do atendimento.

em virtude de sua desistência precoce, o único fato que nos chama 
a atenção é a evidente insatisfação com relação ao tratamento medica-
mentoso, a representação de que possivelmente tais remédios faziam-
lhe mal, porém a compreensão subjetiva acerca de tais representações 
foi impossível, dado seu abandono do atendimento psicoterápico.

de forma diferente trazemos o caso de verônica, 47 anos de idade, 
que buscou a psicoterapia por sofrer de depressão. a paciente trazia 
que a partir dos 36 anos de idade começaram os sentimentos de mal-estar. 
Eram sentimentos de tristeza sem motivo aparente, falta de ânimo para 
várias atividades, impaciência e fobia social.

Há quatro anos a paciente fazia uso de Bromazepan e Rivotril, con-
tudo evidenciava desde as entrevistas preliminares sua preocupação 
em poder parar de tomar os remédios. verônica apresentava essa preo-
cupação porque, apesar de estar fazendo uso das medicações, sentia-se 
melhor, porém, não melhor totalmente. e principalmente porque, ao 
parar de tomar os remédios, retorna todo o mal-estar.

verônica permaneceu em atendimento durante apenas seis meses, 
contudo a paciente pôde ressignificar de forma importante várias 
recordações reprimidas com relação ao marido, especificamente as 
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humilhações que passava ao seu lado e principalmente as que a família 
dele lhe faziam, as quais eram as que mais marcaram-na. a suspensão 
do atendimento foi uma decisão tomada em comum acordo, levando 
em consideração as significativas melhoras que a paciente relatava 
estar obtendo em relação aos sentimentos que mais afligiam-na, como 
a apatia e a tristeza.

no caso de verônica, o que podemos observar com relação ao 
tratamento medicamentoso não é uma queixa enfática, mas apenas 
certa insatisfação. Contudo, como a própria paciente trazia, esse foi 
um dos principais fatores que contribuíram para a busca pela psico-
terapia. esse fato corrobora nossa hipótese de que a insatisfação com 
o tratamento medicamentoso impede o sujeito de acomodar-se nas 
soluções de compromisso que, em alguns casos, podem se dar por meio 
do “apaziguamento subjetivo” com relação aos afetos aversivos, o 
que em última instância preserva uma quota mínima necessária de 
angústia e de agressividade (no sentido de atividade) para a aposta em 
uma proposta de intervenção psicoterápica.

Por meio da apresentação do caso a seguir, o último, ilustraremos, 
com base nos fragmentos clínicos, uma situação em que, diante da 
insatisfação de anos a fio apostando nas intervenções psicofarmacoló-
gicas, uma determinada paciente “depressiva” investe subjetivamente 
na psicoterapia durante aproximadamente dois anos e, dessa forma, 
tem condições de requestionar toda a delimitação e restrição que a 
categoria patológica da “depressão” infligiu-lhe desde que foi assim 
identificada.

trata-se de elza, uma paciente de 39 anos que ao procurar a psico-
terapia evidencia em suas queixas iniciais que sofre de depressão há 18 
anos, cujo quadro constitui-se de intensas crises de pânico e angústia, 
fobia de sair de casa sozinha e em certa forma uma fobia social (angústia 
de permanecer no meio de outras pessoas). no decorrer das “entrevistas 
preliminares”, pudemos ter uma visão mais geral de seus sintomas 
manifestos, os quais, segundo suas próprias queixas, indicavam: sen-
timentos de medo e morte eminente; aversão em estar no meio de outras 
pessoas, sentindo-se incomodada em pensar que todos estão observando 
e criticando-a, ao passo que diante de situações como essa fica nervosa e 
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começa a transpirar, apresentando dificuldades respiratórias e sentindo 
por vezes calafrios e formigamentos pelo corpo. Às vezes, em momentos 
em que está tudo bem em sua vida, toma-se envolta por um sentimento 
de perda, como se não fosse permitido estar tudo bem. esses sintomas 
manifestos justificariam seu isolamento social, sua apatia e a ausência 
de desejo de outras atividades que não fossem a de permanecer quase 
a totalidade do tempo em casa, enfim, sua performance depressiva.

durante esses 18 anos, a partir da época em que foi-lhe dado o 
diagnóstico de depressão, elza sempre esteve sob intervenção me-
dicamentosa, ainda que a combinação de medicamentos tenha sido 
alterada com frequência.

Com relação à questão do diagnóstico especificamente, elza nunca 
sequer pôde questionar sobre essa definição quanto aos seus sofrimen-
tos, afinal, como todo paciente, é natural que ao receber um nome que 
identifique seus pesares, o sentimento imediato seja o de alívio, pois, 
contrariando o senso comum, eles então não “estão loucos” nem sofrem 
por “coisas que são de sua cabeça”, mas sim são também vítimas da 
tão famigerada “depressão” em nossa atualidade.

o que torna elza uma exceção entre a grande maioria dos casos é 
que se trata de uma paciente que se entregou abertamente à psicoterapia 
durante dois anos. sendo assim, paulatinamente ela pôde ir descobrin-
do que seu “mal-estar” ou sua “depressão” (autenticada pelo saber 
médico-psiquiátrico) apresentava muitas facetas simbólicas/subjetivas 
constituídas com base em sua singular história de vida, e que não era 
simplesmente um mal que a abateu a partir de determinada época e 
que seria fruto de disfunções neuro-químicas.

Com o avanço da psicoterapia, a própria paciente foi requestionando 
suas certezas sobre suas dificuldades, podendo passar de uma identifi-
cação com o rótulo do diagnóstico para uma postura existencial na qual 
faziam-lhe mais sentido seus insights produzidos em sessão acerca de 
seu próprio sofrer, o que resultou em uma nova ótica e em um novo 
posicionamento subjetivo acerca de seu diagnóstico. isto tornou-se claro 
por meio de seus comentários espontâneos durante as sessões, os quais 
indicavam para o sentido de que ela (elza) tinha os seus momentos para 
baixo, sim, e na maioria das vezes quisesse ficar sozinha. Porém, neste últi-
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mo ano, especificamente, muitas coisas haviam acontecido que contribuíram 
para tais sentimentos. Diante disso, quem não ficaria abalado?

seu posicionamento ante o “destino de ser depressiva” altera-se 
significativamente, construindo elaborações de novos sentidos que 
apontavam para uma situação em que: atualmente encontrava-se bem 
melhor, não se achava mais tão louca assim. quanto ao diagnóstico, 
este operando como discurso do outro (o significante que mata a coi-
sa), temos por meio de seu discurso que na época (há dezoito anos), 
disseram-lhe que tinha depressão, porque tudo que ela sentia e falava ao 
médico não eram coisas físicas. Diziam-lhe que não tinha nada, que era 
frescura, falta do que fazer e, por fim, disseram-lhe que era depressão.

Podemos observar, de forma ilustrativa, por meio do caso de elza, 
que na medida em que a paciente evolui durante a psicoterapia, sua 
compreensão sobre seu sofrer e sobre seu diagnóstico de depressão re-
cebido outrora altera-se significativamente. É por meio desse processo, 
característico de uma psicoterapia psicanalítica, que podemos conduzir 
nossos pacientes em direção a uma compreensão interna sobre seu 
“mal-estar”, em contraposição a um discurso/significante que encobre 
e anula o sujeito. Com o decorrer do processo psicoterápico, elza tem a 
possibilidade de ir subjetivando outras determinações para seu sofrer, 
o que lhe evidencia que, de fato, seu diagnóstico é insuficiente para 
explicar seus sintomas e que ainda só faz por restringir sua totalidade 
existencial, esta somente apreensível por meio da escuta analítica di-
recionada à tarefa de recordar, repetir e elaborar (Freud, 1915 [1914]; 
1996, v.12) sua história individual.

Com relação à questão medicamentosa, trazemos que no decorrer 
do último ano que antecedeu sua procura pela psicoterapia, elza to-
mava Fluoxetina duas vezes ao dia, mas em outras épocas de sua vida já 
havia feito uso de Anafranil e Citalopran. em linhas gerais, ao comentar 
sobre suas experiências com os medicamentos, elza informava que aos 
25 anos iniciou um tratamento medicamentoso contínuo (que durou seis 
meses), em que sentia-se dopada, vegetando, sentia que os remédios lhe 
faziam mal. Por um lado, não tinha mais medo nem pânico, por outro, 
sentia que não vivia, vegetava. até o dia em que esqueceu a própria 
filha na escola e então decidiu suspender as medicações.
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este caso de elza é riquíssimo por tratar-se de uma paciente que, 
como mencionado anteriormente, dedicou-se à psicoterapia durante 
aproximadamente dois anos, fato que nos possibilita cotejar sua visão 
atual sobre seu “mal-estar” em contraposição às épocas em que todas 
suas apostas de melhora focavam-se exclusivamente nos remédios.

em algumas sessões nas quais a paciente, à guisa de recordação e 
autoavaliação, pôde relembrar e comparar sua condição psicológica 
atual a épocas anteriores, elza nos remete a uma curiosa situação. 
são fragmentos que ocorreram em um momento em que a paciente 
encontrava-se ininterruptamente em psicoterapia e há oito meses sem 
uso de qualquer medicação.

elza informava que estava sendo difícil ficar sem os remédios, pois 
observava-se mais sensível e sentindo tudo à flor da pele. talvez por 
isso ultimamente demonstrava-se por vezes sem paciência. Por outro 
lado, sem os remédios, sabia que era ela mesma quem vivia as coisas, os 
problemas. Já com eles (os remédios), sabia que eles a acalmavam, mas 
era como se não fosse ela quem vivesse tudo, afinal, sabia que os remédios 
não iriam resolver os problemas por ela.

ainda sobre a dificuldade de manter-se em abstinência dos efeitos e 
controles medicamentosos, elza comparava e trazia para a sessão que, 
se isso fosse nos anos mais deprimidos de sua vida, ela provavelmente se 
doparia durante uma semana para não sentir nada disso (manifestações 
de “mal-estar”). apesar da dificuldade, elza ponderava que estava 
saindo-se bem, afinal, em outras épocas ela poupava-se de sentir todas 
as coisas, trancava-se no quarto e entupia-se de remédios.

de acordo com a evolução clínica, porém com muito ainda a ser 
trabalhado, a paciente conseguiu um emprego, a respeito do qual 
ela própria dizia ser apenas um “bico”, demonstrando estar muito 
satisfeita, levando em consideração que isto representava a ela uma 
vitória com relação ao seu isolamento social vigente até então. a 
própria paciente decidiu interromper a psicoterapia após quase dois 
anos de atendimento.

É surpreendente, nesse caso específico, como a paciente, por meio 
da psicoterapia, pôde reverter toda a lógica vigente da medicalização 
da depressão na atualidade, em um momento em que, por conta da 
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valorização de sua história de vida, proporcionada pela própria psi-
coterapia e por insights sobre suas próprias questões, a paciente pôde, 
de fato, conscientizar-se sobre a “funcionalidade” dos remédios para 
a “cura” de seu sofrimento. É como se, aos poucos, pudéssemos ob-
servar na paciente todo um redescobrimento interno, na medida em 
que suas vivências sem a supressão afetiva, ainda que fossem difíceis 
em determinadas situações, revelavam-lhe verdadeiras sensações que 
a remeteriam à representação de estar viva novamente.

de maneira geral, podemos perceber, por meio das reminiscências 
clínicas, que em todos os casos apresentados a insatisfação com rela-
ção à medicalização se faz evidente. É interessante observarmos que 
as próprias representações dos pacientes apontam para uma possível 
ambivalência de sentimentos em relação ao próprio tratamento me-
dicamentoso, uma ambivalência no sentido de que o sujeito goza dos 
efeitos apaziguadores daquele, porém o “mal-estar” que insiste em 
fazer-se reconhecer resulta em uma sensação incômoda e insatisfatória. 
de alguma forma, o recalcado que sustenta o “mal-estar” faz-se por 
reconhecer mesmo sob efeito de poderosas drogas.

Com relação ao efeito das medicações, Kammerer & Wartel (1989, 
p.39) consideram:

[...] um agente farmacológico pode, ao atingir esses circuitos, modificar, 
e mesmo suprimir o vivido psíquico que os implicou. opera-se portanto 
uma dissolução do substrato neurobiológico desse vivido, mas nada fica 
resolvido no plano psíquico onde ele tem sua origem. esta ação organodi-
nâmica fica muito limitada em sua qualidade: na ocorrência, ela é apenas 
da ordem da inibição ou extinção de uma dada atividade neuronal, e nada 
tem de comparável à finura e riqueza qualitativa do vivido psíquico.

É graças às dimensões do psíquico, a saber, seus registros real, 
simbólico e imaginário, que o “mal-estar” tende a manifestar-se, ainda 
que transmutado em suas expressões iniciais devido ao apaziguamento 
causado pelas medicações. É essa via que possibilita aos sujeitos de-
mandar um saber outro sobre seu “mal-estar”, e nesse sentido, o que é 
da ordem do indesejado, em um primeiro momento, pode constituir o 
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mínimo necessário de sofrer e angústia para uma possível psicoterapia 
norteada pelo referencial da psicanálise.

em uma atualidade em que o sofrer é evitado a todo custo, negli-
genciado enquanto sintoma da singularidade do sujeito e, em última 
instância, literalmente calado, é imprescindível que aquilo que é indo-
mável no ser humano se esforce por sempre (re)aparecer, dando vistas 
a tudo o que nos torna humanos, demasiadamente humanos.

É somente por meio dessas aberturas e brechas, em que o “mal-
estar” manifesta-se nos intervalos do apaziguamento artificial, que se 
torna possível, sempre por meio da dúvida que o desconforto implanta, 
que o sujeito pode reconsiderar suas “certezas” sobre seu sofrer.

no âmago da dúvida disparada pelo sentimento de “mal-estar” que 
se insiste presente, mesmo sob efeitos medicamentosos, encontra-se 
a primeira tarefa de escolha do sujeito, encruzilhada ante os distintos 
campos de saberes sobre o “mal-estar” na atualidade: abdicar-se das 
identificações aos “rótulos e receitas”, o que implica um desejo outro 
que não o da alienação de si mesmo.

Das vicissitudes da alienação  
às possibilidades do sujeito

Como pudemos observar, em linhas gerais, por meio dos fragmen-
tos clínicos apresentados, um fator significativo e relevante por parte 
dos pacientes na busca por atendimentos psicoterápicos diz respeito 
à insistência presencial do “mal-estar”, ainda que aqueles estejam 
“devidamente” medicados e orientados profissionalmente. optamos 
por considerar essa evidência como uma veemente perpetuação do 
“mal-estar” e lembramos que esta apresentou-se como condição 
básica para uma aposta na modalidade psicoterápica por parte dos 
sujeitos. Porém, isto se deu na história desses pacientes específicos, 
não significando que somente aqueles que se veem sob tal perpetuação 
são capazes de conciliar um tratamento psicoterápico com o medi-
camentoso. ao contrário, a experiência profissional nos aponta que 
diversos são os pacientes que conciliam a psicoterapia com o uso de 
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psicofármacos, ainda que estes demonstrem vantagens satisfatórias. 
Contudo, notamos também que na maioria das vezes em que o paciente 
obtém ganhos satisfatórios por meio da vida medicalizada, sua dispo-
sição para o trabalho psicoterapêutico esvai-se (como mencionamos 
anteriormente), pois o silenciar dos afetos suprime eficazmente tudo 
aquilo que poderia descentralizar o sujeito e colocá-lo em questão. 
Geralmente os pacientes medicados eficazmente, ainda que venham 
à psicoterapia, demonstram um certo “esvaziamento subjetivo”, na 
medida em que uma demanda de análise inexiste e não se formula 
mesmo com as intervenções preliminares. isto, somado à ausência de 
sofrimento aparente (sintomas), sinaliza-lhes o trabalho psicoterápico 
como algo que não faz muito sentido.

Por fim, consideramos desde o início que os casos selecionados 
poderiam nos fornecer dados mais relevantes qualitativamente (em 
contraposição aos demais) acerca da busca pela compreensão da 
depressão como “mal-estar” contemporâneo, levando em conside-
ração que tais dados apontavam para uma ruptura com a “verdade” 
consensual vigente de que “hoje em dia existe remédio para tudo” e, 
consequentemente, solução.

Consideramos também significativo o fato de essa perpetuação 
do “mal-estar” apresentar-se, nesses casos, como condição primeira 
de possibilidade para o movimento dessas subjetividades em direção 
a uma modalidade outra de atendimento, na qual o sujeito enquanto 
singularidade subjetiva possa desdobrar-se, endereçando ao outro, 
nas sessões de psicoterapia psicanalítica, aquilo que o diagnóstico e a 
sedação medicamentosa fizeram-lhe calar.

Compreendemos, no decorrer do trabalho, a (ex)-sistência do sujeito 
depressivo como uma condição subjetiva correspondente a um processo 
de alienação. esta se daria pelo viés do diagnóstico e pelas intervenções 
medicamentosas que, tal como demonstrado por meio dos fragmen-
tos clínicos, transmutam uma determinada configuração sintomática 
perpetuando a presença de um “mal-estar” diferente do sofrimento 
psíquico inicial, seja este potencializado pelos efeitos medicamentosos, 
seja promovendo um evidente apaziguamento dos afetos e vivências 
psíquicas. obviamente, a constatação de que tais sentimentos produ-
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zidos pelas intervenções medicamentosas configuram uma perpetuação 
de condições de “mal-estar” embasa-se nas representações simbólicas 
forjadas pelos próprios pacientes acerca da questão.

em suma, sentir moleza e nada mais; sentir-se melhor, porém não 
completamente; medo de viciar; desejar permanecer dopada e mais 
nada; sentir-se como se estivesse vegetando e como se não vivesse, enfim, 
fragmentos como estes, dentre outros apresentados, apontam eviden-
temente para representações subjetivas, ordenadas por significantes-
mestres que definem o sujeito levando em consideração como este 
não só vivencia tal “regulação psíquica” (experimenta-a inclusive 
fisicamente), mas, sobretudo, como simboliza e atribui significados a 
tal condição. a (ex)-sistência dos sujeitos refere-se, então, ao assujei-
tamento das subjetividades ante o significante outro (diagnóstico de 
depressão) e ao remanejamento pulsional a que se prestam as inter-
venções medicamentosas.

Com relação à identificação do sujeito com o diagnóstico que o 
define, convém esclarecermos algumas das vicissitudes de tal pro-
cesso alienatório considerando que em nossa atualidade vigora um 
casamento perfeito entre a exacerbada oferta farmacológica, de um 
lado, e o desejo de apaziguamento pulsional, de outro. ou seja, se por 
um lado temos esse discurso social vigente representado pelo outro 
social que assujeita as subjetividades por meio da identificação de 
uma determinada condição como necessariamente patológica e pelos 
efeitos da maquinaria medicamentosa, por outro lado temos, da parte 
dos sujeitos, o desejo de autoalienação.

a alienação exige o encontro do sujeito com um outro sujeito que 
deseja se alienar. mais exatamente, com um desejo de alienar que deve 
poder encontrar na cena social um outro sujeito cujo pensamento e ação 
induziram a alienação numa parte ou na totalidade de seus semelhantes. 
(aulagnier, 1985, p.35 – grifos do autor)

vale lembrar que a seleção dos casos clínicos apresentados baseou-
se essencialmente naqueles em que o próprio indivíduo definia-se 
como depressivo, seja esse diagnóstico fornecido pelo outro da relação 
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médico-paciente, seja por uma identificação ao discurso social vigente, 
seja ainda por uma identificação retroativa baseada na certeza subjeti-
vada sobre sua condição, tendo em vista as prescrições medicamentosas 
que recebeu em determinado momento.

Consideramos acertadamente tais vicissitudes da alienação, pois, 
tal como nos ilustra aulagnier (1985), o desejo de autoalienação busca 
um outro que represente um potencial tal saber que possa atravessá-
lo e defini-lo. Porém, é interessante a menção feita pela autora com 
relação à cena social. ou seja, não basta ser um outro qualquer, mas, 
necessariamente, um outro reconhecido como Sujeito Suposto Saber 
por uma coletividade propriamente dita, na medida em que o conjunto 
de subjetividades identificadas reforça a idealização desse outro como 
detentor de todo o saber que escapa ao próprio sujeito. lembrando 
ainda que esse outro dessa relação assimétrica (idem) também traz 
em si o desejo de alienar-se, na medida em que acredita possuir tal 
saber idealizado pela demanda e pela transferência passional do sujeito 
(paciente). isto mantém estreita relação com a nossa problemática in-
vestigada, levando em consideração que nos alçamos a compreender a 
(ex)-sistência do sujeito depressivo em meio às ações, práticas, políticas 
e modos sistematizados de atendimento e tratamento em saúde pública 
no que concerne a essa questão.

Percebemos então que o processo alienatório das subjetividades 
– considerando especificamente os pacientes atendidos por nosso 
trabalho clínico em uma rede básica de saúde – necessariamente 
constitui-se pelo viés da identificação com o saber biomédico, sendo 
também potencializado pela identificação com seus pares, ou seja, 
outros pacientes também identificados com as mesmas prerrogativas 
terapêuticas. Foi nesse sentido que mencionamos anteriormente que 
a alienação configurada por meio da identificação diagnóstica traria 
uma relativa “tranquilidade” aos sujeitos, uma vez que, por intermé-
dio dessas diretrizes, o indivíduo é identificado a uma determinada 
coletividade, sendo-lhe confortante a ideia de que não padece de um 
“mal” singular que corresponderia apenas a si próprio.

tal identificação, que, como podemos perceber, retira as dimen-
sões de singularidade do sujeito, automaticamente liquida qualquer 
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possibilidade de incerteza sobre sua própria condição, uma vez que, 
por meio do discurso do outro, pôde encontrar uma verdade “comum 
a todos”, uma verdade compartilhada por todos que vivenciam tais 
problemáticas, e assim obtura-se toda e qualquer dimensão de conflito 
inerente ao sujeito.

o processo de alienação implica a crença cega sob tal verdade 
diagnosticada, o que exime o sujeito de questionar suas certezas e 
tudo aquilo que o define e o identifica, ainda que seja como mais um 
depressivo em uma sociedade e em um mundo depressivo. a esse respeito, 
aulagnier (1985, p.24) comenta sobre a “certeza do pensamento” 
presente no processo de alienação:

este deslocamento, este indefinidamente deferido traz consigo a 
promessa de realização de um prazer, mas também de uma aspiração 
particular que sustenta o conjunto do movimento do pensamento: poder 
encontrar uma certeza quanto à conformidade presente entre o pensamen-
to e a coisa. Certeza do pensamento que traria uma certeza identificatória 
e que realizaria um desejo permanentemente presente na atividade do 
pensamento: possuir uma verdade que calaria todo o questionamento 
tornando, assim, desnecessária sua busca.

observemos então como, já desde uma formulação diagnóstica, 
passando pela sua confirmação autenticada na identificação de seus 
pares, o que se caracteriza desde o princípio é a busca da acomodação 
do pensamento, a fim de estagnar o movimento incessantemente 
faltante do simbólico sobre o real. o desejo de alienar-se apodera-se 
vorazmente de tudo aquilo que pode, em potencial, dessingularizar o 
sujeito, ou, em outros termos, algo capaz de representá-lo e identificá-lo 
a outros, excluindo tanto quanto possível os indícios de alteridade(s), 
inclusive a particularidade de seus sintomas, o que torna desnecessária 
qualquer busca de construção de sentido. em última instância, essa 
“acomodação subjetiva” e a “contenção pulsional” a que tal identifi-
cação alienante conduz abrem caminho para a anulação do movimento 
desejante no sujeito, e desejo é vida!

Considerando a perpetuação do “mal-estar”, constituída desde a 
formulação diagnóstica, mas principalmente eclodindo por meio da 
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reestruturação sintomática devido às alterações físicas promovidas pelas 
químicas, podemos entender que as sensações aversivas produzidas cor-
respondem ao reflexo de uma violência atuante sobre o circuito pulsional 
inerente ao sujeito. essa violência, por sua vez, caracteriza-se pelos 
remanejamentos entre tipos e doses de diferentes medicações que visam 
ora “animar” o “depressivo”, ora apaziguar sua angústia inquietante.

será por meio dessa lógica que nos poderia ser possível compre-
ender a perpetuação do “mal-estar” como manifestação subjetiva 
marcadamente depressiva na atualidade?

nossa cautela nos priva de reconhecermos cegamente tal afirmação, 
antes retomamos algumas questões pendentes necessárias à compre-
ensão do processo de alienação.

seguindo no pensamento de aulagnier (idem), percebemos que tal 
processo não pressupõe, necessariamente, uma patologia preexistente, 
mas, ao contrário, de acordo com seu estudo sobre a questão, podemos 
concluir que qualquer sujeito está estruturalmente vulnerável à pos-
sibilidade de alienar-se por meio de um discurso outro, conforme as 
peculiaridades de determinada situação e/ou relação estabelecida com 
este. isto se deve, evidentemente, a um processo potencializado de identi-
ficação somado ao fato de que esse outro apresenta-se como desejo e como 
linguagem, e isso desde os períodos mais primitivos, pois a alienação é 
condição sine qua non para a estruturação psíquica do sujeito.

a particularidade do eu se encontra no fato de que, no início, ele foi 
efetivamente a ideia, o nome, o pensamento falados pelo discurso de um 
outro: sombra falada, projetada pelo porta-voz sobre uma psique [...] 
enunciados que vêm do exterior e dos quais a voz da criança se apropria 
inicialmente através da repetição. o eu começa por investir nos pensa-
mentos “identificantes” pelos quais o porta-voz o pensa e graças aos quais 
ele lhe transmite seu amor. uma vez efetuado este investimento, vai poder 
ocupar o lugar de enunciante destes mesmos pensamentos. a partir deste 
momento, retornam a sua própria escuta como enunciados dos quais é o 
agente e pelos quais se impõe a sua própria atividade de pensar enquanto 
existente. estes pensamentos retornam ao enunciante sob a forma de um 
identificado no qual o enunciante reencontra o suporte necessário a seu 
autoinvestimento. (idem, p. 21 – grifo do autor)



A DEPRESSãO COMO “MAL-ESTAR” CONTEMPORâNEO 155

notemos que, basicamente, a estruturação do psiquismo, bem 
como a possibilidade de surgimento de um sujeito – o que em última 
instância funda a subjetividade propriamente dita –, depende necessa-
riamente, desde o início, do encontro do ser com o outro, e este como 
desejo e como linguagem. o atravessamento do ser pelo simbólico da 
linguagem sendo significado pelo grande outro é o que o constitui, 
a partir de então, um ser representado pelos símbolos/significantes, 
processo esse batizado por lacan (1961; 1992) como alienação, suben-
tendendo uma (ex)-sistência, graças ao qual se torna possível aquilo que 
Freud (1923; 1996) definiu como recalque originário, processo básico 
estruturante do psiquismo devido à divisão consciente-inconsciente.

uma vez constituída a clivagem originária, fazendo do ser um sujeito 
dividido, este somente poderá constituir o que aprendemos a identificar 
como sendo o Eu a partir de sua identificação com as representações 
que o outro fornece-lhe e que o definem. uma vez internalizadas as 
definições que o outro atribui-lhe, o sujeito segue forjando sua possível 
identidade por meio do ajuntamento simbólico dos pequenos “cacos” 
dispersos de significantes que o representam, sendo ele próprio o 
enunciante, por fim, de tudo aquilo a que foi anteriormente enunciado, 
idealizado e identificado. em suma, a constituição de um eu possível 
só se dá passando e sendo atravessado por um outro.

do mesmo modo que o processo de identificação subentende a 
internalização de um discurso que torna possível definirmo-nos a partir 
de um “como se” metafórico e simbólico, os nomes (significantes) es-
truturantes da subjetividade definem o sujeito ante a impossibilidade 
de simbolização plena do real, ou, como Freud (1915; 1996, v.14), 
em Os instintos e suas vicissitudes, evidenciou, ante a impossibilidade 
de representação das pulsões em sua totalidade. diante do “furo no 
psiquismo” em torno do qual se organiza o circuito pulsional e o 
registro simbólico, as identificações são passíveis de “deslizar” tal 
como em um processo metonímico (deslocamento) indicando a falta 
de objeto representante que poderia definir o sujeito ou identificar o 
eu definitivamente. dessa forma, qualquer processo de simbolização 
diz respeito, sempre, a um incessante movimento de subjetivação no 
qual as representações só obtêm seus sentidos se relacionadas às outras 
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que a antecederam e às que virão sucedê-la, tal como é demonstrado 
em nosso exemplo musical.

algo é o nome do homem, Coisa é o nome do homem; Homem é o nome 
do cara, isso é o nome da coisa; Cara é o nome do rosto, Fome é o nome do 
moço; Homem é o nome do troço, osso é o nome do fóssil; Corpo é o nome 
do morto, Homem é o nome do outro; algo é o nome do homem... é o nome 
do nome do nome do nome do nome. (arnaldo antunes, 1993)

a canção, em que o compositor brinca com o movimento sempre 
inesgotável de definições de uma coisa a outra, demonstra de forma 
poética e musicada, por meio de sua percepção genial, aquilo que a 
psicanálise compreende como a impossibilidade de o simbólico cobrir 
o real ou, em outras palavras, de que o sujeito passe de representação a 
representação sem nunca se definir satisfatoriamente. Contudo, essa (in)
definição posta em movimento – pelo fato de sempre escapar a ela própria 
a possibilidade de captura total acerca do que poderia definir o próprio 
sujeito, bem como tudo que este vivencia e subjetiva – é o que constitui a 
possibilidade de o ser humano simbolizar sua existência, atribuindo-lhe 
sentidos que dizem respeito a sua estruturação singular.

o discurso e a significação são também a entrada na cena psíquica, de 
um “mundo-falado” e de uma “representação falada-pensada do mundo” 
que se tornam representação e mundo nos quais toda certeza pode se trans-
formar em dúvida: neste registro, a passagem de uma palavra a outra, e o 
jogo de uma significação atual em relação àquela que a precedeu e àquela 
que a sucederá não está jamais concluído. (aulagnier, 1985, p.19)

diante disso, consideramos o objeto perdido (Freud, 1915; 1996, 
v.14) ou a falta (lacan, 1958 [1957]; 1999) em que se assenta a tentativa 
de busca eterna de um (re)encontro para com aquele como condição 
primeira de possibilidade para qualquer atividade de subjetivação. 
em suma, o registro de perda primordial é a possibilidade para a exis-
tência de uma subjetividade, na medida em que esta forja-se como 
representação simbólica das exigências pulsionais que evidenciam a 
incompletude do ser.
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isto nos conduz à conclusão de que aquilo que diferencia o movi-
mento incessante de representação a representação, constitutivo da 
tarefa de simbolização de si mesmo, e de afetos e sensações, do estado 
de alienação, é que neste último a identificação com tal representação 
define o sujeito de tal forma a impedir o desenrolar progressivo das 
simbolizações acerca de si. ou seja, a alienação subjetiva constitui-se 
na medida em que, por meio da relação assimétrica estabelecida com 
o outro, o sujeito, ao se identificar com aquilo que o define, esgota sua 
busca simbólica permanente, implicando uma “passividade” com 
relação a si mesmo e ao mundo que o cerca.

se a alienação implica um impedimento do movimento simbólico 
necessário às possibilidades de subjetivação, quanto isto poderia 
demonstrar-se nocivo às subjetividades de uma forma geral e aos ditos 
“depressivos” especificamente?

este discurso desempenha o mesmo papel que desempenha na psicose 
a interpretação fantasmática da realidade encontrada. ele veicula a mesma 
força e a mesma certeza, o mesmo caráter de não questionável. É a forma 
extrema da idealização do saber atribuído à força alienante. o sujeito não 
substitui a realidade nem sua fantasia, nem uma reconstrução delirante, 
mas o discurso mantido por um outro. a realidade é tal qual este outro a 
define, e o sujeito se conforma à definição que este outro dá. (aulagnier, 
1985, p.40 – grifos do autor)

Como nosso trabalho não pretende esgotar questões nem tampouco 
produzir verdades incontestáveis acerca do tema pesquisado, mas sim 
pôr em movimento dúvidas e reflexões com relação à problemática, 
seguindo o curso do pensamento aqui desenvolvido, outra questão 
coloca-se: sendo a alienação em seu resultado último um “conformismo 
subjetivo” do sujeito com relação “à definição que esse outro dá”, em 
que medida podemos considerar a depressão como sendo potenciali-
zada e/ou perpetuada por meio do diagnóstico que atesta tal condição 
identificada como causa ao próprio sujeito?

lembrando que, se os “depressivos”, na atualidade, caracteri-
zam-se especificamente pela “inércia” aparente e um “esvaziamento 
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simbólico” que suscita a ideia de inatividade psíquica, imobilidade 
desejante e, por fim, físico-motora, seria a medicalização – no seu 
sentido amplo (diagnóstico e medicação) – um dispositivo que resulta 
na superação ou, em determinados casos, em uma perpetuação desse 
exato estado subjetivo?

É imperativo recordarmos uma vez mais que a possibilidade de 
resolução de conflito para o sujeito psíquico assenta-se na subjetivação 
de suas causas, o que implica uma capacidade de simbolização/repre-
sentação e não meramente uma supressão e/ou remoção de sintomas. 
trata-se, em última instância, de uma questão de movimento! mas 
não o movimento do corpo, em um primeiro momento, tal como os 
antidepressivos ajudariam a “animar”, mas sim do sujeito psíquico 
propriamente dito. os movimentos possíveis dizem respeito ao des-
locamento de representações e significações e aos destinos das pulsões 
(Freud, 1915; 1996, v.14) no seu sentido mais radical.

a força alienante tanto quanto o objeto investido passionalmente 
têm a estranha propriedade de satisfazer conjuntamente os objetivos de 
eros e de tanatos, tornando assim possível uma temporária – e sempre 
precária – implicação pulsional que impõe silêncio ao conflito do mesmo 
nome e ao conflito identificatório. (aulagnier, 1985, p.13)

aqui encontramos o ponto nodal de nossa problemática inves-
tigada: onde se evidencia a alienação como um “silenciar subjetivo” 
conquistado por meio da satisfação conjunta das pulsões de vida e 
pulsões de morte (Freud, 1920; 1998).

em suma, sem pouparmos palavras, a alienação subjetiva tal como 
a compreendemos no presente estudo, ou seja, fenômeno psicológico 
constituído numa relação transferencial assimétrica médico-paciente, 
numa circunstância em que o diagnóstico e as prescrições medicamen-
tosas autenticam como causa do sofrer do sujeito a depressão, temos 
um apaziguamento ou adestramento subjetivo em todos os sentidos: 
tanto simbólico quanto pulsional.

seguindo aulagnier (1985), esse “silêncio ao conflito identifi-
catório” se daria em virtude da identificação do sujeito ao discurso 
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do outro, o que em nosso caso específico identificamos como sendo 
o diagnóstico, que define o sujeito envolvendo nessa identificação a 
construção de uma “certeza de pensamento” que cessa seu movimento 
de simbolização (registro simbólico) sobre si mesmo. no entanto, 
como a própria autora ressalta, o silêncio imposto ao conflito iden-
tificatório estende-se também ao conflito pulsional (vida e morte) 
na medida em que a identificação passional/alienante promove a 
estranha capacidade de satisfazer conjuntamente os objetivos de eros 
e de tanatos. retomando Freud (1926 [1925]; 1996) no momento 
chave deste desenvolvimento teórico, lembramos que as “soluções 
de compromisso”, que ocorrem em qualquer formação de sintomas, 
dizem respeito essencialmente ao “compromisso” psíquico entre as 
diferentes exigências e tendências opostas das instâncias psíquicas – o 
Ego, o Id e o Superego – na medida em que tal sintoma, enquanto re-
torno do recalcado (idem, 1915; 1996, v.14), depende necessariamente 
para a formação dessa “solução”, para que possa ceder em parte às 
exigências de repressão ao mesmo tempo em que se torne manifesto. 
ou seja, em última instância, Freud, ao falar das “soluções de com-
promisso” inerentes à formação dos sintomas, indica indiretamente 
que tal “pacto” envolve a também estranha propriedade de satisfação 
conjunta das pulsões de vida e de morte.

articulando uma vez mais tais apontamentos teóricos com relação 
à problemática investigada em nosso estudo, a saber, a medicalização 
da depressão na atualidade, arriscaríamos dizer que tal silêncio pulsional 
é (como pudemos observar nos fragmentos de reminiscências clínicas) 
incisivamente potencializado pelas intervenções medicamentosas, na 
medida em que estas objetivam regular o humor dos deprimidos e ces-
sar seus sintomas manifestos. em suma, trata-se de uma perpetuação 
do “mal-estar”, configurando-o como depressão desde sua validação por 
meio do diagnóstico até a regulação do circuito pulsional viabilizado 
pela intervenção farmacológica.

Convêm explicitarmos que ao tecermos tais constatações, não o 
fazemos movidos pelo desejo de eleger as psicoterapias psicanalíticas 
como as únicas capazes de solucionar tais problemáticas, longe disso. 
mesmo porque, como é consenso entre os que fazem a clínica psicológi-
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ca nas redes básicas de saúde, o índice de desistência dos atendimentos 
é sempre elevado, sendo que uma minoria dos pacientes conclui o pro-
cesso terapêutico. os próprios casos apresentados em nosso trabalho 
por meio dos fragmentos de reminiscências clínicas nos revelaram que a 
maioria dos pacientes desistiu dos atendimentos. Contudo, nosso inte-
resse maior foi refletir sobre o entrecruzamento das práticas e saberes 
sobre a depressão na atualidade e, em especial, a repercussão clínica 
de tais fatores do ponto de vista do referencial teórico da psicanálise. 
lembrando também que operar e veicular o discurso analítico, em 
nossa atualidade relegada de infinitos subterfúgios técnico-científicos, 
é sempre uma aposta arriscada, porém via singular para a produção de 
sentidos para o sujeito psíquico.

[...] é interessante observar que, superando os falsos embates, cabe aos 
psicanalistas a defesa de seu método, não só pela tolerância das agruras 
da clínica, do difícil embate do discurso repetitivo e tedioso (característico 
principalmente do sujeito deprimido), mas por ele possibilitar ao sujeito 
a desalienação subjetiva. (Bolguese, 2004, p.91-2)

Consideramos essa desalienação apontada por Bolguese (idem) 
tanto com relação à (des)identificação com o rótulo diagnóstico que 
define o sujeito quanto pelos ganhos terapêuticos, de uma forma geral, 
que possibilitam o abandono progressivo do uso frequente e cotidia-
no dos remédios psicotrópicos. em suma, trata-se de uma aposta na 
riqueza da própria subjetividade.

Finalmente, restam-nos algumas articulações necessárias para 
podermos pôr em movimento reflexões que relativizam a problemática 
investigada de acordo com a encruzilhada de terapêuticas vigentes com 
relação à depressão na atualidade.

notemos atentamente que em momento algum nosso posiciona-
mento revelou-se de forma radical e “fundamentalista” contra a psi-
cofarmacologia. décadas de desenvolvimento tecnológico no sentido 
de um aprimoramento de substâncias medicamentosas auxiliaram, 
e muito, nas possibilidades de amenizar o sofrimento psíquico das 
individualidades, como, por exemplo, nas psicoses, as quais, sem a 
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intervenção medicamentosa, fariam da vida desses sujeitos algo ain-
da mais instável e desestruturante. durante o longo percurso desta 
pesquisa, intentamos, antes de tudo, por meio de um olhar curioso e 
cuidadoso, identificar os variados fatores de naturezas sociais, cultu-
rais, políticas, ideológicas e inclusive terapêuticas presentes em nossa 
atualidade e que no âmago de seus entrecruzamentos de certa forma 
contribuem para uma perpetuação das condições de “mal-estar” na 
contemporaneidade, elegendo como expoente maior a depressão. as-
sim, nossas conclusões nos conduzem não a uma crítica cega e ingênua 
com relação às medicações em si, mas versam sobre a ambiguidade 
nociva do manejo de tais drogas na atualidade.

Com relação aos discursos sociais acerca das possibilidades de 
“felicidade” e sofrimento para os seres humanos em nossa atualidade 
pós-moderna, é inegável a presença implícita, ou muitas vezes explí-
cita, da mensagem de que não necessariamente devemos mais sofrer. 
vivenciamos, em nosso cotidiano, uma intolerância ideológica com 
relação ao sofrimento na medida em que este passa a ser inadmissível 
em pleno século XXi, período repleto das mais avançadas tecnologias, 
inclusive medicamentosas. a ideologia que retira do ser humano a 
possibilidade e a habilidade para o sofrer reforça e é reforçada pela 
extrema banalização da prescrição de psicofármacos indicados para o 
tratamento dos mais variados sentimentos que desde sempre consti-
tuíram e caracterizaram o animal humano.

trata-se de uma mudança significativa de objetivos viabilizados 
por meio da medicalização excessiva. no lugar de apenas restabelecer 
uma condição psicológica considerada fora do padrão aceito e tolerado 
socialmente (o que já é altamente questionável), tal banalização dos 
tratamentos em saúde mental, norteados pelos paradigmas biomédicos, 
visam, na atualidade, verdadeiramente refinar e aprimorar determinadas 
sensações. não basta apenas não sofrer e, principalmente, não demons-
trar tal condição, mas deve-se estar sempre “feliz”, “animado”, disposto, 
ativo, competitivo, “descolado”, atendendo às expectativas sociais de 
todas as ordens no seu tempo atual. desta forma, qualquer manifestação 
de sofrimento deve ser impiedosamente silenciada, seja ele fruto de con-
dições específicas de existência ou consequência de situações adversas da 
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vida humana, restando às individualidades a obrigação de demonstrar 
um semblante de “equilíbrio” e “bem-estar” inquestionáveis.

em linhas gerais, pudemos compreender como a intolerância ao 
sofrimento – implícita nas práticas terapêuticas para a depressão na 
atualidade – acaba por assujeitar as individualidades, engendrando 
um verdadeiro adestramento das subjetividades. É em relação a essa 
hipótese que consideramos como alternativa para saídas possíveis do 
“mal-estar” (seja a depressão, sejam tantas outras formas de sofrimento 
psíquico) tudo aquilo que “autorize” a expressão da subjetividade 
individualmente, socialmente e culturalmente.

Como demonstramos, os processos de subjetivação capazes de 
prover o sujeito de uma simbolização acerca de si mesmo e do mundo, 
de forma geral, implicam necessariamente a primazia de um movimento 
simbólico, considerando ainda a importância de este se dar implicando um 
processo de subjetivação sobre si mesmo, diferentemente das passagens-
relâmpagos de uma representação a outra, características da atualidade, 
em que o distanciamento prévio das individualidades com relação às 
vivências instantâneas não possibilitam que se forjem sentidos subjetivos 
a tais identificações. trata-se de um movimento subjetivo e simbólico que 
implique a subjetivação strictu sensu de determinadas representações, na 
medida em que seu deslocamento para uma nova produção de sentido 
se dá quando incide um “esgotamento” da representação anterior, e isto 
implica necessariamente que esta tenha sido não só experimentada mini-
mamente, mas também significada e subjetivada, revelando que seu ca-
ráter de certeza é sempre temporário e circunstancial, de acordo com um 
tempo necessário a uma produção de sentido subjetivo acerca daquela.

Pensarmos as condições possíveis de subjetivação do “mal-estar” 
na atualidade, visando sua simbolização como saída que envolva um 
processo criativo, demanda a necessidade de um “espaço” possível 
para o desdobramento das subjetividades por entre as brechas e fissuras 
dos discursos sociais que tendem a assujeitar as individualidades. em 
suma, a possibilidade de criatividade simbólica como tarefa de signifi-
cação e produção de sentido, que ponha em movimento o ser de desejo, 
depende, necessariamente, da capacidade e da permissividade, vinda 
do outro, de incitar as dimensões da dúvida, seja esta com relação a um 
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diagnóstico e a uma prescrição terapêutica (no caso das depressões), 
seja na sua totalidade com relação às “verdades” sobre o ser humano 
disseminadas ideologicamente na contemporaneidade.

a capacidade de se duvidar do que se pensa só é possível na medida 
em que o eu acredita que esta dúvida se baseia num outro pensamento 
que poderá ser verdadeiro. isto implica o fato de que o eu se atribui o 
direito de duvidar também do pensamento de um outro, e que este outro 
lhe reconheça este direito. (aulagnier, 1985, p.25)

no caso do nosso objeto específico – a depressão –, em lugar de um 
“silêncio pulsional”, imposto pelas químicas, e da certeza represen-
tada pelo diagnóstico, é imprescindível possibilitarmos o advento da 
criatividade inerente aos processos de subjetivação como simbolização 
das condições de “mal-estar”, em que a partir do sofrimento e da dor o 
sujeito possa ressignificar a maneira que vivencia tais situações, dessa 
forma conhecendo-as, trazendo-as para perto de si ao invés de almejar 
extirpá-las, e podendo fazer de seu “veneno” aquilo que pode fortalecê-
lo alhures. afinal, conflitos, sofrimentos e dores são inerentes à vida, 
bem como o são também a construção dos movimentos singulares de 
cada sujeito na busca de suas superações.

sem tais pesares, o que interrogaria o sujeito acerca de si e que pro-
cessos de simbolização seriam possíveis, sendo que estes constituem-se 
justamente de recobrir tudo aquilo que falta, tudo que envolve em certa 
medida uma perda, sendo esta das mais variadas naturezas possíveis? 
ao nos vermos órfãos de nosso sentimento-mãe – a angústia –, esta 
que tende a ser implacavelmente silenciada em nossa contemporanei-
dade, o que nos impulsionaria como sujeitos ao movimento incessante 
necessário para a construção de sentidos?

em suma, ante as variadas formas de sofrimento na atualidade, em 
especial a depressão, apontamos para a necessidade de repensarmos 
as formas terapêuticas de lidar com tais questões, em que um abismo 
teórico-prático-ideológico separa dois posicionamentos éticos distintos 
de se lidar com os avatares da subjetividade: aqueles que assujeitam e 
alienam e aqueles que permitem o advento do sujeito.
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as dores e suas representações, bem como as variadas formas de 
sofrimento na contemporaneidade, desde as mais serenas às mais 
intensas, podem simplesmente ser suprimidas implicando a estase 
pulsional e o comprometimento da capacidade desejante, ou podem 
tornar-se símbolos que traduzam algo do sujeito, engendrando um 
ganho de riqueza simbólica para o próprio indivíduo, o que, em úl-
tima instância, o fortalece ante a administração eterna necessária dos 
conflitos inerentes aos seres humanos.

Para além das pontuações específicas acerca das práticas tera-
pêuticas voltadas ao tratamento da depressão na atualidade, convém 
apontarmos que nas suas bases encerra-se uma questão de ordem ética. 
uma ética na medida em que as maneiras de lidar com o “mal-estar” 
na atualidade (concernentes aos profissionais que a isso se dedicam) 
implicam um posicionamento frente à problemática, uma postura pro-
priamente dita ante as possibilidades dos sujeitos em haverem-se com 
suas próprias determinações. o “espaço” permissivo para o advento 
do sujeito e do desdobramento da subjetividade de forma geral está 
atrelado a um posicionamento ético frente a tais questões.

diante da problemática investigada ao longo de nossa pesquisa – a 
depressão e a medicalização indiscriminada desta –, entendemos, com 
base em evidências de determinadas situações clínicas apresentadas, 
bem como por meio da representação social vigente que a designa como 
o “mal do século”, que toda a intolerância frente às manifestações de 
sofrimento concretizada na aposta de um apaziguamento afetivo e 
sintomático resulta em um custo para as próprias individualidades: 
o custo da perpetuação do “mal-estar”, ainda que transfigurado em 
suas evidências clínicas.

neste sentido, demarcamos a defesa e a importância do posiciona-
mento singular inerente às práticas clínicas de referencial psicanalítico 
que possibilitam a construção de um “espaço” permissivo com relação 
ao advento da subjetividade.

de uma forma mais ampla, entendendo que as manifestações de 
“mal-estar” são inerentes à nossa vida e permeiam a existência como to-
talidade, para além da aposta no método clínico psicanalítico (ainda que 
inspirados pelo referencial teórico da psicanálise, o qual nos possibilita 
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pensar o “espaço e tempo singulares do sujeito”), apostamos nossas 
fichas nas mais variadas possibilidades de lidar com o “mal-estar” na 
atualidade, em especial com a depressão. Possibilidades enviesadas 
pelas dimensões individuais, sociais e culturais, numa atitude para 
com aqueles que sofrem, não implicando descaracterização de tudo 
aquilo nos torna humanos, em todos os sentidos, e de onde reside, em 
potencial, as matrizes do conflito inerente aos sujeitos, como também, 
as possibilidades de dinamizar sentidos e superação do mesmo.




