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considerAções finAis

da experiência profissional cotidiana de aproximadamente cinco 
anos no trato de questões voltadas à promoção da saúde mental atuando 
em um serviço público de saúde, somada às inquietações teóricas que 
remontam a um período antecessor à prática e ao contato profissional 
com o mundo que nos cerca, inquietações estas germinadas ainda nos 
anos de formação e graduação em Psicologia, confluíram, enfim, um 
desejo de saber e as problemáticas encontradas na realidade, resultando 
na busca de compreensão empreendida em nosso trabalho.

na medida em que o problema investigado origina-se do entrecru-
zamento de como tal situação apresenta-se diante de nós e de como nos 
posicionamos ante aquela – a tarefa de produção de sentidos possíveis 
inerentes a um trabalho de pesquisa científica –, torna-se também um 
verdadeiro movimento interno de subjetivação para o próprio pesqui-
sador. isto levando em consideração que é árdua a tarefa de manejar 
o próprio desejo de saber com relação às possíveis frustrações que 
diferentes evidências constatadas ao longo do trabalho nos revelam, 
na medida em que estas são sempre demasiadamente relativas e, por 
natureza, incompletas e circunstanciais.

Contudo, justamente por conta de tal condição, ou seja, de que não 
existem verdades absolutas a serem descobertas a não ser a própria 
verdade desta constatação, corroborada em cada passo da pesquisa, é 
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por esse motivo que, no longo caminho percorrido, o custo subjetivo 
de renunciarmos às próprias certezas era na mesma medida compen-
sado pela possibilidade de abertura a novas questões, inicialmente não 
formuladas, promovendo um significativo amadurecimento na forma 
de lidarmos com nosso objeto de trabalho.

a princípio pudemos dedicar-nos ao estudo das condições sociais 
e culturais, presentes em nosso tempo, que delineiam determinadas 
formas de subjetivação, o que nos possibilitou pensar e refletir acerca 
das “soluções” que os sujeitos empreendem ao enfrentamento dessas 
questões, bem como sobre a maneira como somos atravessados por tais 
demandas e circunstâncias sociais específicas de nossa pós-modernidade 
(Bauman, 1998) ou, simplesmente, atualidade. isto nos conduziu a 
apreender as novas formas de subjetivação na contemporaneidade, 
sem que com isso as compreendêssemos como necessariamente pa-
tológicas, mas antes como estilísticas ou como modos de ser possíveis 
ante uma sociedade que se apresenta como sustentada por performances 
espetaculares (debórd, 1997).

diante de tais configurações sociais/culturais e entendendo-as em 
linhas gerais como potenciais dispositivos disparadores de sentimentos 
de desamparo, alçamo-nos ao estudo das depressões do ponto de vista 
da psicanálise, retomando os estudos clássicos que remontam à proble-
mática secular da melancolia (Freud, 1917 [1915]; 1996), bem como os 
avanços teóricos que compreendem a depressão e/ou depressividade 
como constituinte daquilo que consideramos como sendo a própria psi-
que (Fédida, 1999), na medida em que esta se forja em torno de um vazio.

Foi possível verificarmos também que, de maneira geral, os 
discursos sociais vigentes em nossa atualidade pouco possibilitam 
condições de subjetivação que envolvam um verdadeiro processo de 
simbolização e representação acerca de si e do mundo por parte das 
individualidades. na mesma lógica inerente ao capitalismo, a avalan-
che de informações e demandas implícitas substituem nosso desejo 
por pseudonecessidades, o que caracteriza uma determinada forma 
de alienação cultural e subjetiva.

Focados em nossa problemática específica de estudo, a depressão 
e a medicalização (Foucault, 2001a) desta, lançamo-nos na busca de 
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compreensão acerca das práticas terapêuticas voltadas a essa questão 
na atualidade. Para isso, utilizamo-nos de fragmentos de reminiscên-
cias constituídos com base na vivência cotidiana de atendimentos 
clínicos. optamos por eleger para o estudo aqueles casos específicos 
em que as terapêuticas medicamentosas da depressão mostravam-se 
infrutíferas, na medida em que determinadas características de tais 
casos despertam nosso interesse em compreender as consequências 
psicológicas dessas intervenções.

Com base nas representações que os próprios pacientes forjam 
acerca do uso cotidiano de medicamentos e do diagnóstico que re-
cebem, pudemos concluir que entre as vicissitudes do processo de 
alienação (aulagnier, 1985) e da (ex)-sistência (lacan, 1958 [1957]; 
1999) subjetiva dos sujeitos – esta reatualizada nas práticas exclusi-
vamente medicamentosas – demonstra-se, nesses casos específicos, 
uma nociva perpetuação do “mal-estar” configurado como depressão, 
dado o silêncio pulsional e o impedimento simbólico promovido pela 
(in)devida medicalização.

Compreendemos que tais terapêuticas destinadas a tratar os mais 
variados sofrimentos na atualidade, especificamente a depressão, são, 
em última instância, o reflexo de nosso substrato cultural forjado na 
contemporaneidade. se tais terapêuticas podem exercer sua força, 
conduzindo muitas vezes diferentes sujeitos a modos padronizados 
de lidar com suas condições de sofrimento, isso só se torna possível na 
medida em que as condições culturais e ideológicas vigentes figuram 
como condição de possibilidade primeira para tal fato.

assim, entendemos que a medicalização abusiva, indiscriminada 
e banalizada do sofrer humano só constitui-se como possibilidade e 
como tendência dominante em uma sociedade que evidentemente 
carece de recursos outros para lidar com suas condições de sofrimen-
to. trata-se da construção de uma cultura com relação ao sofrer que, 
evidentemente, não está em si fatidicamente privada de tais condições, 
mas mais especificamente uma cultura que opta por apostar suas fichas 
nos encantos tecnológicos prometidos pelo mundo novo em detrimento 
dos movimentos simbólicos que suscitam a ideia de, muitas vezes, 
rudimentar e ultrapassado em pleno século XXi.
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Chamamos a atenção para o fato de que no cerne de toda a questão 
discutida ao longo deste trabalho, porém não esgotada, obviamente, 
está a problemática acerca das condições de subjetivações na contem-
poraneidade, de onde podemos perceber em todos os sentidos um de-
masiado esvaziamento simbólico. Posto isso, consideramos relevante a 
questão cultural-ideológica na base de todas as discussões, entendendo 
aqui por cultura os próprios modos de subjetivação privilegiados de 
um determinado período e época, a qual cerceia formas específicas de 
reconhecer o mundo e a si mesmo.

Com relação ao sofrer, especificamente, percebemos que uma cul-
tura que tende a desprezar as dimensões simbólicas da vida, inerentes 
a todas as formas de criatividade – estas intrínsecas às possibilidades 
de enfrentamento de qualquer condição adversa e/ou de sofrimento 
–, busca, assim, aviltadamente agir nas dimensões do real dos afetos, 
o que implica um esvaziamento simbólico que redunda infinitamente 
em torno de um vazio, o que, por sua vez, configura o semblante de 
um mundo que apreendemos como depressivo.

muitas questões ainda revelam-se pertinentes, mesmo diante de 
tais conclusões, como, por exemplo, aquelas que concernem à pre-
ocupação do que diferenciaria os sujeitos que se adaptam de forma 
satisfatória às intervenções medicamentosas daqueles que vivenciam 
a perpetuação do “mal-estar”. ou ainda, que mecanismos subjetivos 
intrínsecos aos próprios sujeitos seriam responsáveis por uma resis-
tência ante a supressão da própria subjetividade e singularidade? e 
estariam esses mecanismos ausentes nos pacientes que toleram o custo 
subjetivo necessário ao sucesso medicamentoso?

enfim, questões estas que, com certeza, nos conduzirão a mui-
tas outras, mas que competem a lançarem-se no desafio de tentar 
respondê-las todos aqueles que se interessam pela problemática e que 
visam contribuir para tais reflexões. 




