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ApresentAção

no cenário do mundo contemporâneo, o predomínio de deter-
minadas psicopatologias (assim designadas) é fruto direto das novas 
configurações simbólicas forjadas pelos discursos sociais vigentes, 
discursos estes que atravessam os sujeitos, produzindo, assim, deter-
minadas formas de subjetivação características de nosso tempo.

do início do capitalismo até os dias de hoje, nunca se viu uma época 
tão agudamente alienante para o sujeito como a que acontece agora na 
nossa dita pós-modernidade (Bauman, 1998). a exacerbada valorização 
da imagem e a submissão frente às imposições da mídia, tendo como 
consequência direta a produção de pseudovalores e pseudonecessida-
des na contemporaneidade, caracterizam o que debórd (1997), por sua 
vez, denominou como “a sociedade do espetáculo”.

as relações interpessoais contemporâneas adquiriram novas con-
figurações decorrentes do modelo de sociedade atual. relações estas 
que são mediadas por imagens, modas, tendências impostas pelos 
veículos de comunicação, globalização de costumes, necessidades, 
e modos de ser dos indivíduos enquanto atores da cena social. essa 
“sociedade espetacular” acaba por ser, em sua essência, uma sociedade 
da aparência. se por um lado, em um primeiro momento, o capitalismo 
impulsionou o sujeito para uma dialética do ter em detrimento do ser; 
hoje, por outro lado, temos o deslizamento do ter para o parecer. em 
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um mundo onde a aparência é fundamental, o (a)parecer na cena social 
se torna questão de existência.

desta forma, a sociedade contemporânea, com todo seu arsenal 
tecnológico e, em especial, com as novas e variadas possibilidades de 
comunicação, promove por fim uma autêntica produção circular do 
isolamento e da alienação: da televisão aos computadores, o sistema 
espetacular cria, incessantemente, as condições de isolamento, a 
formação das “multidões solitárias”. tomada por esse sentido, a di-
nâmica do cenário social contemporâneo, com toda sua infinita gama 
de imposições e a consequente subversão das reais necessidades dos 
indivíduos, acaba por se forjar uma verdadeira “falsificação da vida 
social”. o espetáculo é o empobrecimento, a sujeição e a negação da 
vida real: a genuína expressão da separação e do afastamento entre o 
homem e o homem.

a partir do momento em que vivemos em um contexto que nos 
exige determinadas formas de (a)parecer na cena social, é inevitável 
que diante da impossibilidade de participação nesse “teatro espeta-
cular” o indivíduo adoeça – é o “mal-estar” (Freud,1930; 1992), fruto 
da incompatibilidade entre a demanda social e as reais necessidades 
individuais.

ante as imposições do cenário espetacular, o sujeito vê-se pres-
sionado a atender as exigências sociais em um sentido estético de sua 
existência. É por meio da estimulação pelo discurso social que essa 
“cultura da imagem” impulsiona o sujeito a uma vivência essen-
cialmente narcisista, o eu sendo o principal objeto de investimento 
libidinal e o outro usado apenas como recurso para o prazer imediato. 
nessa cultura da estetização do eu, o sujeito tem seu valor atribuído 
por aquilo que aparenta ser, mediante as imagens produzidas para se 
apresentar na cena social, e, dessa forma, a exibição se transforma no 
lema essencial da existência – razão de seu ser.

entre as modalidades de sofrimentos psíquicos mais frequentes na 
atualidade estão as variadas formas de drogadições, síndromes do pâ-
nico e, principalmente, as depressões (Fuks, 1999). essas modalidades, 
cotidianamente, chegam aos serviços de Psicologia como demandas 
para atendimento, como nos mostra a realidade de nossa prática pro-
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fissional clínica. desta forma, o interesse pelo tema proposto nesta 
pesquisa nasceu da própria atuação profissional em saúde Pública, 
especificamente da prática cotidiana de atendimentos clínicos em um 
Centro de saúde de uma cidade do interior de são Paulo.

a atuação dos profissionais de Psicologia que trabalham pelo sus 
(sistema Único de saúde), e que estão ali para atender toda a população 
usuária do serviço, obriga estes a terem contato, cotidianamente, com 
os mais variados tipos de queixas, problemas, patologias, situações de 
risco e/ou diversas formas de subjetivação de uma maneira geral. a 
questão da depressão, especialmente, tornou-se quase que um modis-
mo nos dias de hoje. Para além das paredes dos consultórios, ouvimos 
demasiadamente que sempre alguém sofre deste mal pós-moderno. 
isso se deve, evidentemente, ao espantoso número de casos assim diag-
nosticados na atualidade. devido, então, a essa excessiva presença do 
significante “depressão” ecoando nos mais variados contextos e, mais 
intensivamente, nas clínicas e/ou serviços de Psicologia, o interesse 
e a inquietação com esse tema só aumentou no decorrer destes anos 
atuando profissionalmente.

Com relação às depressões, sabemos que na maioria dos casos o 
serviço de Psicologia é um dos últimos recursos a ser procurado pelo 
paciente na tentativa de cura/alívio de seu sofrimento. isto se deve 
a um conjunto de fatores, contudo, podemos apontar como mais 
significativo o desconhecimento das possibilidades da Psicologia por 
grande parte da população, somado à cultura medicalizante que traz 
em si uma promessa latente de cura/bem-estar/felicidade para o 
sofrimento humano.

a respeito da função da Psicologia, a qual mencionamos como 
desconhecida pela maioria dos pacientes, cabe relembrarmos Figuei-
redo (2004), que a define como um “campo de dispersão” devido às 
diversas linhas teóricas que compõem seu arcabouço de saber; ou 
ainda Bock (2001) definindo-a como Psicologias pelo mesmo motivo: 
a diversidade teórica e os diversos campos de atuação profissional. 
Contudo, especificamos nosso fazer clínico dentro do referencial 
teórico da psicanálise, o qual se diferencia das demais modalidades 
psicoterápicas, pois, como aponta sauret (2006), a(s) psicoterapia(s) de 
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acordo com seu desenvolvimento e evolução histórica até a modernida-
de preconizam um tratamento da ordem do “cuidado de si”. segundo 
o autor, as psicoterapias “aparecem como promotoras designadas ao 
bem-estar mental, com a tarefa de adaptar o novo indivíduo a seu meio 
ambiente” (idem, p.33-4).

salvo as variadas características das psicoterapias de diversas abor-
dagens teóricas, situamos a prática clínica de referencial psicanalítico 
como desempenhando um papel singular por meio do dispositivo 
clínico, pois a partir de Freud, a noção de sujeito do inconsciente vem 
à tona e, dessa forma, encontramos a possibilidade em nossa atuação 
de poder conduzir os pacientes a uma ressignificação de seus vividos 
psíquicos, o que não prioriza, necessariamente, como objetivo uma 
determinada “cura”, tão comum e visada pelas demais práticas psi-
coterápicas, nem tampouco visa a um ajustamento do indivíduo com 
relação a seu meio e aos outros (normatização). antes, a função da 
psicologia clínica psicanalítica é exercer, ao contrário do que supõe o 
senso comum, a possibilidade do advento da falta desse “suposto saber” 
que na situação clínica é projetado no outro (psicoterapeuta), condição 
sine qua non para fazermos do dispositivo clínico uma possibilidade de 
(des)caminho para as individualidades que desejam e demandam cer-
tezas absolutas em nossa atualidade, estas legitimadas pela tendência 
exclusiva dos tratamentos medicamentosos.

sendo assim, de acordo com nossa experiência, é comum obser-
varmos que esses pacientes diagnosticados como depressivos, quando 
chegam ao atendimento psicológico, já se encontrem durante algum 
tempo sob o efeito de tratamentos medicamentosos, usados, até então, 
como única alternativa (na maioria das vezes) para o cuidado de seu 
sofrimento.

a depressão, considerada aqui como uma das mais presentes 
formas de “mal-estar” contemporâneas, simbolicamente representa 
o fracasso do sujeito na participação da cultura do narcisismo e do es-
petáculo. o excesso de interioridade/introspecção do deprimido, seu 
isolamento melancólico diante do mundo, se contrapõe à estética da 
performance, estimulada pelo discurso social vigente (Birman, 2001). 
nesse sentido, o sujeito depressivo (ex)-siste no cenário social, está à 
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margem do estilo de existência priorizado pelo espetáculo, devido a 
sua incapacidade de identificar-se com as representações forjadas pela 
ideologia predominante das aparências.

no que tange ao tratamento dessas depressões, a situação não é 
muito diferente no sentido de que a alienação de si se reproduz nas 
práticas da saúde. Como exposto anteriormente, a tentativa de cura 
para o sofrimento tem como base, na maioria das vezes, as interven-
ções psicofarmacológicas, as quais, por sua vez, são alicerçadas em 
pressupostos de “normatização” dos indivíduos. somente muito 
tempo depois, hora em que eventualmente o cuidado medicamen-
toso não atinge os efeitos desejados de alívio, é que o paciente acaba 
por procurar os atendimentos psicológicos, ou por livre e espontânea 
vontade, ou por algum encaminhamento de outra especialidade. em 
determinados casos, é comum que a demanda de cura do paciente 
dirigida ao psicólogo diga respeito não só à “depressão” em si, mas 
também aos efeitos do próprio tratamento medicamentoso. Podemos 
observar, na prática clínica cotidiana, que em alguns casos específicos, 
sentimentos do sujeito como apatia, fadiga física e mental, pensamen-
tos pessimistas etc. pioram ou intensificam-se mesmo sob o cuidado 
dos medicamentos.

se levarmos em consideração que a perspectiva biologizante (me-
dicamentos) pressupõe um ideal de normalidade (normatização) que 
desconsidera as particularidades subjetivas individuais, isto por fim 
só acaba por reafirmar a alienação do indivíduo diante de si mesmo 
e diante de suas próprias condições e características subjetivas que o 
individualizam como sujeito.

deste ponto de vista, as perspectivas biologizantes da subjetivi-
dade têm no cenário atual uma função normatizadora que se propõe 
a trabalhar a dimensão do sofrimento humano predominantemente 
por meio de intervenções químicas.

a alienação do sujeito tende a se confirmar no interior do próprio 
tratamento que lhe é comumente oferecido de início, pois a perspectiva 
normatizadora do indivíduo tem como ideais os mesmos axiomas vi-
gentes na cultura contemporânea. o evitamento da dor é a chave para 
a prática das performances espetaculares.
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no presente trabalho utilizamos o conceito “mal-estar” ao designar-
mos a incompatibilidade estrutural entre sujeito e sociedade, bem como 
quando estivermos considerando a depressão enquanto sintoma e/ou 
produção social, ao passo que em relação às demais categorias de afetos 
aversivos que também, não necessariamente, compõem uma psicopato-
logia, nos remeteremos como simplesmente da ordem do sofrimento.

em certo sentido, a contemporaneidade contribui para a existência 
dessas modalidades de “psicopatologias” e/ou “mal-estar”, bem como 
para a alienação do sujeito, que se faz inclusive no interior de certas 
práticas em cuidado à saúde, em virtude do que podemos denominar, 
entre outras coisas, como uma “medicalização do social”, embasada 
em uma perspectiva normatizadora sobre o sujeito.

Consideramos a “medicalização” como um dos processos carac-
terísticos das estratégias de Bio-Poder (Foucault, 2001), em que as 
possibilidades de controle sobre a vida encontram no saber médico seu 
terreno mais profícuo, a saber: o controle sobre os corpos, que envolve 
desde regras de higiene, costumes e preceitos morais, planejamentos 
e organização do espaço público, normas de comportamentos, até 
as condutas sexuais, sociais, enfim, uma verdadeira apropriação da 
medicina sobre o existir humano nos mais variados sentidos. isto por-
que, tal como nos demonstra Foucault (1979), a relação saber/poder 
é indissociável, o que implica dizermos que a produção de saber está 
atrelada às estratégias de intervenção no corpo social, inseparáveis que 
são de seus objetivos políticos de controle sobre as individualidades e a 
coletividade. a partir disso, ora nos remeteremos à “medicalização do 
social” enquanto processo de apropriação por parte do saber médico de 
tudo aquilo que em sua origem pertence a uma outra natureza (o que se 
evidencia claramente na questão dos diagnósticos), ora nos referiremos 
à “medicalização” no sentido medicamentoso, como a que acontece 
no caso das intervenções acerca da depressão na atualidade baseadas 
excessivamente no uso e abuso de psicofármacos.

diante disso, do interesse bruto inicial pelo problema das depres-
sões, que se faz tão presente nos dias de hoje, foi possível, paulatina-
mente, fazer um recorte nesse campo tão vasto, a fim de delimitarmos 
um objeto específico viável para a realização desta pesquisa.
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nesse universo dos sujeitos deprimidos que chegam para os 
atendimentos, alguns dados tornaram-se bastante significativos para 
uma melhor construção do problema e do objeto a ser investigado. 
um deles diz respeito ao fato de que é raro, muito raro, um paciente 
qualquer chegar aos atendimentos psicológicos sem um diagnóstico 
formulado previamente, principalmente nessa referida situação. o 
contato diário com diversos casos intitulados “depressão” e as conse-
quentes realizações de psicoterapias com esses pacientes nos levaram 
a considerar o fato de que, possivelmente, a maioria desses casos diz 
respeito a momentos de altos e baixos comuns à existência humana de 
uma forma geral, não necessariamente correspondendo a uma psico-
patologia, especialmente levando-se em consideração os dispositivos 
potencializadores de sentimentos de desamparo que perpassam a vida 
dessas pessoas. ou ainda, muitas vezes, nem se trata de sentimentos 
excessivamente penosos ou depressivos, mas, sobretudo, de senti-
mentos de angústia, também intrínsecos à própria condição de seres 
desejantes que somos.

sendo assim, essa constatação sempre confirmada e reafirmada 
no cotidiano da atuação profissional nos fez reorientar o olhar sobre 
o percurso que os pacientes trilham na busca de alívio/cura de suas 
condições de sofrimento.

Podemos, então, considerar que, em um primeiro momento, quando 
o paciente busca algum tipo de atendimento para seu “mal-estar”, esse 
indivíduo sem dúvida encontra-se fragilizado; ele, inevitavelmente, 
demanda “um saber” do médico que o ouve: saber o que ele tem – um 
saber sobre seu mal-estar. o paciente, assim, transferencialmente confere 
ao médico um lugar de sujeito suposto saber (lacan, 1958 [1957]; 1999): 
no imaginário do paciente, esse médico possui o saber sobre seu des-
conforto, e é isso que o indivíduo demanda, em termos de desejo, desse 
profissional que o ouve, porém não o escuta, como é muito comum.

quando esse paciente busca, enfim, atendimento em Psicologia, 
o faz, sem dúvida, porque seu “mal-estar” não cessa, apesar do trata-
mento medicamentoso que lhe foi prescrito junto de seu diagnóstico 
de depressão. É assim que esse indivíduo chega até nós, psicólogos, 
“etiquetado” por um diagnóstico prévio e medicalizado, na maior 
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parte das vezes. esse percurso do paciente nos labirintos e meandros 
da saúde produz o que podemos considerar como uma forma de 
alienação subjetiva (aulagnier, 1985), ocorrendo em dois vértices 
simultâneos: pelo significante depressão (diagnóstico) vindo do outro, 
e pelos medicamentos que produzem alterações de sensações físicas 
e psicológicas. alienação esta similar à alienação que o sujeito sofre 
no curso de seu desenvolvimento, precisamente no momento em 
que os símbolos passam a significar suas sensações, dando origem às 
representações, que é quando o sujeito passa a ser representado pelo 
registro simbólico – fruto de sua alienação na e pela linguagem, o que 
transforma a necessidade em desejo (lacan, 1958 [1957]; 1999). essa, 
então, seria a problemática do “percurso da cura” desses pacientes: o 
sujeito passando a (ex)-sistir subjetivamente, dada a alienação produ-
zida por meio de um discurso outro (diagnóstico e medicação) nesse 
trajeto comum às práticas em saúde.

vale lembrar que esse percurso concretizado nas práticas em saúde 
está sendo considerado aqui como um modo de alienação subjetiva, 
por conta de este ser o extremo oposto de uma proposta psicotera-
pêutica psicanalítica, uma vez que, ao invés de dar “um nome” para o 
sofrimento, um nome que identifica e aliena o sujeito, a psicoterapia 
visa que o paciente construa um sentido singular a sua condição e 
assim possa advir o sujeito do inconsciente. nessa situação analítica, 
como resposta a sua demanda por saber, o indivíduo depara-se com o 
não saber, uma vez que o psicólogo deve posicionar-se em um lugar 
de vazio (em termos de desejo) nessa relação transferencial. a única 
coisa que o profissional deve desejar é que o paciente possa fazer-se 
sentido. assim, o vazio, o não dito ou o não respondido do psicote-
rapeuta, cria o espaço necessário para o saber do inconsciente, espaço 
antes preenchido e pré-enchido pelo diagnóstico, pois este serve para 
o sujeito identificar-se e (ex)-sistir por trás desse significante outro: o 
diagnóstico “depressão” como o discurso do outro.

Considerando o fato de que a demanda do paciente depressivo no 
atendimento psicológico refere-se à cura de um “mal-estar” que insiste 
em exercer sua força, mesmo diante das intervenções medicamento-
sas tão usuais atualmente, optamos por investigar as representações 
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que os próprios pacientes têm acerca desses tratamentos que lhe são 
oferecidos. sendo assim, questionamo-nos: que representação simbó-
lica/subjetiva o sujeito forja para si mesmo com relação aos cuidados 
normatizadores que lhe são ofertados para a cura do “mal-estar” no 
cenário contemporâneo?

de uma forma geral, definimos o objetivo da pesquisa em compre-
ender os significados que os pacientes atribuem a seus diagnósticos de 
depressão e ao tratamento que recebem na saúde Pública. especifica-
mente, pretendemos analisar o percurso desses pacientes na tentativa 
de lidar com seus estados de “mal-estar”, bem como compreender 
os sentimentos que emergem nesse processo relacionando-os com o 
tratamento medicamentoso que recebem.

Partindo do ponto de vista de que as depressões de modo geral 
caracterizam-se como uma das modalidades de “mal-estar” mais insis-
tentes na atualidade, e devido à crescente demanda por atendimentos 
de pacientes que, mesmo recebendo tratamento medicamentoso, não 
obtêm êxito em seu processo de cura, torna-se relevante a pesquisa em 
questão. levando-se em consideração, ainda, o fato de que a compre-
ensão interna (insight) do sujeito acerca de si mesmo se contrapõe às 
variadas ideologias de normatização vigentes na cultura atual sobre a 
saúde dos indivíduos.

Com relação às produções acadêmicas na área, podemos perceber 
que a maioria dos trabalhos de pesquisa que tratam da mesma questão 
de interesse aqui proposta são essencialmente teóricos. verificamos, 
desse modo, pesquisas que tiveram como objetivo investigar e ques-
tionar os conceitos de depressão e estudá-la, rastreando determinados 
percursos teóricos, bem como compreendê-la dentro do cenário social 
da contemporaneidade evidenciando-se, por vezes, a questão da medi-
calização, como, por exemplo, os estudos de teixeira (2007), amaral 
(2006), Farinha (2005), Wanderley (2000) e Fernandes (1999), sobre 
os quais comentaremos a seguir.

em Os destinos da tristeza na contemporaneidade: uma discussão 
sobre depressão e melancolia, amaral (2006) desenvolve uma crítica 
ao enquadramento da tristeza e do luto no âmbito da patologia, 
demonstrando historicamente como se lidou com a melancolia até o 
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aparecimento da depressão, delimitando, por fim, o campo de saber 
da psicanálise com relação ao tema na contemporaneidade.

o trabalho de Farinha (2005), A depressão na atualidade: um estudo 
psicanalítico, aborda a questão da depressão na atualidade sob o prisma 
psicanalítico de Freud e lacan. a autora propõe uma reflexão teórica 
acerca de temas como a banalização do conceito de depressão, o não 
reconhecimento desta como uma entidade clínica, a medicação sobre a 
depressão, a queda da lei simbólica, o privilégio do gozo em detrimento 
do desejo e, por fim, discute o tratamento desse mal pela psicanálise.

em A distimia e a construção do indivíduo insuficiente: um estudo 
sobre a depressão na contemporaneidade, Wanderley (2000) parte do 
conceito de distimia como exemplo maior das versões contextualistas 
sobre a depressão na contemporaneidade. o autor evidencia as afinida-
des existentes entre os dois tipos clínicos – a distimia e a personalidade 
narcísica – e ainda um tipo cultural – o indivíduo pós-moderno –, 
enfatizando as transformações normativas que parecem favorecer a 
emergência dos quadros depressivos de baixa intensidade.

Fernandes (1999), em Um furo no psiquismo: melancolia-depressão, 
realiza um estudo teórico acerca da depressão-melancolia partindo das 
teorias metapsicológicas freudianas, ponderando o desenvolvimento 
histórico das classificações nosográficas em psicopatologia, concluindo, 
acerca do tema, duas hipóteses: o furo no psiquismo como perda do eu, e 
a perda do eu como reedição de uma perda fundamental – a perda da mãe.

o estudo de teixeira (2007), intitulado A concepção freudiana 
de melancolia: elementos para uma metapsicologia para os estados de 
mente melancólicos, é uma pesquisa teórica com base na metapsico-
logia freudiana a fim de compreender o que a psicanálise tem a dizer 
sobre o tema, concluindo, por fim, que o estudo da melancolia conduz 
inevitavelmente ao estudo da formação do psiquismo de forma geral, 
formulando a concepção de “estado de mente melancólico” presente 
mesmo no funcionamento não patológico do psiquismo.

entre outras pesquisas que se propuseram a realizar estudos de casos 
utilizando-se do método clínico, destacamos a de siqueira (2006), A 
depressão e o desejo em psicanálise, pesquisa na qual a autora trabalha 
com o estudo de um caso clínico: um paciente do sexo feminino, idosa 
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apresentando queixa de depressão. a autora utiliza-se do caso atendido 
para propor uma reflexão acerca da depressão do ponto de vista da psi-
canálise, investigando a questão do fenômeno ou estrutura depressiva, 
seguida da reflexão acerca da compreensão psiquiátrica da depressão em 
contraposição à psicanalítica, permeando a problemática de depressão 
na velhice, e finaliza compreendendo a depressão como “covardia mo-
ral”, segundo lacan (apud siqueira, 2006), configurando também um 
posicionamento do sujeito em oposição ao discurso capitalista vigente.

Finalmente, apresentamos o estudo de Peret (2003), A depressão na 
clínica lacaniana: um estudo de caso, trabalho em que a autora utiliza-se 
de dois casos clínicos atendidos em âmbito particular para refletir sobre 
a questão da depressão pelo viés da psicanálise em Freud e lacan. Por 
meio de seu estudo, foi possível observar que os depressivos desinves-
tem libidinalmente os objetos, inibem e abandonam suas necessidades 
e vontades, tornando-se ensimesmados. o estudo de casos revelou em 
um deles o funcionamento de uma estrutura neurótica, ao passo que 
no outro, devido à falta de mediação simbólica e à passividade ante a 
tirania do superego assumindo para si culpas e castigos, verificou-se 
uma estrutura psicótica. segundo a autora, o estudo permitiu enten-
der que a depressão é um não saber-fazer com as circunstâncias que a 
própria vida impõe, e que o dilema humano situa-se em ser um ser de 
desejo, pagando o preço por meio da depressão, pela fuga do exercer 
suas próprias escolhas.

Conforme as pesquisas citadas, podemos perceber que muito tem 
sido estudado, produzido e pensado sobre a questão da depressão na 
contemporaneidade, contudo, não foi encontrada nenhuma pesquisa 
que tivesse como objetivos principais trabalhar especificamente com 
as representações que os próprios sujeitos “depressivos” constroem em 
psicoterapia sobre os efeitos do diagnóstico e dos tratamentos medica-
mentosos que recebem, bem como o impacto destes nas subjetividades 
de tais indivíduos. Por conta disso, se fez pertinente a proposta de pes-
quisa em questão, bem como se torna relevante a realização desta para 
as práticas psicológicas e o próprio desenvolvimento da profissão.

a pesquisa foi realizada utilizando-se de uma metodologia quali-
tativa, uma vez que os dados a serem obtidos referem-se a questões 
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essencialmente subjetivas dos próprios pacientes. o material utilizado 
para a pesquisa foi obtido por meio de fragmentos de sessões clínicas 
constituídos com base nas reminiscências do próprio pesquisador, 
levando-se em consideração, para isso, todo o período de experiência 
profissional em saúde Pública (de fevereiro de 2005 até o momento) 
realizando atendimentos clínicos em Psicologia. Considerando que 
em nossa atuação profissional o contato com tal objeto de estudo e 
problemática específica foi sempre constante, optamos por trabalhar 
com fragmentos baseados nas próprias reminiscências do pesquisador. 
entendendo que esse acúmulo de experiências e coexperiências com-
partilhadas (paciente-psicoterapeuta) cotidianamente no trato dessa 
questão prescinde de uma metodologia que vise objetivar a reprodução 
literal de conteúdos clínicos, na apresentação dos fragmentos clínicos 
utilizamos nomes fictícios, resguardando o caráter ético da pesquisa.

os pacientes que buscam e/ou são encaminhados ao serviço de 
Psicologia passam, primeiramente, por uma entrevista inicial e, pos-
teriormente, após haverem aguardado por uma vaga de atendimento 
segundo critérios baseados em urgência, se inicia de fato o trabalho 
clínico. os atendimentos são realizados com a frequência padrão de 
uma sessão por semana, salvo casos de maior gravidade em que, de 
acordo com os princípios técnicos e éticos, podem ser realizadas mais 
sessões no mesmo período. alguns casos submetem-se à modalidade 
de psicoterapia breve, ao passo que outros se prolongam por um perí-
odo de tempo maior, como os diagnosticados como “depressão”, por 
exemplo, não pelo diagnóstico em si, mas pelas condições de desampa-
ro que geralmente tais pacientes apresentam. desta forma, o material 
utilizado (fragmentos clínicos) emerge diretamente do encontro do 
psicólogo com o paciente, seja durante os próprios atendimentos, seja 
ainda nas entrevistas iniciais. o interesse pelo material analisado se 
debruça sobre os significados subjetivos dos pacientes, bem como sobre 
o que esses discursos podem representar e significar qualitativamente, 
levando-se em consideração as problemáticas suscitadas.

Como exposto anteriormente, o interesse pela problemática nasceu 
do exercício profissional na prática clínica em saúde Pública e, desta 
forma, o método clínico psicanalítico sustentou a viabilização da pes-
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quisa. as sessões de psicoterapia são realizadas semanalmente com os 
pacientes em questão em um Centro de saúde (Cs-iii) de uma cidade 
do interior do estado de são Paulo.

Para o desenvolvimento do assunto proposto, ressaltamos que esta 
dissertação encontra-se estruturada em quatro capítulos. no primeiro 
capítulo, propomos uma reflexão sobre determinados fenômenos so-
cioculturais da atualidade compreendida como “Pós-modernidade”, 
com o intuito de delimitarmos a contemporaneidade como condição de 
possibilidade para uma maior incidência dos sentimentos depressivos 
de uma forma geral. Já no segundo capítulo, tratamos da questão da 
depressão propriamente dita, entendendo-a do ponto de vista clínico 
bem como a articulando com algumas questões discutidas no capítulo 
anterior. no terceiro capítulo, contextualizamos a rede de serviços 
específicos da saúde Pública na qual estamos inseridos profissional-
mente, evidenciando a relação dos demais dispositivos ao serviço de 
psicologia clínica, bem como trazemos a descrição do percurso comum 
e da demanda clínica dos pacientes “depressivos”. no quarto e último 
capítulo, realizamos a apresentação dos fragmentos clínicos, seguidos 
das devidas reflexões e considerações finais, as quais nos conduziram 
a compreender o processo de medicalização da depressão, nos casos 
específicos apresentados, como uma prática exacerbadamente difun-
dida na atualidade e que resulta em uma nociva perpetuação do “mal-
estar” – configurando-o como “depressão” – devido ao seu semblante 
aparente, fruto do silenciar pulsional e simbólico promovido.




